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LOT | 001
LOT | 004

Victor Brătulescu, Miniaturi și manuscrise, 1939
Pantazi Ghica, Un boem român, București,
1860

Victor Brătulescu, Miniaturi și manuscrise din
Muzeul de Artă Religioasă, București, Monitorul
Oficial și Imprimeriile Statului, 1939, 168 p. + 25
de figuri + 71 planșe, cu un text olograf facsimilat
semnat de Nicolae Iorga.
Planșele sunt splendide și realizate sub forma unor
cromolitografii de cea mai bună calitate.
Legătura este contemporană, din piele.

Pantazi Ghica, Un boem român, București,
Tipografia Jurnalului Național, 1860, 344 p.
Pantazi Ghica (1831-1882), scriitor, dramaturg și
critic literar, era fratele mult mai cunoscutului
Ion Ghica.
Valoare estimativă: 50 -100 €
Dimensiuni: 19 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

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

Preţ de pornire 30,00 €
Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 002

Alphonse Daudet, Contes choisis, Paris,
1883, exemplar de lux
Alphonse Daudet, Contes choisi, Paris, 1883,
311 p.
Ediția este una de lux, care cuprinde șapte
gravuri realizate de artistul elvețian Eugène
Burnand care desenează și gravează portretul
autorului aflat pe contrapagina filei de gardă.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă
către "Ionel", datată 1 ianuarie 1893. Există
posibilitatea, presupusă, ca destinatarul
dedicației să fie Ion I.C. Brătianu.
Legătura este cea originală, din pergamoid
și piele.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 21 x 14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 005

Dimitre Onciul, Din istoria României
Dimitre Onciul, Din istoria României, București,
Editura Socec, 1913, 191 p., cu două heliogravuri, una
cu imaginea împăratului Traian, cealaltă cu aceea a
regelui Carol I.
Legătura este cea originală, iar coperta principală este
decorată cu motive Art Nouveau.
Valoare estimativă : 50 - 100 €
Dimensiuni: 18 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 003
LOT | 006

Hélène Vacaresco, L' ame sereine, Paris, 1896, cu
dedicație

M. Eminesco, Poemes choisis, Paris, 1934,
exemplar de lux

Hélène Vacaresco, L' ame sereine, Paris, Alphonse
Lemerre éditeur, 1896, 246 p.
Elena Văcărescu (1868-1947) s-a stabilit în Franța după
eșecul idilei sale cu principele moștenitor Ferdinand
al României. Talentul său literar a fost recompensat de
două ori de Academia Franceză iar Academia Română
i-o oferit statutul de membru de onoare.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autoarei.
Legătura este de epocă, din pergamoid.

M. Eminesco, Poèmes choisi, traduction par L.
Barral, Paris, J. Gabalda@Cie, 1934, 130 p., cu un
portret al poetului în heliogravură.
Exemplarul este unul din cele șase exemplare
de lux nenumerotate și nepuse în comerț. Se
păstrează într-un etui din carton și pergamoid.
Legătura este una deosebită, din piele, cu cotorul
împărțit în șase cartușe.

Valoare estimativă: 250 - 500 €
Dimensiuni: 19 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 19,5 x 14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 007

Iosif Hodoș, Românii în Constituțiile
Transilvaniei, 1871
Iosif Hodoș, Românii în Constituțiile Transilvaniei,
Pesta, 1881, 110 p.
Lucrarea era dedicată de autor luptătorilor pentru
câștigarea drepturilor politice de către națiunea
română din Imperiul Austro-Ungar.
Legătura este de epocă, din pergamoid.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 19 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 008

Franz Mehring, Karl Marx. Istoria vieții
sale, București, 1959
Franz Mehring, Karl Marx. Istoria vieții sale,
București, Editura Politică, 1959, 739p.
Exemplarul se prezintă într-o legătură
deosebită, din piele roșie, cu cotorul împărțit
în cinci cartușe din care trei sunt în relief.
Valoare estimativă: 75 - 150
Dimensiuni: 20 x 14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 009

Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, 1876

LOT | 010

Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman.
Creșterea și descreșterea lui cu note foarte instructive,
traducere română de Iosif Hodoș, București, 1876,
807 + CXXXIII p., cu o zincografie reprezentând palatul
prințului Dimitrie Cantemir din Constantinopole.
Legătură de epocă, din pergamoid.

Diplomă de farmacist, Universitatea din Cernăuți, 1870
Diploma de farmacist era obținută în 1870 de Cyril Kisielewski care urmase
cursurile Universității din Cernăuți.
Pergament, cu stema și sigiliul de stat ale Imperiului austro-ungar, cu sigiliul în ceară roșie și cu un timbru fiscal.
Legătura volumelor este contemporană, din piele.

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

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 40×53 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 014
LOT | 011

Dimitrie Bolintineanu, Poesii din tinerețe, 1869

Vasile Alecsandri, Doine și lăcrămioare, Paris,
1853

Dimitrie Bolintineanu, Poesii din tinerețe nepublicate
încă, București, 1869, Tipografia Națională C.N.
Rădulescu, 320 p., coligat cu Ioan Bancov, Câteva
anecdote și poesii, Craiova, Tipografia Theodor
Macinca, 1863,68 p., și cu Dimitrie Bolintineanu,
Ștefan Vodă cel berbant, dramă în patru acte urmată
de poesii noi, București, Tipografia Națională C.N.
Rădulescu, 119 p.
Legătura este de epocă, cu cotor din piele.

Vasile Alecsandri, Doine și lăcrămioare 1842-1852,
Paris, 1853.
Poetul Vasile Alecsandri (1821-1890) publica la Paris
în limba română acest volum în care aduna primele
sale contribuții literare. Volumul cuprinde o caldă
dedicație tipărită către tatăl său.
Legătura este de epocă, din pergamoid și piele.

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

Valoare estimativă: 350 - 700 €
Dimensiuni: 17,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 012

LOT | 015

Întâmplările lui Telemah, traducere de Petru Maior, 1818, carte rară

Almanah al statului pe anul 1855, București

Învățăturile lui Telemah, fiul lui Ulise (Odisseus), întocmite de Fenelon,
arhiepiscopul Cambrei. Acum întâi, de pre limba italienească, pre limba
românească prefăcute de Petru Maior de Dicio Sămărtin, Protopop, și Crăesc
Revizor al Cărților, Buda, în Crăiasca Tipografie a Universității, 1818, 287 +1 p.
Petru Maior (1756-1821) a fost unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai
Iluminismului românesc din Transilvania, autor al unei Istorii a românilor, și
cel care a tradus pentru prima dată în limba română lucrarea de față.
Legătura este de epocă, din pergamoid.

Almanah al statului pe anul 1855, București, tipărit în tipografia
serdarului Zaharia Carcalechi, 1855, 214 p.
Almanahul Țării Românești cuprinde o istorie a lumii în
date, sărbătorile religioase ale românilor și informații despre
instituțiile statului. Lucrarea are o valoare istorico-documentară
deosebită.
Legătura este contemporană, din pergamoid și piele, cu
recuperarea coperților originale din carton.

Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 19 x 11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 20,5 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 016
LOT | 013

Paris Mumuleanu, Poezii, 1837 și Dialogurile lui Focion, coligat
Hélène Vacaresco, Chants d'Aurore, Paris, 1886, cu
dedicație

Dialogurile lui Focion, asupra închinării moralului cu politica, traduse
din elinește de părintele Mabli în limba franțuzească și dintraceasta
în cea românească de paharnicul Simeon Marcovici, București,
în Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1844, 145 p., coligat cu Paris
Mumuleanu, Poezii, București, în Tipografia lui Eliad, 1837, 120 p.
Cele două opere fac parte din literatura de factură iluministă din
Țara Românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Simeon
Marcovici (1802-1877) era profesor la Colegiul Sf. Sava din București,
traducător și autor al unor lucrări iluministe, iar Barbu Paris
Mumuleanu (1794-1836) a fost unul dintre primii autori în limba
română. Lucrarea de față era tipărită postum de Ion Heliade Rădulescu
la 1837 în tipografia sa.
Legătură de epocă, din pergamoid și piele.

Hélène Vacaresco, Chants d'Aurore, Paris, Alphonse
Lemerre éditeur, 1886, 122 p.
Elena Văcărescu (1864-1947) a fost poetă și
ambasadoare a culturii române în lume. Devenea prima
femeie aleasă membru al Academiei Române și de două
ori era premiată de Academioa Franceză pentru opera
sa literară.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autoarei.
Legătura este de epocă, din pergamoid, cu cotor și
colțare din piele.
Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 19 x 13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250 - 500 €
Dimensiuni: 19 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €
Preţ de pornire 150,00 €
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LOT | 020

Numire de preot, emis de Gavrilă Grigore
Maior, 1773, cu sigiliu

LOT | 017

Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Iași,
1851

Episcopul greco-catolic de Făgăraș și Alba Iulia
Gavrilă Grigore Maior (1715-1785) îl numea în
preoție pe Gheorghe Pap. Episcopatul său s-a
derulat între 1773 și 1782.
Documentul, printre primele emise de episcop,
este original, tipărit, și poartă sigiliul oficial al
episcopiei, în ceară roșie.

Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Iași,
Tipografia francezo-română, 1851, 316 p.
Legătura este de epocă, din pergamoid.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 19,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 23 x 30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 018
LOT | 021

Două manuscrise literare Geo Bogza,
originale

G. Barițiu, Istoria Regimentului II românesc, 1874

Documentele reprezintă două manuscrise
scrise cu cerneală albastră pe o singură parte
a foilor veline de către scriitorul Geo Bogza
(1908-1993). Textele sunt semnate de autor
și se referă la două articole, unul despre
Tudor Arghezi (4 file), al doilea despre Ștefan
Luchian (5 file).

G. Barițiu, Istoria Regimentului II românesc granițioaru transilvan,
după monografia latină din 1830 și alte documente posterioare, Brașov,
1874, 110 p.
Exemplarul a făcut parte din biblioteca savantului Dumitru Caracostea,
critic și istoric literar, după cum dovedesc mai multe ex-librisuri
ștampilate pe file.
Legătura este de epocă, din pergamoid și piele.

Valoare estimativă: 250 - 400 €
Dimensiuni: 30 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 22 x 14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 022

Dr. Const. Pavel, Școalele din Beiuș 1828-1928,
Beiuș, 1928, coligat cu Iacov Antonovici, În
slujba bisericii și a școalei 1880-1923, Huși,
1926

LOT | 019

Eugene Ionesco, La photo du colonel, 1962, cu
dedicație
Eugene Ionesco, La photo du colonel, Paris, Gallimard,
1962, 238 p.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului
către Zaharia Stancu.

Dr. Const. Pavel, Școalele din Beiuș 1828-1928,
Beiuș, Tipografia Doina, 1928, 343 p., cu numeroase
heliogravuri, coligat cu Iacov Antonovici, În slujba
bisericii și a școalei 1880-1923, Huși, Atelierele
Zanet Corlățeanu, 1926, 337 p.
Legătură de epocă, din pergamoid și piele.

Valoare estimativă: 250 - 400 €
Dimensiuni: 19 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 24 x 16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 023

România mare, politică, cromolitografie, 1920

LOT | 026

România mare, politică, cromolitografie, 1920.
Piesa face parte din lucrarea Atlas istoric geografic
al neamului românesc, realizat de colonel Victor
Șiaicariu și profesor D. Șt. Constantinescu, cartograf
C. Protopopescu, București, Litografia Neumann,
1920.
Portretele suveranilor, Regele Ferdinand și Regina
Maria, precum și acela al Președintelui Consiliului
de Miniștri Ion I.C. Brătianu, decorează harta
României Mari.

Harta Transilvaniei, gravură colorată, mijlocul sec. XVII
Harta Transilvaniei, gravură colorată, mijlocul sec. XVII, piesă originală.
Valoare estimativă200 - 400 €
Dimensiuni16,5 x 20, 5 cm
Starea de conservareFoarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 23 x 29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 024

LOT | 027

Gravură, sec. XVIII, Stefanopoli -Brașovul
de astazi

Ocuparea Bucureștiului de către austrieci, gravură, 1789

Gravură, sec. XVIII, Stefanopoli -Brașovul
de astazi
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 17,5 x 21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Ocuparea Bucureștiului de către trupele austriece, 10
noiembrie 1789, gravură pe cupru, autor necunoscut.
În timpul războiului ruso-austro-otoman din 1787-1792, trupele
austriece conduse de prințul de Saxa-Coburg au ocupat capitala
Țării Românești.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 25,5 x 43 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 028
LOT | 025

Harta Europei Centrale, gravură colorată, Amsterdam, 1726
Harta Europei Centrale, adică a Ungariei, Transilvaniei, Valahiei,
Moldovei, Croației, Serbiei, Deltei Dunării, Bosniei, Dalmației,
Republicii Ragusa, gravură colorată de mână, autori Reinich și Josua
Ottens, Amsterdam, 1726.
Impresionanta hartă cuprinde în colțul din stânga jos, într-un
cartuș frumos desenat, pe lângă titlu și numele autorului, o alegorie
referitoare la victoriile Imperiului Habsburgic împotriva Imperiului
Otoman.
Cartograful olandez Josua Ottens (1704-1765) a elaborat în 1740 un Atlas
de mari dimensiuni, importantă lucrare cartografică a epocii.
Valoare estimativă: 750 - 1500 €
Dimensiuni: 53 x 92 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Transilvania, hartă, autor Sebastian Münster, cca.
1570
Transilvania, hartă, Sebastian Münster, cca. 1570.
Sebastian Münster (1488-1552) a fost un geograf,
cosmograf și profesor de ebraică german, cu studii
la Tübingen și o bogată activitate de profesor și
cosmograf. În 1540 a publicat prima ediție din
monumentala sa lucrare Geographia universalis
vetus et nova, o completare a Geografiei lui Ptolemeu,
din care face parte și piesa de față.
Până în 1628 lucrarea lui Sebastian Münster a
cunoscut 35 de ediții.
Atelier litografic Heinrich Petri, Basel.
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 31 x 20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 500,00 €
Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 029

Hotărâre de judecată, 1785, piesă rară
Documentul reprezintă o copie a Divanului
judecătoresc al Moldovei prin care se adeverește
valabilitatea Hrisovului emis de domnitorul
Alexandru Mavrocordat la 1785 prin care
acesta încredința un sălaș de 40 de țigani robi
membrilor Divanului judecătoresc. De asemenea,
documentul cuprinde două însemnări din 21
martie și 10 aprilie 1830.
Documentul este redactat cu cerneală neagră, pe
alocuri decolorată de trecerea timpului.
Valoare estimativă: 500 - 900 €
Dimensiuni: 52 x 38 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 031

Antioh Cantemir, gravură
Antioh Cantemir (1709-1744) a fost fiul domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir, poet și
diplomat al Imperiului Rus, considerat unul dintre întemeietorii literaturii ruse moderne.
Portretul său era realizat pentru a ilustra volumul publicat postum la Londra (Satyres de
monsieur le prince Cantemir avec l'histoire de sa vie, traduites en français, Londres, chez
Jean Nourse, 1749, 432 p.).
Lucrarea este realizată de gravorul francez Pierre-François Basan (1723-1797) după un
desen de pictorul italian Jacopo Amiconi (1685-1752).
Fila de hârtie pe care este imprimată gravura nu este tăiată, păstrând chiar formatul in
crudo (cu margini neregulate, de turnare a hârtiei).

Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 28 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 032

Vasile Lupu, domn al Moldovei, gravură, cca. 1650
Vasile Lupu a domnit în Moldova în două rânduri
(aprilie 1634-aprilie 1653, mai-iulie 1653).
Sub titlul Basilius, Dei Gratia Utrius al Moldaviae
Princeps, domnitorul era portretizat la mijlocul
secolului al XVII-lea.
Artist necunoscut.
Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 30,5 x 20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 030

Alexandru Marghiloman, fotografie, 1914, cu dedicație
Omul politic conservator Alexandru Marghiloman (1854-1925) îi oferea portretul
său fotografic unui colaborator, însoțit de o caldă dedicație olografă.
Atelier fotografic Julietta, București.
Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 22 x 15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €
Preţ de pornire 200,00 €
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LOT | 033
LOT | 036

București, cromolitografie, după Carol Popp de Szathmary, 1870
Revista Luceafărul, an I, nr. 1-4, nr. 6-11, 1902
Carol Popp de Szathmary (1812-1887), pictor și fotograf la curțile principilor domnitori Alexandru Ioan Cuza și Carol I, a
fost unul dintre întemeietorii fotografiei românești la mijlocul secolului al XIX-lea. El a realizat o serie de fotografii despre
București care, datorită succesului avut, a fost multiplicată sub forma unor cromolitografii.
Piesa înfățișează panorama orașului București, sub forma unei cromolitografii, cu grădinile sale și principalele biserici.
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 27 x 54,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Revista Luceafărul, an I, nr. 1-4 și nr. 6-11, 1902.
Revista apărea la Budapesta în limba română,
editată de un grup de tineri intelectuali români,
și devenea una dintre cele mai valoroase
publicații românești din cadrul Imperiului
Austro-Ungar.
Legătura este contemporană, din pergamoid.
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 29 x 20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 037
LOT | 034

Radu D. Rosetti, Valuri. Poesii, ediție de lux

N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, 1940-1945, cu
dedicație

Radu D. Rosetti, Valuri. Poesii, București, Editura
librăriei H. Steinberg, 1900, 98 p.
Exemplarul face parte dintr-o ediție de lux, cu coperțile
din pergamoid și cotorul împărțit în patru cartușe.
Șnitul este aurit iar coperta principală este decorată cu
un bogat motiv vegetal stilizat.

N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, 3 vol., București,
Fundația pentru Literatură și Artă RTegele CarolmII, Fundația
Regele Mihai I, 1940-1945, 92 + 178 + 272 p.
Exemplarul volumului I poartă o dedicație olografă a autorului
către Zaharia Stancu.
Volumul I are filele netăiate.

Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 20 x 13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 33 x 24,5 cm; 32,5 x 24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 035
LOT | 038

G. Bacovia, Plumb, exemplar de lux, pentru Zaharia Stancu
G. Bacovia, Plumb, București, Editura pentru Literatură, 1966,
99 p.
Exemplarul face parte dintr-o ediție de lux, într-o prezentare
grafică de excepție asigurată de Petre Vulcănescu. Coperțile
sunt din carton îmbrăcat în piele, cu o supracopertă din
celuloid iar exemplarul se păstrează într-un etui elegant din
carton.
Exemplarul era oferit lui Zaharia Stancu, președintele Uniunii
Scriitorilor din România, și poartă numărul 13 dintr-un tiraj
de 50.

Cincinat Pavelescu, Epigrame, 1933, cu
dedicație
Cincinat Pavelescu, Epigrame, Craiova, Institutul
de Arte Grafice, 1933, nenumerotat.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a
autorului.
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 16,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 15 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 042
LOT | 039

Constantin Nisipeanu, Metamorfoze, cu
dedicație + fluturaș publicitar al editurii Unu,
piesă rară

George Coșbuc, Antologie sanscrită, 1897
George Coșbuc, Antologie sanscriită, fragmente din
Rio-Veda, Mahabharata, Ramaiana, poezii lirice și
proverbe, Craiova, Institutul de Editură Ralian și
Ignat Samitca, 1897, 98 p.
Legătură de epocă, din pergamoid, cu un decor
vegetal stilizat bogat pe coperta principală.

Constantin Nisipeanu, Metamorfoze, poeme,
București, Editura Unu, 57 p.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a
autorului către Revista Fundațiilor Regale.
Fluturașul publicitar era tipărit de editura Unu și
cuprindea lista volumelor editate până în 1934.

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 18 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 22,5 x 16,5 cm; 21 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 70,00 €
Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 040

Sașa Pană, Călătorie cu funicularul + fluturaș publicitar Editura Unu, 1934,
piesă rară

LOT | 043

Unu, Patrusprezece ani de editură, 1928-1942, broșură
publicitară

Sașa Pană, Călătorie cu funicularul, poeme, cu un portret al autorului de M.H. Maxy,
București, Editura Unu, 92 p. + un fluturaș publicitar tipărit pe o hârtie roz de editura Unu
care cuprinde titlurile publicate de editură până în 1934.
Sașa Pană (1902-1981), pseudonimul literar al medicului militar Alexandru Binder, a fost
unul dintre fondatorii fenomenului avangardei literare din România, poet, proprietarul
revistei Unu și al editurii omonime în care s-au tipărit capodopere ale genuliui. După 1948
Sașa Pană și-a dedicat activitatea păstrării memoriei operei literare a prietenilor săi din
perioada interbelică, în ciuda restricțiilor impuse de regimul comunist. A adunat toată
viața cu multă atenție și devotament o arhivă documentară și fotografică impresionantă
referitoare la mișcarea de avangardă din România. De asemenea, a publicat un foarte
interesant volum de memorii care apărea în 1973.
Exemplarul de față era trimis lui Eugen Ionescu la Oficiul de Presă, în anul apariției,
1934.

Unu, Patrusprezece ani de editură, 1928-1942, broșură publicitară
a celei mai importante edituri românești dedicată literaturii de
avangardă, organizată și susținută de neobositul Sașa Pană.
Broșura cuprinde lista completă a publicațiilor editurii apărute
între 1928 și 1942.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 29,5 x 15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 800 - 1500 €
Dimensiuni: 23 x 16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 044
LOT | 041

Sașa Pană, Cuvîntul talisman, Editura Unu,
piesă rară

Ilarie Voronca, Act de prezență, 1931, cu dedicație

Sașa Pană, Cuvîntul talisman, București, Editura
Unu, 1933, 73 p., cu un desen de Marcel Iancu,
piesă rară.
Exemplarul face parte din seria de 200 bucăți
tipărite pe hârtie velină satinată și are numărul
152.

Ilarie Voronca, Act de prezență, București, Colecția
Carte cu semne, 1932, 86 p.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului
către Rodica Fundoianu, sora mai mică a lui Benjamin
Fundoianu (Benjamin Fondane), căsătorită Wechsler.
Voronca și frații Fundoianu erau buni prieteni și activi
scriitori în spațiul avangardei românești.

Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 23,5 x 15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 16,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €
Preţ de pornire 100,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
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LOT | 048

Geo Bogza, 3 caiete manuscrise, pagini olografe,
1970-1981

LOT | 045

Ilarie Voronca, Restriști,
cu desene de Victor Brauner,
piesă rară

Geo Bogza (1908-1993), 3 caiete dictando care cuprind
fragmente de amintiri și diverse piese literare. Toate
textele sunt olografe, scrise cu cerneală albastră și
prezintă corecturi, reveniri și ștersături.

Ilarie Voronca, Restriști, București, Rahova Arte
Grafice, f.a., 92 p., piesă rară.
Ediția este ilustrată cu desene realizate de Victor
Brauner.

Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 21 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 400 - 600 €
Dimensiuni: 16,5 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 049
LOT | 046

Ion Pillat, Limpezimi, 1928, exemplar cu file netăiate
20 caricaturi de Gall, 1932, cu dedicație
20 caricaturi de Gall, cu text de Neagu Rădulescu,
București, Tipografia Cantemir, 1932, nenumerotat.
Exemplarul poartă o dedicație olografă a artistului
către Zaharia Stancu.
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 35 x 24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ion Pillat, Limpezimi, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1928,
121 p.
Ediția este tipărită pe carton Japon alb în o sută de exemplare.
Exemplarul de față are numărul 164.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 25 x 19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 047

LOT | 051

Geo Bogza, Cântec de revoltă, de dragoste și
moarte, cu dedicație

Scrisoare semnată Aron Cotruș, 1938
Scrisoare semnată Aron Cotruș, 1938.
Aron Cotruș (1891 - 1961) a fost diplomat, scriitor,
jurnalist, membru al Mișcării Legionare, organizație
teroristă de extremă dreapta.
După 1941 se exilează în Spania regimului Franco
și devine președintele Comunității Românilor, apoi
director al revistei prolegionare "Carpații", apărută
la Madrid.
În anul 1957 s-a stabilit în Statele Unite, la Long
Beach, California unde a trăit până la sfârșitul vieții,
pe 1 noiembrie 1961.

Geo Bogza, Cântec de revoltă, de dragoste și moarte,
cu ilustrații de Marcela Cordescu, București, Fundația
Regele Mihai I, 1945, 38 p.
Exemplarul are numărul 218 din 1200 și poartă o
frumoasă dedicație olografă a autorului către istoricul
literar Dimitrie Păcurariu.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 28 x 22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 22 x 16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

22

23

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

LOT | 052

Scrisoare semnată Ioan Moța, 1930
Scrisoare semnată Ioan Moța, 1930.
Scrisoarea este semnată "preot Ioan Moța", tatăl
căpeteniei legionare Ion Moța mort în Războiul
Civil Spaniol în care lupta de partea trupelor
generalului Franco.
Valoare estimativă 200 - 400 €
Dimensiuni 21,5 x 13,5 cm
Starea de conservare: zzFoarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 053

Scrisoare semnată de sculptorul Ion Jalea,
1940
Scrisoare semnată de sculptorul Ion Jalea,
1940
Ion Jalea (1887 - 1983) a fost un sculptor
român, membru titular al Academiei Române.
Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 28 x 20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 054

LOT | 050

A. Pelimon, Impresiuni de călătorie în România,
1858

V.G. Paleolog, C. Brâncuși, 3 volume, cu dedicație
V.G. Paleolog, 3 volume despre opera lui Constantin Brâncuși, astfel:
1. C. Brancusi, Bucarest, Standard Graphica, 1947, 51 p., cu fotografii realizate de Aurel
Bauh, reproduse zincografic în atelierul I. Gavrilescu, ediție bibliofilă.
2. C. Brâncuși, București, 1938, 27 p., cu o dedicație olografă a autorului către juristul
Radu Viișoreanu.
3. Cartea a doua despre C. Brâncuși, Craiova, Ramuri, 1944, 39 p.

A. Pelimon, Impresiuni de călătorie în România,
București, Imprimeria Națională a lui Iosif Romanov,
1858, 279 p.
Legătură modernă pânzată.
Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 19 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 750 - 1500 €
Dimensiuni: 21,5 x 14,5 cm; 24,5 x 17 cm; 35 x 26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €
Preţ de pornire 500,00 €
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LOT | 055

Scrisoare Nadejda Barbu
Știrbei
Scrisoare olografă semnată
Nadejda Barbu Știrbei.
Nadejda Barbu Știrbei (18761955), descendentă a unei vechi
familii aristocratice, scriitoare
și memorialistă, soția lui Barbu
Știrbei.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 18 x 11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 056

Două cartele de raționalizare a
consumului, din perioada războiului
Lot două cartele din perioada celui de al
Doilea Război Mondial, folosite pentru
raționalizarea pâinii și a cărnii. Cartela de
pâine, săpun, untură și îmbrăcăminte a
aparținut lui Fotescu Constantin de profesie
avocat, datată 1942.
Cartela pentru carne de două persoane, a
aparținut familiei locotenent Câmpeanu,
datată 1941.
Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 15 x 11 cm; 15 x 14,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 058

Scrisoare Alexandru Odobescu, 1880, piesă rară
Alexandru Odobescu (23 iunie 1834, București - 10
noiembrie 1895, București) a fost un scriitor, arheolog
și om politic român. A fost profesor de arheologie la
Universitatea din București și întemeietorul arheologiei
științifice românești. Este autorul unui tratat de istorie
a arheologiei (Istoria arheologiei, 1877) și a unei
monografii dedicate tezaurui de la Pietroasa.
Scrisoare este datată 2/14 octombrie 1880 Paris,
cuprinde șase pagini olografe și poartă monograma
A.O.

LOT | 057

Scrisoare Vasile Alecsandri, Mircești, 1883
Scrisoarea semnată olograf Vasile Alecsandri, este trimisă în data de 20 februarie 1883 bunului său prieten
Joseph Roumanille (poet francez).
Alecsandri se plânge acestuia despre faptul că marile puteri europene uită promisiunile făcute României
de a nu o lăsa la discreția Germaniei și Austriei.
Scrisoarea poartă monograma autorului V.A., textul scrisorii se întinde pe patru pagini și se află într-o
stare excelentă de conservare.

Valoare estimativă: 500 - 700 €
Dimensiuni: 20 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 600 - 1000 €
Dimensiuni: 15,5 x 9,8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 400,00 €
Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 059

Brevet semnat Ion I. C. Brătianu, 1914
Brevet semnat Ion I. C. Brătianu în calitate de
Ministru de Război, 1914.
Brevetul a fost acordat lui Ioan D. Ghica, unul din
descendenții pașoptistului Ion Ghica.
Valoare estimativă: 100 - 150 €
Dimensiuni: 37 x 23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 061

Nicolae Iorga, zece manuscrise
Zece manuscrise Nicolae Iorga, fiecare
este semnat de autor. Aceste manuscrise
reprezintă articole care au fost publicate
în Neamul Românesc, revistă fondată și
condusă de N. Iorga.
Nicolae Iorga (1871 - 1940) a fost un istoric,
critic literar, dramaturg, poet, enciclopedist,
memorialist, ministru, parlamentar, primministru, profesor universitar și academician
român.
Valoare estimativă: 600 - 1200 €
Dimensiuni: 25 x 19 cm, 16 x 12 cm, 20 x 15 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 062

LOT | 060

Zece telegrame trimise lui Nicolae Iorga

Diplomă pentru ctitorie,
Mânăstirea Prodromul de la Muntele Athos, 1913

Lot zece telegrame trimise lui Nicolae Iorga.
Telegramele au fost trimise în perioada când Nicolae
Iorga era Prim Ministrul României.

Diploma de ctitorie era acordată Mariei Ioan Stroe care donase 120 de franci mânăstirii
românești Prodromul de la Muntele Athos, la 30 septembrie 1913.
Diploma este realizată sub forma unei cromolitografii bogat decorate, imprimată la Atelierul
litografic Ekhardt și Papo din București.
În partea stângă jos diploma este semnată de superiorul așezământului monahal,
arhimandritul Antipa Dinescu care a fost stareț al schitului Prodromu între 1900 și 1914. Sub
egumenia lui, mânăstirea a înflorit, ajungând la o obște de 100 de călugări.

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 20 x 16 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 46,5 x 62 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €
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LOT | 066

Așezemânt electoral, afiș, domnia lui
Alexandru Ioan Cuza, piesă rară

LOT | 063

Scrisoare trimisă de Principesa Ileana către
Dinu Mavrichi

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.
Stare foarte bună de conservare, piesă rară.

Scrisoare trimisă de Principesa Ileana
către Dinu Mavrichi, corespondența cuprinde
informații
despre fratele ei Mircea, este datată 19 Noiembrie
1925.
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 28 x 21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 37 x 42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 064

Scrisoare Mihai Antonescu

LOT | 067

Scrisoare Mihai Antonescu către doamna Bacalbașa
Mihai Antonescu (1904-1946), avocat, politician român
care a ocupat funcția de viceprim-ministru și ministru
de externe (1941-1944) și alte funcții înalte (ministru al
propagandei, ministru al justiției, etc) în guvernul condus
de Ion Antonescu, a fost condamnat la moarte pentru crime
de război și executat la 1 iunie 1946 la Închisoarea Jilava.

Mareșal Ion Antonescu, ordin de zi pe armată, piesă rară

Valoare estimativă: 100 - 150 €
Dimensiuni: 20,5 x 16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Mareșal Ion Antonescu, ordin de zi pe armată.
Mareșalul Ion Antonescu mulțumește Regimentului 24 Artilerie
pentru vitejie, în batălia din jurul Odesei din 2 septembrie 1941.
Valoare estimativă: 250 - 400 €
Dimensiuni: 21 x 29,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 065

Monitorul Principatelor Unite Române, 11 mai 1864,
afiș, piesă rară

LOT | 068

Patentă, 1848, 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.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.

Patentă, 1848 emisă de Domnitorul Țării
Moldovei, Mihail Sturza Voievod.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 36 x 21 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 35 x 42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 069

Decret de iertare a dezertorilor, 1805, piesă
foarte rară
Decret de iertare a dezertorilor din armata
habsburgică, noiembrie 1805-aprilie 1806. Textul
este în limba română cu caractere chirilice.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 44 x 36 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 071

Victor Babeș, patru cărți de vizită cu texte olografe
Victor Babeș (4 iulie 1854, Viena - 19 octombrie 1926, București).
Activitatea științifică a lui Victor Babeș a fost foarte vastă, cu un accent deosebit pus în
problemele de tuberculoză, lepră, vaccinare anti-rabică și seroterapie anti-difterică. A
demonstrat prezența bacililor tuberculozei în urina persoanelor bolnave și a pus în evidență
peste 40 de microorganisme patogene.
Activitatea lui Babeș a influențat și dezvoltarea medicinei veterinare, imprimându-i
orientări noi, strâns legate de obiectivele medicinei profilactice. Astfel, a introdus vaccinarea
antirabică în România, ameliorând metoda prin asocierea, în cazurile grave, cu seroterapia.
Prin cercetările sale valoroase asupra antagonismelor microbiene, s-a situat printre
precursorii ideilor moderne asupra antibioticelor.
În anul 1893 era ales membru titular al Academiei Române. A fost membru al Academiei
Române, membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris și ofițer al Legiunii de
Onoare.
Două din cele patru cărți de vizită poartă texte olografe ale savantului.
Valoare estimativă: 200 - 350 €
Dimensiuni: 5 x 9 cm; 6 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
LOT | 070
Manuscris,
Situația monahilor români din Muntele Athos, 1905, piesă rară
LOT | 072

Dan Simonescu, șapte cărți de vizită cu texte olografe
Dan Simonescu (10 decembrie 1902, Câmpulung – 11 martie 1993,
București) a fost un istoric literar și bibliograf român, membru
de onoare al Academiei Române.
Activitatea lui se circumscrie domeniilor istoriei culturii,
bibliografiei, bibliologiei și textologiei. Este responsabil pentru
ediții critice de cronici românești, pentru studii privitoare la
literatura românească veche (atât cronicărească, cât și populară)
și pentru contribuții la istoria cărții și a tiparului românesc.
Toate cele șapte cărți de vizită au texte olografe ale profesorului.
Valoare estimativă: 150 - 250 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
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Manuscrisul, intitulat Organisația Sfântului Munte Athos.
Situația Monahilor Români de aici, cuprinde 11 file. Textul
conține informații deosebit de importante despre organizarea
monastică a Muntelui Athos și mai ales despre comunitățile
monastice românești de acolo. Găsim date referitoare la: trecutul
acestor obști alcătuite din călugări români, viața lor cotidiană,
organizarea propriu-zisă, viața duhovnicească și economică,
relațiile cu alte comunități monastice din regiune.
Documentul era elaborat într-un context politic, ideologic,
cultural deosebit. La solicitarea statului român modern și
datorită relațiilor de foarte bună colaborare dintre guvernele
de la București și Constantinopole, Imperiul Otoman a decis să
recunoască în 1905 națiunea aromână din imperiu drept națiune
politică. Legea respectivă a declanșat un val de proteste din
partea autorităților de la Sofia și Atena, interesate de propriile
proiecte naționale care revendicau regiuni în care locuiau și
aromâni. Mult mai grav a fost faptul că, bande teroriste bulgare
și grecești, finanțate și înarmate de Bulgaria și Grecia, au
declanșat atacuri sângeroase asupra satelor locuite de aromâni.
Asasinatele asupra aromânilor urmăreau o politică de epurare

etnică. În aceste condiții, autoritățile otomane au reacționat în
sensul apărării aromânilor, aspect care apare clar menționat și în
document.
Filele sunt scrise față-verso cu cerneală anilinică de culoare
albastră. Documentul este înregistrat cu nr. 94, datat 1905,
ștampilat și semnat de Antipa ieromonahul de la Mânăstirea
Prodromul de la Muntele Athos.
Ieromonahul Antipa este viitorul arhimandrit Antipa Dinescu
(1859-1942), stareț după 1900 al Schitului Prodromul de la
Muntele Athos care se dezvoltă sub egumenia lui. În 1914
revine în țară și ajunge stareț la Mânăstirea Căldărușani. După
20 de ani se retrage la Athos unde a devenit unul dintre cei mai
importanți duhovnici.
Manuscrisul este legat într-o legătură din piele, mai veche,
probabil de la sfârșitul secolului XVIII - începutul secolului al
XIX.
Legătura reprezintă la rândul ei o însemnată valoare bibliofilă.

Valoare estimativă: 700 - 1000 €
Dimensiuni: 25 x 19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €
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LOT | 075

Mina Minovici, carte de vizită cu text olograf

LOT | 076
Jacques Menachem Elias, carte de vizită cu text olograf

LOT | 073
Mina Minovici (30 aprilie 1858, Brăila - 25 aprilie 1933, București)
a fost un medic legist și farmacist român. Este faimos pentru
studiile aprofundate referitoare la alcaloizii cadaverici, putrefacție,
simularea bolilor mintale și antropologie medico-legală. Este
fondatorul școlii române de medicină judiciară și a fost directorul
primului Institut de Medicină Legală din România, organizat
în 1892. Fondator al sistemului medico-legal modern, a fost una
dintre cele mai proeminente personaliăți din acest domeniu din
Europa timpurilor sale.
Cartea de vizită poartă un text olograf al savantului.

Nicolae Titulescu, carte de vizită
Carte de vizită, Nicolae Titulescu, Ministrul
Afacerilor Străine.
Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 9 x 5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 074

Constantin Parhon, trei cărți de vizită cu texte olografe
Contestat pentru activitatea lui politică, savantul C. I. Parhon a îmbinat strălucit medicina cu științele naturii. S-a născut pe 15 octombrie
1874 la Câmpulung Muscel. Atras de medicină, a urmat cursurile Universității din București și a obținut, în 1900, titlul științific de doctor în
medicină cu teza “Contribuțiuni la studiul tulburărilor vazomotorii în hemiplegie”.
C.I.Parhon s-a implicat în învățământul superior medical, ca profesor universitar de neurologie și psihiatrie, la Facultatea de Medicină
din Iași și profesor de clinică endocrinologică la Facultatea de Medicină din București. În paralel cu activitatea didactică, și-a continuat
activitatea profesională ca director al Spitalului Socola din Iași și apoi al Institutului pentru bolile nervoase, mintale și endocrinologice din
București.
În 1928 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, devenind, în 1939, membru titular și președinte de onoare al acestui
prestigios for științific. A deținut și alte funcții în cadrul organizațiilor profesionale medicale: membru titular al Academiei de Medicină din
București membru de onoare al Academiei de Științe Medicale, membru fondator al Societății de Anatomie din București, al Societății de
Biologie, al Societății Române de Neurologie, Psihiatrie, Psihologie și Endocrinologie.
A fost ales membru al Academiilor de Științe ale URSS, R. P. Bulgară, R. P. Ungară și R.D.G, al societăților de endocrinologie din Paris,
Moscova și Praga. Parhon a fost fondatorul Revistei Societății Române de Endocrinologie, Acta Endocrinologica, în 1938, iar, în anul 1946,
regele Mihai a înființat Institutul de Endocrinologie cu numele „C. I. Parhon”.
În primăvara anului 1944 a fost primul semnatar al memoriului-protest al intelectualilor pentru ieșirea României din coaliția militară fascistă.
Din 1946 până în 1961 a fost, fără întrerupere, membru al Adunarii deputatilor și, apoi, al Marii Adunări Naționale.
Constantin I. Parhon este considerat a fi primul șef de stat al României. El a fost ales președinte provizoriu al Prezidiului Republicii Populare
Române la 30 decembrie 1947, chiar în ziua în care Regele Mihai I a fost obligat de către comuniști să abdice. Presedinția Prezidiului R.P.R. a
durat până la 3 aprilie 1948, când C. I. Parhon a fost ales presedintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, funcție pe care a îndeplinit-o până
în 1952. În 1952 a renunțat la activitatea politică, dedicându-şi restul vieţii activităţii de cercetare ştiinţifică. L-a preocupat în special rolul
glandelor endocrine, studiul clinic al endocrinopatiilor și problemele de endocrinologie generală. A adus contribuții în domeniul terapeuticii
afecțiunilor endocrine, fiind și autorul primelor medicamente opoterapice din România. A fost mentorul Anei Aslan, iar intervenția sa l-a
salvat pe profesorul Constantin Rădulescu-Motru, întemnițat la Turnu-Severin, care i-a ramas toată viața recunoscător. Academicianul
Constantin Ion Parhon s-a stins din viață, după o îndelungată suferință, în ziua de 9 august 1969, la Spitalul Elias.
Două din cele trei cărți de vizită poartă mesaje olografe și semnătura savantului.

Valoare estimativă: 150 - 250 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Jacques Menachem Elias (1844, București - 14 mai 1923, București), a fost un important
om de afaceri, a fost proprietar de fabricii de zahăr (Fabrica de Zahăr din Sascut Târg,
județul Bacău), bancher (fiind președintele și acționarul Băncii Generale Române) și
industriaș. În cei aproape 80 de ani de viață, a reușit să strângă o mare avere, deținând
moșii de mii de hectare, ferme agricole, imobile în țară și în străinătate. Deoarece până la
Primul Război Mondial evreilor din România li se acorda dreptul de a fi cetățeni români
individual, în urma unei proceduri restrictive, cu aprobarea Parlamentului, Jacques Elias
a primit cetățenia română abia în anul 1880, printr-o procedură de urgență, la cererea
regelui Carol I. Deși a strâns o mare avere, Elias a trăit toată viața modest, locuind într-un
apartament obișnuit. Prin testamentul său redactat la 2/15 decembrie 1914, cum nu avea
nici ascendenți și nici descendenți în viață, el a desemnat ca legatar universal Academia
Română, căreia i-a lăsat toată averea mobilă și imobilă „oriunde s-ar afla această
avere, în țară și în străinătate” (evaluată pe atunci la 1 miliard de lei). Conform dorinței
sale, Academia Română a înființat o fundație de cultură națională și de asistență
publică numită Fundația Familiei Manachem H. Elias, întreaga avere urmând să fie
consacrată promovării culturii din România, alinării boalelor săracilor noștri, încurajării
elementelor valoroase, sprijinirii cauzelor nobile. Și aceasta fără deosebire de origine,
pentru toți cei care merită să fie ajutați. Fundația a fost denumită după tatăl său.
La data de 15 noiembrie 1938, în prezența Regelui Mihai și a Reginei Elena, precum și a
altor personalități din țară și din străinătate, a fost pus în funcțiune „Spitalul fondat de
Familia Menachem H. Elias”, cel mai modern spital din Europa acelor vremuri, destinat
în întregime „bolnavilor de ambe sexe”, indiferent de religia lor.
Cartea de vizită poartă un scurt text olograf al filantropului.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 078

Meniu, cina autorilor dramatici, în cinstea lui Octavian Goga
Cină oferită în cinstea lui Octavian Goga, alesul ”Academiei
Române”, în data de 10 iunie 1923 la restaurantul Bertola. Pe spatele
meniului, alături de semnătura olografă a sărbătoritului regăsim
semnăturile lui: Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Claudia Millan,
Maria Botez, Gheorghe Bacaloglu, Corneliu Moldovan, Artur Verona
și alții.
Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 18,5 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 077

Preţ de pornire 150,00 €

Nicolae Iorga, carte de vizită și fotografie
Cartea de vizită este insoțită de o reproducere a unei fotografii din epocă
ce il infațișază pe Nicolae Iorga la masă.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 082
LOT | 079

Alexandru Obregia, două cărți de vizită cu texte olografe
Ion Ghica, carte de vizită
Ion Ghica (12 august 1816, București – 7 mai 1897, Ghergani ) a fost
o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăți a secolului al
XIX-lea. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și
om politic, Ion Ghica a fost prim-ministru de cinci ori: de trei ori
al guvernului României (în 1866, în 1866-1867 și în 1870-1871) și de
două ori între 1859 și 1860, la Iași și la București, în perioada în care
țările române se uniseră într-un stat, însă păstrau încă două guverne
separate.
A fost din 1874 membru titular al Societății Academice Române
și președinte al ei, ales la 18 septembrie 1876 până în 1879, când
instituția a fost redenumită în Academia Română. A fost președinte al
Academiei Române de mai multe ori.

Doctorul Alexandru Obregia,(20 iulie 1860, Iași - 24 iulie
1937, București) a fost un cunoscut medic psihiatru și profesor
universitar, titularul Catedrei de Psihiatrie și Clinica bolilor
mintale din cadrul Facultății de Medicină din București.
Cărțile de vizită poartă texte olografe ale doctorului.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 5 x 8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 080

Afiș electoral al Partidului Național
Țărănesc, 1946, piesă rară
Alegerile generale din 1946, primele
organizate după încheierea celui
de al Doilea Război Mondial, erau
câștigate de Partidul Național Țărănesc
însă Partidul Comuniost Român, la
adăpostul armatei sovietice staționată
în țară, a falsificat rezultatele alegerilor.
Afișul electoral era tipărit de PNȚ ca
material de propagandă politică în
timpul campaniei. În centrul piesei
domină figura președintelui partidului,
Iuliu Maniu, care avea să fie aruncat
în închisoare de comuniști după 1948,
unde a și murit. Ochiul era semnul
electoral al partidului.
Valoare estimativă: 250 - 500 €
Dimensiuni: 60 x 42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €

LOT | 083
LOT | 084

George Coșbuc, Bilet semnat olograf și datat 11
ianuarie 1905

Ionel I. C. Brătianu, carte de vizită
Ion I. C. Brătianu (1864-1927), președintele Partidului
Național Liberal, ministru și prim-ministru, deputat,
conducătorul guvernului care a decis intrarea României în
Primul Război Mondial.

Bilet-chitanță semnat de George Coșbuc, valabil
pentru 10 lei, datat 11 ianuarie 1905.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni:10,5 x 17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 10 x 6, 5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 081

Iuliu Maniu, carte de vizită, piesă rară
Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873, Bădăcin – 5 februarie 1953,
Sighetul Marmației) a fost un om politic român, deputat
român de Transilvania în Dieta de la Budapesta, de
mai multe ori prim-ministru al României (noiembrie
1928-iunie 1930; iunie 1930-octombrie 1930; octombrie
1932-ianuarie 1933), președinte al Partidului NaționalȚărănesc (1926-1933, 1937-1947), deținut politic după 1947,
decedat în închisoarea Sighet. A fost membru de onoare,
din 1919 al Academiei Române.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 085

LOT | 089

I. G. Duca, carte de vizită cu text olograf

Constantin Argetoianu, carte de vizită cu text olograf

Ion Gh. Duca (20 decembrie 1879, București – 30 decembrie 1933, Sinaia)
a fost un om politic liberal român. A deținut funcțiile de ministru al
Educației (1914-1918), ministru al Agriculturii (1919-1920), ministru
al Afacerilor Externe (1922-1926), ministru al Afacerilor Interne (19271928), și prim-ministru al României între 14 noiembrie și 30 decembrie
1933, la această ultima dată fiind asasinat pe peronul gării din Sinaia de
un comando din cauza eforturilor sale de a stăvili ascensiunea Mișcării
Legionare, grupare extremistă de dreapta.
Cartea de vizită poartă un text olograf al politicianului.

Constantin Argetoianu, (3 martie 1871, Craiova - 6 februarie 1955, penitenciarul
Sighet), jurist, medic, diplomat, om politic. După terminarea studiilor a urmat o
carieră diplomatică, însă a renunţat la aceasta pentru a-şi face debutul în viaţa
politică tumultuoasă a României. Constantin Argetoianu reprezintă portretul perfect
al traseistului politic din perioada interbelică. Rămas în conştiinţa publică ca un
„globe-trotter” politic, în drumul său către putere Argetoianu a făcut parte din opt
partide politice, un record pentru istoria politică a României, schimbând deseori
taberele pentru a-şi atinge scopul. Prin manevre abile şi jocuri de culise, a reuşit
aproape întotdeauna să îşi atingă obiectivele, fiind numit în cele mai înalte funcţii
din stat. A fost deputat, ministru, preşedinte al Senatului şi preşedinte al Consiliului
de miniştri.
După venirea comuniştilor la putere s-a întors în mod surprinzător în ţară, încercând
să-şi reia activitatea politică, însă a avut aceeaşi soartă ca şi ceilalţi demnitari
interbelici, sfârşind tragic în temniţele comuniste.
Cartea de vizită poartă un scurt text olograf al politicianului.

LOT | 086

Dimitrie A. Sturdza, carte de vizită

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 6 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Dimitrie Alexandru Sturdza, (10 martie 1833, Miclăușeni
- 8 octombrie 1914, București), om politic, istoric,
economist, membru al Academiei Române, contribuind
în mod esenţial la întregirea patrimoniului cultural,
naţional şi ştiinţific al înaltului for. În activitatea
guvernamentală s-a remarcat în fruntea ministerului
de Finanţe şi a Consiliului de miniştri. Preşedinte al
Partidului Naţional Liberal, Sturdza a fost unul dintre
oamenii cei mai activi de pe scena politică românească.

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 090

Preţ de pornire 50,00 €
Take Ionescu, scrisoare inventar, 1915
LOT | 088

Take Ionescu (1858-1922), om politic conservator, fondatorul
Partidului Conservator-Democrat în 1908, ministru și
parlamentar, activ susținător al intrării României în Primul
Război Mondial alături de puterile Antantei.
Scrisoare inventar, 7/20 decembrie 1915.

Vintilă I. C. Brătianu, carte de vizită
Vintilă I. C. Brătianu (3 septembrie 1867, Florica - 21 decembrie 1930, Mihăiești),
om politic, economist, prim-ministru al României şi preşedinte al Partidului
Naţional Liberal, membru de onoare al Academiei Române. În istoria
economică a României, Vintilă I. C. Brătianu este recunoscut drept economistul
care a formulat principiul economic liberal „prin noi înşine”, în baza căruia
a fost elaborată şi aplicată politica economică a Partidului Naţional Liberal
în primul deceniu interbelic. A acumulat o bogată experienţă în domeniul
economic ocupând funcţii diverse în administraţia publică, în sectorul bancar
şi în cel minier.
Indiferent de funcţia exercitată, Vintilă I. C. Brătianu s-a arătat preocupat de
stimularea muncii şi iniţiativei naţionale, de apărarea intereselor poporului
român şi a drepturilor legitime pe care acesta le avea asupra bogăţiilor
ţării. A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea gândirii economice
protecţioniste din ţara noastră prin diversificarea argumentelor în favoarea
industrializării şi justificarea intervenţionismului statal. Concepţia economică
a lui Vintilă I. C. Brătianu, având ca fundament gândirea economică liberală
din România, a avut originea într-un înalt sentiment de patriotism şi demnitate
naţională.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 087
Gheorghe Tătărescu, carte de vizită
Gheorghe Tătărăscu, (22 decembrie, 1886, Craiova - 28
martie 1957, București) jurist, om politic, membru
de onoare al Academiei Române din 22 iunie 1937.
Numărându-se printre marii oameni de stat ai României,
Gheorghe Tătărescu nu a ratat nici o oportunitate în
viaţa politică. A condus un guvern liberal, deşi nu era
preşedintele partidului, într-o perioadă dificilă pentru
ţară, reuşind totodată „performanţa” să fie primul guvern
din istoria României care organizează alegerile şi nu
reuşeşte să le şi câştige, a fost prim-ministru al României
în perioada 1934-1937 și în perioada 1939-1940.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 31,5 x 21 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 091

Decret de dizolvare a Adunării Elective,
domnia lui Alexandru Ioan Cuza, piesă rară
La 2 mai 1864, Alexandru Ioan Cuza dizolva
Parlamentul printr-un decret și anunța opinia
publică asupra faptului, precum și asupra
convocării corpului electoral pe baza unei noi
legi electorale. Gestul era menit să deschidă calea
unui regim politic în care autoritatea deplină
revenea domnitorului.
Documentul este datat 2 mai 1864.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 43 x 26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 095
LOT | 092

Nicolae Popea, manuscris, piesă rară
Ordin Circular, domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 1864, piesă foarte rară
Ordinu Circular către toti prefecții de județe (cu alfabet de tranziție), emis de Mihail Kogălniceanu, Iași,
1864.
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.
Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 92 x 62 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Nicolae Popea (12 februarie, Satulung - 26 iulie
1908), Caransebeș) a fost un episcop, istoric și
cărturar român, membru titular al Academiei
Române din 1899.
Manuscrisul prefeței ” Memorialul
Archiepiscopuli și Mitropolitului Andrei baron
de Șaguna sau luptele naționale - politice ale
românilor 1846 - 1873 ”.
Manuscrisul cuprinde 10 pagini și este însoțit de
tipăritura prefeței apărute la Sibiu în 1889.
Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 22,5 x 14,5 cm; 27,5 x 21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 096
LOT | 093

Mihai Beniuc, scrisoare către Gheorghe Gheorghiu Dej,
1963

Alexandru Ioan Cuza către români, proclamație, afiș, piesă rară
Prin această proclamație, domnitorul Principatelor Unite Alexandru Ioan
Cuza le aducea la cunoștință românilor decizia sa de a-și asuma deplina
putere în urma loviturii de stat din 2 mai 1864. Documentul este redactat
cu caractere chirilice iar titlul acestuia cu caractere latine.
Documentul este datat 2 mai 1864.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.

Mihai Beniuc, în calitate de Președinte al Uniunii Scriitorilor,
trimite în data de 31 decembrie 1963 Tovarășului Gheorghe
Ghiorghiu Dej urările de ”La mulți ani”, lui și partidului.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 30 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250 - 500 €
Dimensiuni: 40,5 x 34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 150,00 €

LOT | 094

LOT | 097

Alexandru Marghiloman, scrisoare, 1899

Scrisoare semnată Gheorghe I. Brătianu

Alexandru Marghiloman (1854-1925), aristocrat, om politic conservator,
conducătorul guvernului filogerman de la București în timpul Primului Război
Mondial, ministru și parlamentar.
Scrisoare datată 14 mai 1899, semnată olograf de politician.

Srisoare semnată Gheorghe I. Brătianu
Gheorghe I. Brătianu (1898 - 1953) a fost un
istoric, om politic român, profesor universitar,
membru al Academiei Române și victimă a
regimului comunist din România.

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 17 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250 - 400 €
Dimensiuni: 27,5 x 22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 098

Scrisoare Ion Rusu Abrudeanu către Petru
Groza,1928
Scrisoare Ion Rusu Abrudeanu către Petru
Groza, semnată și datată 11 mai 1928,
scrisoarea coține răspunsul lui Petru Groza
semnat și datat 17 mai 1928.
Ion Rusu Abrudeanu a fost publicist, om
politic, deputat și senator român
Valoare estimativă200 - 400 €
Dimensiuni26 x 22 cm
Starea de conservareFoarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 099

Românilor, primul apel către țară, afiș,
domnia lui Alexandru Ioan Cuza
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 spre știință în
locurile publice.
Documentul este datat 2 mai 1864.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 43 x 34,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 100

Anunt funebru (ferpar) referitor la decesul lui Avram Iancu, 1872

LOT | 101

Andrei Veress, Bibliografia Română-Ungară
Andrei Veress, Bibliografia Română-Ungară, București,
Cartea Românescă, 1931-1935, 3 vol, XXXI+365, 396,
XVIII+385 p.
Legătură contemporană cu cotorul din piele.
Valoare estimativă: 300 - 400 €
Dimensiuni: 24 x 17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €

Anuntul funebru (ferpar) anunța decesul revoluționarului pașoptist Avram
Iancu (1824-1872), liderul militar al revoluției române din Transilvania.
Avram Iancu organizase și condusese în calitate de prefect general cele
zece legiuni românești care luptaseră la 1848-1849 împotriva guvernului
revoluționar maghiar care proclamase anexarea Transilvaniei la Ungaria.
Regiunea munților Apuseni, apărată de legiunile revoluționare românești, nu
putuse fi cucerite de trupele revoluționare maghiare.
Decesul eroului transilvănean era anunțat de comitetul care își asumase
misiunea organizării serviciului funebru prin astfel de ferpare tipărite la Alba
Iulia în trista zi, 11 septembrie 1872.
Exemplarul de față era trimis spre înștiințare subjudelui regiunii Hălmagiu,
astăzi în județul Arad.
Tipografia Pollak și Volz, Alba Iulia.
Valoare estimativă: 750 - 1500 €
Dimensiuni: 21 x 26 cm
Starea de conservare: Bună.

Preţ de pornire 500,00 €
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LOT | 102

LOT | 105

Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna, 1909

Gheorghe Bibescu, Culegere. Politică –
Religiune. Duel

Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna, scriere
comemotativă, Sibiu, Editura Consistorului
Mitropolitan,1909, 539p.
Legătură originală din epocă.

Gheorghe Bibescu, Culegere. Politică – Religiune.
Duel, București, 1888, III + 311 + II + II p.
Legătură contemporană, piele la cotor.

Valoare estimativă300 - 500 €
Dimensiuni26 x 15 cm
Starea de conservareBună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 23 x 16 cm
Starea de conservare: Foarte Bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 106
LOT | 103

Quelques mots sur la Valachie, 1856
Constantin Erbiceanu, Cronicarii Greci
Quelques mots sur la Valachie, Paris, Henri et
Charles Noblet, 1856, 107 p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.

Constantin Erbiceanu, Cronicarii Greci carii
au scris despre români în epoca fanariotă,
București, Tipografia Cărților Bisericești,
1888, 361 p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 22 x 14,5 cm
Starea de conservare: Bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 30 x 22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 107

Urkunden und Actenstcke zur
Geschichte der Verhltniss

LOT | 104

Sterie Stinghe, Istoria bisericii Șcheilor Brașovului

Documente privind istoria relațiilor
dintre Austria și Ungaria cu Înalta Poartã
din secolele XVI-XVII (Urkunden und
Actenstcke zur Geschichte der Verhltnisse
zwischen Osterreich, Ungern und der
Pforte im XVI. Und XVII. Jahrhunderte), 3
volume colegate, 123 p.; 156 p; 154 p. Viena,
1838-1840.
Legătură contemporană, cotor piele.

Sterie Stinghe, Istoria bisericii Șcheilor Brașovului
(Manuscript de la Radu Tempea), Brașov, Tipografia
Ciurcu & Comp., 1899, 2 vol., VI+ 361, XL+374+15 p.
Legătură modernă din pânză.
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 22,5 x 15,5 cm
Starea de conservare: Foarte Bună

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 27 x 21 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 108

Stephano Schoenvisner, Notitia Hungaricae rei
Numariae, 1801
Stephano Schoenvisner, Notitia Hungaricae rei
Numariae ab origine ad praesens tempus, Buda,
Typographiae Eiusdeum R. Universitatis, 1801, VIII+
576 p., cu 20 de planșe gravate. Exemplar unic cu
ex-librisul Alexandru Papiu Ilarian.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.
Lucrarea este menționată în Bibliografia RomânoUngară de A. Veress la pagina 125.
Valoare estimativă: 400 - 600 €
Dimensiuni: 25 x 20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 109

Carol Göllner, Turcica
Carol Göllner, Turcica, București-Berlin,
Editura Academiei-Verlag Valentin Koerner,
1961-1978, 458 + 803 + 443 p.
Celebră lucrare bibliografică, un excelent
ghid pentru colecționarii de carte veche.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 24,5 x 17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 110
Istoria și genealogia prinților Basarab din Brâncovi, 1889

A

LOT | 111

George Mavrocordat, carte de vizită
George Mavrocordat (1892-1952), descendent al vechii
familii grecești care a dat mai mulți domnitori fanarioți,
a fost fiul prințului Ioan Mavrocordat.
Valoare estimativă: 100 - 150 €
Dimensiuni: 9 x 5 cm
Starea de conservare: Foarte bună.

médée de Foras, Notice historique & généalogique sur les Princes
Bassaraba de Brancovan, Geneva, 1889, 43 p. cu 3 gravuri în text + 1
cromolitografie, 6 gravuri și un tablou genealogic.
Volumul prezentat face parte dintr-un tiraj de 300 exemplare, fiind marcat cu
Nr. 135. Cromolitografia înfățișează armuarul Principilor Brâncoveni din 1688.
Celelalte 6 gravuri, lucrate în oțel de Hirch la Paris, prezintă diverși descendenți
ai familiei, începând cu Radu Negru (1240-1265), continuând cu Matei Basarab
(1633-1654) și terminând cu Constantin Brâncoveanu (1688-1714).Exemplarul
are legătura originală din pănză, iar blocul de file este netăiat, păstrănd chiar
formatul incrudo (cu margini neregulate de turnare a hârtiei).

Valoare estimativă: 450-700 €
Dimensiuni: 38 x 29 cm
Starea de conservare: Foartea bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preț de pornire 300.00 €
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LOT | 115
LOT | 112

Cuvinte puține din Sf. Vasile și Ioan, 1826

Alexandru Marghiloman, carte de vizită cu scurt
text olograf

Cuvinte puține din Sf. Vasile și Sf. Ioan Cuvântătorul de
Dumnezeu, București, 1826, 2 file nenumerotate + 189 file.
Volumul este tipărit în limba română cu caractere chirilice
pe două coloane cu cerneală neagră. Foaia de titlu are pe
recto o superbă compoziție în chip de poartă a cărții, iar
pe verso stema Țării Românești.
Lucrarea este o antologie din scrierile celor doi Sfinți
Părinți Bisericești întocmită de Mitropolitul Grigorie,
Mitropolit al Ungrovlahiei. Din cuprins amintim omiliile
despre Rai și despre Facerea omului, foarte interesante ca
interpretare teologică.
Legătură contemporană, integral din piele cu ornamente
centr-colț aurite.

Alexandru Marghiloman (1854-1925), aristocrat,
om politic conservator, conducătorul guvernului
filogerman de la București în timpul Primului
Război Mondial, ministru și parlamentar.
Cartea de vizită poartă un scurt text olograf al
omului politic.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 7 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 500 - 800 €
Dimensiuni: 32 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 113

George Murnu, carte de vizită cu un scurt text olograf

LOT | 116

George Murnu (n. 1 ianuarie 1868, Veria, Grecia - d. 17 noiembrie
1957, București) a fost un scriitor, traducător și istoric de origine
aromână (macedoromână) "Un veac de poezie aromână", membru
corespondent al Academiei Române. Cel mai prestigios scriitor
aromân modern.
Cartea de vizită poartă un scurt text olograf al scriitorului.

Prințul și prințesa Șerban Ghica, 2 cărți de vizită cu texte
olografe
Prințul Șerban Ghica, considerat de Seniorul Corneliu Coposu
ca fiind cel mai bun prieten al său, a fost unul dintre membriifondatori ai PNTCD; vicepreședinte al partidului și președinte al
organizației Capitalei imediat după 1990.
La nici 30 de ani, a încercat să oprească înscenarea de la
Tămădău și să-l prevină pe Iuliu Maniu, dar a ajuns cu
informaţia prea târziu. Au urmat şi pentru el anii închisorii
comuniste.
Cărțile de vizită poartă texte olografe.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 7 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 114

Dimitrie I. Ghica, carte de vizită

LOT | 117

Dimitrie I. Ghica (n. 9 ianuarie 1875, Constantinopol,
Turcia - d. 13 octombrie 1967, Bruxelles, Belgia) a fost
un om politic român, ministru al afacerilor străine al
României, frate cu Vladimir Ghica.

Vintilă C. A. Rosetti, carte de vizită cu text olograf

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Vintilă C. A. Rosetti (23 ianuarie 1853, Douet, Franţa - 10 septembrie 1916,
Bucureşti), este fiul lui C.A. Rosetti şi al Mariei Rosetti.
În timpul studiilor din străinătate a frecventat unele cercuri socialiste şi s-a
aflat printre întemeietorii revistei „Dacia viitoare” (1883).
Întors în ţară, s-a angajat în mişcarea politică, fără a ocupa posturi
importante. Din 1885, a preluat de la tatăl său direcţia ziarului „Românul”.
Din 1901, a fost director al „Monitorului oficial”.

Preţ de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 7 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 121

Petre P. Negulescu, doua carți de vizită cu
texte olografe

LOT | 118

Grigore C. Bălăceanu Stolnici, carte de vizită cu text olograf
Grigore C. Bălăceanu-Stolnici (1876 – 1967), descendent al vechii familii
boiereşti a Bălăcenilor, care a aparținut nobilimii pământene, cu origini în
secolul al XIII-lea, şi căreia, în secolul al XVII-lea, aula imperială vieneză –
Leopold I – i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German
și i-a concesionat stema. „Bălăcenii” au fost mari ctitori de biserici, ridicând
nu mai puţin de 16 lăcaşuri de cult, au fost inteligenţi, unii au fost risipitori,
dar au jucat un rol extrem de important în destinul Munteniei.
Grigore Bălăceanu-Stolnici fost ataşat comercial, tatăl lui Constantin
Bălăceanu-Stolnici.
Cartea de vizită poartă un text olograf și semnătura lui Grigore C.
Bălăceanu-Stolnici.

Petre P. Negulescu (n. 14 octombrie 1872, Ploieştiaprilie 1951, Bucureşti), filosof și om politic
român, membru titular a Academiei Române,
ministru al învăţământului, 1921-1922; preşedinte
al Camerei Deputaţilor, 1927.
Cărțile de vizită poartă texte olografe ale
filozofului.
Valoare estimativă: 150 - 250 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 - 6,5 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 60,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 122

Emanoil Protopopescu Pache, două cărți de vizită cu texte
olografe
LOT | 119
Emanoil Pache Protopopescu a fost omul care a făcut cele mai
notabile schimbări din Capitală, rămânând în cărţile de istorie
ca fiind edilul ce a inovat oraşul.
Primarul Bucureştiului în anii 1888 şi 1891, Pache Protopopescu
a reuşit să fie cunoscut ca unul dintre cei mai eficienţi şi
inventivi primari ai Bucureştiului. Aflat doar pentru trei ani în
fruntea Capitalei, între aprilie 1888 şi decembrie 1891, bărbatul
a lăsat în urmă multe proiecte pe care le-a dus la bun sfârşit şi
care l-au făcut cunoscut ca unul dintre cei mai buni primari din
istoria oraşului.
Cărțile de vizită poartă texte și semnături ale politicianului.

Grigore Gh. Lahovary, carte de vizită cu text olograf
Grigore Lahovary a fost jurist și judecător; a fost deputat
(adică parlamentar) și președinte al Curtii de Casație.
Cartea de vizită poartă un scurt text olograf al avocatului.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €
Valoare estimativă: 200 x 300 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 - 5 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00€

LOT | 120

Pidalion, Manastirea Neamț, 1844
Pidalion, Manastirea Neamț, 1844, 521 file cu
numeroase xilogravuri reprezentând scene i personaje
biblice, stema Moldovei din vremea Domnitorului
Mihail Grigorie Ghica și diverse ornamente tipografice.
Xilogravurile sunt semnate de meșterul monah al
Mănăstirii Neamț Teodosie Mihail.
Pidalionul sau : “Cârma Bisericii” este o culegere
de canoane ale Sfinților Apostoli, ale Sinoadelor
Ecumenice și ale Sfinților Părinți Bisericești.
Legatură originală, integral din piele, forzaț marmorat,
tranșe aurite.

LOT | 123

Carte de vizită, Alexandru Cretzianu
Carte de vizită, Alexandru Cretzianu, Ministru
Plenipotențiar
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 9 x 5 cm
Starea de conservare: Bună

Valoare estimativă: 800 - 1500 €
Dimensiuni: 38 x 26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 500,00 €
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LOT | 127

Virgil Teodorescu, carte de vizită cu
semnătură olografă

LOT | 124

Ioan Kalinderu sau Jean Kalindero, carte de vizită cu text
olograf

Teodorescu Virgil (15 iun. 1909, comuna Cobadin,
judetul Constanta - 24 iunie 1988, Bucuresti),
poet, eseist si traducator.
Reprezentant al mișcării literare de avangardă,
parte a onirismului și suprarealismului românesc,
vicepresedinte (1968-l974) si apoi presedinte
(1974-l978) al Uniunii Scriitorilor.
Din 1974, membru corespondent al Academiei
Române.
Cartea de vizită poartă pe spate semnătura
olografă a scriitorului.

Ioan Kalinderu ( 28 decembrie 1840 - 11 decembrie 1913) a
fost un jurist, silvicultor și publicist român. S-a născut într-o
familie de origine turcă. Tatăl său se numea Kalinderoglu,
ceea ce în turcă înseamnă „fiul filosofului”. Ioan Kalinderu
a urmat studiile liceale la București, iar cele universitare la
Facultatea de Drept din Paris, unde și-a luat doctoratul. În
magistratură a parcurs toate gradele și a ajuns consilier la
Curtea de Casație și membru al Curții de Casație de la Haga.
Ioan Kalinderu a fost consilier al regelui Carol I al României
pe probleme juridice, economice, silvice și agricole.
După înființarea Domeniilor Coroanei (1884), a fost numit
administrator al acestora, demnitate deținută până la sfârșitul
vieții.
Cartea de vizită poartă un text olograf al Ioan Kalinderu.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 128
LOT | 125

Constantin Bacalbașa, trei cărți de vizită

Isac Peltz, carte de vizită cu text și semnătură olografă

Constantin Bacalbașa (1856–1935) a fost unul dintre cei mai
cunoscuţi ziarişti ai vremii sale, consemnând, timp de mai bine
de jumătate de secol, începutul de drum al României moderne.
„Sunt un povestitor“, scria Bacalbaşa la apariţia Bucureştilor
de altădată. „N-am avut altă grijă decât să scriu adevărul
asupra trecutului, fiind cât mai complet despre fapte şi cât mai
nepărtinitor despre oameni.“

Isac Peltz (12 febr. 1899, Bucuresti - 10 aug. 1980, Bucuresti), a fost un scriitor
și Jurnalist evreu-român, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A scris
numeroase romane și nuvele, între care mai cunoscute sunt: „Calea Văcărești”,
„Foc în hanul cu tei”, „Moartea tinerețelor”. În timpul Holocaustului a apărut
pe lista de Scriitori evrei ostatici. Între anii 1951 și 1954 a fost arestat de către
Securitate și trimis la o serie de închisori politice și lagăre de muncă forțată. A
fost tatăl pictoriței Tia Peltz.
Cartea de vizită poartă un text și semnătura olografă a scriitorului.

Valoare estimativă: 100 - 250 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm - 6,5 x 10,5 - 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 70,00 €

Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 129

Constantin Moisil, carte de vizită cu text și semnătură
olografă

LOT | 126

Caton Theodorian, carte de vizită cu text olograf
Theodorian Caton, (14 mai 1871, Craiova - 8 ian.
1939, Bucuresti). a fost un dramaturg, poet, scriitor
și romancier român. Nepot matern al politicianului
Eugeniu Carada.
Cartea de vizită poartă nu text olograf semnat 11 iunie
1919.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Constantin C. Moisil (n. 8 decembrie 1876, Năsăud, AustroUngaria – 20 octombrie 1958, București) a fost un profesor de
istorie, arheolog și numismat român, directorul Cabinetului
Numismatic al Academiei. În anul 1948 a fost ales ca membru
de onoare al Academiei Române. A fost părintele numismaticii
românești, punând bazele primei școli din România, care
studiază monedele. De asemenea, a fost și șeful Arhivelor
Naționale.
Cartea de vizită poartă un text olograf adresat lui Dan
Smăntănescu.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 130

LOT | 133

Ioan Lupaș, carte de vizită cu text olograf

Vasile Georgescu Paleolog, carte de vizită

Ioan Lupaş, academician ardelean, profesor de istorie bisericească, preot, politician şi făuritor al Marii Uniri de la 1918. Bogata sa activitate
ştiinţifică, lupta sa neîncetată pentru drepturile românilor, care nu l-a scutit de închisoare, lucrarea sa misionară ca protopop de Sălişte,
dar şi directoratul Secţiei de istorie a prestigioasei Academii Române îl recomandă ca o figură importantă a neamului românesc în lupta sa
pentru emancipare.

Vasile Georgescu Paleolog a fost un apreciat critic de artă şi eseist, dar mai
ales un valoros exeget al operei lui Constantin Brâncuşi, fiind şi primul
biograf al acestuia. El s-a născut pe 23 septembrie 1891 la Corlate ( jud Dolj)
şi a încetat din viaţă la 12 februarie 1979 la Craiova.
V.G. Paleolog şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării vieţii şi operei lui
Constantin Brâncuşi, subliniind că acesta face parte din „patrimoniul
sacru al civilizaţiei”. Chiar în perioada comunismului (când Brâncuşi era
repudiat de teoreticienii „realismului socialist”) el publică – începând cu
iunie 1964, la cotidianul Înainte din Craiova – un număr impresionant
de articole dedicate operei marelui artist român şi universal, fiind primul
critic de artă care va atrage atenţia asupra acestuia.

Cariera şi viaţa personală a profesorului Lupaş au fost grav afectate de schimbările survenite în România după încheierea celui de Al Doilea
Război Mondial. În noaptea de 5 spre 6 mai 1950, a fost arestat de autorităţile comuniste şi închis iniţial la penitenciarul Jilava. Detenţia
nejustificată i-a fost prelungită mai mulţi ani prin decizii arbitrare ale Ministerului Afacerilor Interne. Abia în anul 1954 profesorul Ioan
Lupaş a fost judecat şi condamnat pentru „activitate împotriva clasei muncitoare”, care se pedepsea în acea perioadă prin închisoare pe
viaţă. Cea mai mare parte din detenţie a executat-o la Sighet, alături de alţi intelectuali şi oameni politici din România interbelică.
A fost eliberat din închisoare la 5 mai 1955, cu puţin înainte de împlinirea vârstei
de 75 de ani. Următorii ani i-a petrecut la Sibiu şi mai apoi la Bucureşti, sub
atenta supraveghere a regimului comunist. A murit în 3 iulie 1967, la vârsta
de 87 de ani.
Cartea de vizită poartă un text olograf al profesorului.

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 6 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 134

Constantin Rădulescu-Motru, carte de vizită cu text olograf
LOT | 131

Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957), unul dintre discipolii
lui Titu Maiorescu, a fost profesor de psihologie la Universitatea
din București și președinte al Academiei Române.
Cartea de vizită este insoțită de plicul original și cuprinde un
text olograf, de felicităre al profesorului, adresat actorului
Constantin Daniel.

Tudor Vianu, două cărți de vizită cu texte și semnături olografe
Tudor Vianu (n. 8 ianuarie Giurgiu – d. 21 mai 1964 București), estetician,
critic şi istoric literar, poet, eseist, filosof şi traducător român. Fondatorul
şcolii de stilistică a Facultăţii de Litere din Bucureşti şi iniţiator al catedrei de
literatură universală.
Cărțile de vizită sunt semnate olograf și sunt insoțite de plicurile lor.

Valoare estimativă: 50 - 150 €
Dimensiuni: 7 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 x 300 €
Dimensiuni: 6 x 10 - 6,5 x 10 -6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 70,00 €

LOT | 135

Gheorghe Marinescu, trei cărți de vizită cu texte și
semnături
LOT | 132

Alexandru Moghioroș, trei cărți de vizită
Alexandru Moghioroș (Mogyorós Sándor, n. 23
octombrie 1911 Satu Mare, - d. 1 octombrie 1969,
București)a fost un politician comunist din România.
Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 5,5 x 9,5 - 6 x 10 - 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Gheorghe Marinescu (28 februarie 1863, Bucureşti – 15 mai
1938, Bucureşti) a fost un medic neurolog român, profesor la
Facultatea de Medicină din Bucureşti, membru al Academiei
Române, fondatorul Şcolii Româneşti de Neurologie.
Din testamentul lui Gheorghe Marinescu: "Plecând în lumea
din care nimeni nu s-a întors vreodată, n-aşi voi să supăr pe
nimeni, dar adevărul totuşi trebuie spus: prea multă nedreptate
este în blagoslovita Ţară Românească."
Cărțile de vizită poartă texte olografe si sunt semnate olograf
de către savant.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 6 x 9 - 6,5 x 10,5 - 5,5 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

54

55

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

LOT | 136

George Popoviciu, Uniunea românilor din
Transilvania, cu Biserica Romano-Catolică sub
Împăratul Leopold I
Volumul lui George Popoviciu, Unirea românilor
din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică
sub Împăratul Leopold I, apărută in 1901 la Lugoj,
poartă dedicația și semnătura olografă a autorului.
Lucrare legată în pergamoid albastru de epocă, IV +
263 de pagini.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 19 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 137

Nicolae Iorga, Contes Roumains , Povești
românești
Volumul Contes roumains (povești
românești), editată la Paris in perioada anilor
1930, 136 p.
Legătură de epocă, cotor din piele.
Valoare estimativă: 50 - 150 €
Dimensiuni: 18,5 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 140

Decret domnesc de înaintare în grad, 1856, cu semnătura olografă a domnitorului
Barbu Știrbei

LOT | 138

I.L. Caragiale, Schițe ușoare, 1896, prima ediție

D

omnitorul Țării Românești Barbu Dimitrie Șirtbei (1849-1853, 1854-1856) îl ridica
în al șaptelea an al domniei sale (1856) pe ofițerul miliției pământene (oastea
țării) Ștefan Bilciurescu de la rangul de praporgic (sublocotenent) la acela de parucic
(locotenent). În epocă, gradele, precum și uniformele militare erau copiate în Principatele
Țara Românească și Moldova după cele rusești.
Documentul este unul oficial, cu stema de stat a Munteniei în partea superioară, iar în
partea inferioară se află semnătura olografă a domnului și sigiliul de stat.
Documentul se prezintă într-o excelentă stare de conservare.

Schiţe uşoare [de] I. L. Caragiale. Bucureşti, Edit.
Librăriei Carol Müller (Tip. Epoca), 1896. (15 x 10,5). 96
p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 58. Din Literatura
Română)
Legătură originală din epocă.
Valoare estimativă: 100 - 150 €
Dimensiuni: 15 x 10
Starea de conservare: Bună

Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 59 x 42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preț de pornire 300.00 €
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LOT | 139

LOT | 143

Cavaler Constantin Stamati, Musa Românească, 1868

Coliba lui Moșu Toma,
traducere din franceză de I. Codrescu, 1853

Mus'a Romaneasca. Compuneri originale şi Imitaţii din autorii
Europei de Caval. Const. Stamati. Tom I. [Editoru Th. Codrescu. Iassy
(Typ. Buciumului Românu), 1868]. (19 x 14). 3 f., VI-535[-539] p., 1 f.
portr. 6 lei. nuoi sau jumătate de galben.
Descriere completă după nota editorului. Conţine o prefaţă a
autorului (p. I-VI) şi o parte intitulată: "Ştiinţi filologice şi istorice.
Câteva cuvinte Româneşti ce se trag din limbile Latine, Italiene,
Spaniole, Greceşti şi Franco-galice, iar altele de origină antică Dacice
şi ale altor ginte ce au traitu în Daco-România, adunate în 1863".

Coliba lui Moșu Toma sau viața negrilor în sudul
Statelor Unite din America, de mistress Harriet
Beecher Stowe, traducere de pe a lui Leon Pilatte
de I. Codrescu, cu o ochire asupra sclaviei de
M. Kogălniceanu, tomul II, Iași, Tipografia
Buciumul Român, 1853, 396 p.
Legătură contemporană din piele.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 19,5 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 19 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 141

LOT | 144

Tudor Arghezi, Cartea cu jucării, 1931

Nicolae Bălcescu, Istoria Românilor, Ediția I, 1878

Tudor Arghezi, Cartea cu jucării, București,
Editura Cultura Națională, 1931, 209 p., cu
numeroase desene și vigniete de Lucia
Demetriade-Bălăcescu.
Coperți originale. Un desen al pictoriței Lucia
demetriade-Bălăcescu decorează coperta
principală.

Nicolae Bălcescu, Istoria Românilor sub Mihai Vodă
Viteazul, București, Tipografia Societății Academice
Române, 1878, 1 portret, XX + 592 p.
Volumul conține și un Buletin despre portretele
Principilor Țării Românești și Moldovei aflate în
Biblioteca Regală din Paris.
Legătură de epocă, cotor din piele și pergamoid.

Valoare estimativă: 50 - 100 €
Dimensiuni: 25 x 18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 19 x 13 cm
Starea de conservare: Buna

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 142
LOT | 145

G. Ibrăileanu, Scriitori și curente, coligat cu Spiritul
critic
Garabet Ibrăileanu, Scriitori și curente. I.L. Cargiale-M.
Eminescu-Mihail Sadoveanu-Ioan Al. Brătescu
Voinești-C. Sandu Aldea-A. Vlahuță, Iași, Editura
revistei Viața Românească, 1909, 318 p., coligat cu
Spiritul critic în cultura românească, Iași, Editura
revistei Viața Românească, 1909, 267 p.
Legătură de epocă din pergamoid.

Mihail Kogălniceanu, Documente diplomatice, 1893
Acte și documente din corespondența diplomatică a lui
Mihail Kogălniceanu relative la Războiul independenței
României 1877-1878 publicate de Vasile M. Kogălniceanu,
București, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu,
1893, 630 p., cu mai multe facsimile de documente.
Legătură de epocă din pergamoid.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 23,5 x 17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 19 x 13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 146

Anton Bacalbașa, Moș Teacă, 1893, cu o legătură
deosebită
Anton Bacalbașa, Moș Teacă. Din cazarmă,
București, Editura librăriei E. Graeve, 1893, 236 p.
Legătura este de epocă, din pergamoid, coperta
principală și cotorul sunt decorate cu un bogat
motiv vegetal stilizat.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 19 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 147

Titu Maiorescu, Einiges Philosophische,
1861
Titu Maiorescu, Einiges Philosophische in
gemeinfasslicher (Considerații filosofice
pe înțelesul tuturor), Berlin, Nicolaische
Verlagsbuchhandlung, 1861, 248.
Volumul reprezintă prima lucrare publicată
de Titu Maiorescu, la scurtă vreme după
încheierea studiilor de filosofie în Germania.
Legătura este de epocă, din carton, cu cotor
din piele. Șnitul este aurit.
Valoare estimativă: 400 - 600 €
Dimensiuni: 17,5 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 148

Mihai Eminescu, colegat: Scrisori și Lais

LOT | 150

Volumul cuprinde două lucrări in primă
ediție, ”Scrisori către Cornelia Emilian și fiica
sa Cornelia” apărută la editura fraților Șaraga
din Iași, în 1893, VI plus 138 de pagini și Lais,
comedie antică într-un act, în versuri, tradusă
de M.Eminescu, cu introducere de Ion Scurtu,
editura Socec & Co, 1908, 64 pagini, legătură
contemporană, cotor și colțare din piele.

Valahia, gravură colorată, Nüremberg, 1493
Valahia, gravură colorată, ilustrator Michael Wolgemut, gravor Anton
Koberger, editor Hartmann Schedel, Nüremberg, 1493.
Piesa face parte din marea Istorie a lumii Liber Chronicarum, tipărită la
Nüremberg la sfârșitul secolului al XV-lea sub îngrijirea lui Hartmann
Schedel. Lucrarea cuprinde și o descriere a marilor orașe europene. Texetele
sunt redactate în germana medievală și în latină.
În partea inferioară a filei și pe verso se află o descriere a Țării Românești
redactată în limba latină.

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 17,5 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 600 - 1200 €
Dimensiuni: 42 x 30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 400,00 €
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LOT | 153
LOT | 149

Timotei Cipariu,Elemente de poetică metrică,
1860

Constantin Noica, De caelo, cu dedicație către
Zaharie Stancu

Timotei Cipariu, Elemente de poetică metrică și
versificațiune, Blaj, cu tiparul seminarului, 1860,
200 p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.

Volumul De caelo ”Despre cer - Încercare în jurul
cunoașterii și individului” de Constantin Noica,
tiparit in anul 1937 la Editura Vremea și cuprinde
dedicația autorului către Zaharia Stancu.

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

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 19 x 14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 154
LOT | 151

G. A. Ralli, M. Potli, Constituirea Canoanelor divine și sfinte
Colecția pe 7 ani a Almanahului Graficei
Române, 1925 - 1931
Colecția pe 7 ani a Almanahului Graficei
Române, Editura Grafica Română , Craiova,
1925 - 1931, 1925 - 127 p., 1926-211 p., 1927- 216
p., 1928- 207 p., 1929-210 p., 1930-198 p., 1931207 p.
Anii 1927, 1928 și 1929 au dedicația lui Virgil
Molin, fondatorul și editorul almanahului,
legături originale din epocă.

G. A. Ralli, M. Potli, Constituirea Canoanelor divine și sfinte, 3
vol., limba greacă, Atena, 1852-1854, VI + 640 p; XII + 638 p; IV
+ 655 p.
Legătură contemporană, cotor piele.
Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 22,5 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 20 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 155
LOT | 152

Pierre Briot, Histoire de l'Etat present de l'empire
Ottoman

Iacob Negruzzi , Poesii
Iacob Negruzzi, Poesii, București, Librar editor Socec,
1872, 234 p.
Scriitorul Iacob Negruzzi (1842-1932) a fost unul dintre
întemeietorii Societății Junimea și redactorul-șef al
revistei "Convorbiri Literare", dramaturg, memorialist,
președinte al Academiei Române.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.

Pierre Briot, Histoire de l'Etat present de l'empire Ottoman,
Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1670, [5p.] + 382 p. + 1 filă, cu
1 gravură în plină pagină și 23 gravuri în text.
Lucrarea este prima ediție franceză în traducerea din engleză
a lui Paul Rycaul. Este o tipăritură foarte valoroasă ce
prezintă una dintre cele mai apreciate fresce politice, militare
și religioase a Imperiului Otoman din secolul al XVII-lea.
Gravurile descriu personaje politice, costume, grade militare
etc., fiind opera gravorului francez Sbastien Leclerc (1637-1714).
Legătură de secol XX, integral din piele cu ornamente în
timbru sec distribuite într-o compoziție ce amintește de stilul
legăurilor europene de secol XVII.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 18 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €
Valoare estimativă: 1200 - 3000 €
Dimensiuni: 27, 5 x 21 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 700,00 €
Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 159

Literatură și Artă-Română, anul I, legătură
originală

LOT | 156

Geo Bogza cu Elisabeta, fotografie

Literatură și Artă-Română, anul I, București,
1895, 794+IV p., legătură originală Socec, lipsă
pagina de titlu.

Geo Bogza împreună cu soția sa Elisabeta Bogza în
costumație tradițională chinezească.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 33 x 25 cm
Starea de conservare: Buna

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 16,5 x 11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 157
LOT | 160

Panait Istrati, Domnitza de Snagov și
Presentation des Haidoucs

I.L. Caragiale în familie, 2 fotografii

Panait Istrati, Domnitza de Snagov, Paris, Ferenczi
et Fils Editeur, 1935, 156 p., cu numeroase ilustrații
în text de Francois Quelvée.
Panait Istrati, Presentation des Haidoucs, Paris,
Ferenczi et Fils Editeur, 159 p., cu gravuri în culori
de Valentin le Campion.
Legătură de epocă cu cotorul din piele, cele două
volume legate împreună întrunesc calitățile unui
exemplar bibliofil.

Ion Luca Caragiale (1852-1912) apare în două
ipostaze:
- în fotografia de sus, este surprins în momentul
în care își montează țigara în țigaret.
- în fotografia de jos, se află alături de soția sa
Alexandrina Burelly și pianista Cella Delavrancea,
una dintre fiicele lui Barbu ȘtefănescuDelavrancea cu care Caragiale era bun prieten.
Atelier fotografic necunoscut.

Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 21,5 x 15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 8 x 8 cm; 7,5 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 161

Fotografie realizată de Lecomte du Nouy, cu
dedicație și semătură olografă

LOT | 158

Dimitrie Bolintineanu, Brises D‘orient,
și B. P. Hajdeu, Istoria toleranței religioase în România

Arhitectul francez André Lecomte du Noüy (18441914) a lucrat mult în România, atât la restaurarea
unor monumente istorice și religioase, precum și la
reamenajarea reședințelor regale.
Piesa reprezintă a fotografie realizată de arhitect,
probabil la una dintre lucrările de sculptură comandate
de Casa regală. Fotografia este însoțită de o dedicație
olografă a lui în care o omagiază pe regina Elisabeta a
României, Carmen Sylva.
Atelier fotografic necunoscut.

Dimitrie Bolintineanu, Brises D‘orient, Paris, Libraire
E. Dentu, 1866, 372 p. Volumul cuprinde și lucrarea : B.
P. Hajdeu, Istoria toleranței religioase în România 1868,
București, Tip. Lucrătorilor Asociați, 1868, 93 p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.
Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 21,5 x 16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 23 x 14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €

Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 162
LOT | 165

Nicolae, Mitropolitul Ardealului, carte de vizită
cu text

Archiereul Nifon N. Ploeșteanu, carte de
vizită

Nicolae Bălan (27 aprilie 1882, Blăjenii de Sus - 6
august 1955, Sibiu) a fost mitropolit al Mitropoliei
Ardealului (1920-1955), membru de onoare al
Academiei Române din 1920.
Cartea de vizită poartă un scurt text olograf al
mitropolitului.

Carte de vizită, Archiereul Nifon N. Ploeșteanu,
Vicarul Sf. Mitropolii a Ungro-Vlachiei, aprox.
1890, cu o însemnare pe spatele cărții de vizită.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 10 x 7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 7 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 163

LOT | 166

Athanasie, Mitropolit Primat, carte de vizită

Legiuire pentru organizarea învățăturilor bisericești în
Moldova

Atanasie Mironescu (12 august 1856, Trohan - 9
octombrie 1931, București) a fost un cleric român, care
a deținut demnitatea de mitropolit-primat al Bisericii
Ortodoxe Române (1909-1911).
Cartea de vizită poartă un scurt text olograf al
mitropolitului.

Legiuire pentru organizarea învățăturilor bisericești în Moldova
votată de Divanul Obștesc și întărită de Prea Înălțatul Domn
Grigorie A, Ghica Voievod, Iași, 1851, 11 p, cu o însemnare din
epocă pe spatele lucrării.
Valoare estimativă: 70 - 100 €
Dimensiuni: 19 x 14,5 cm
Starea de conservare: bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 164

LOT | 167

Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 2 carți de vizită
Patriarhul Teoctist, pe numele lui de mirean Teodor Arăpașu, s-a născut la data
de 7 februarie 1915 în satul Tocileni, județul Botoșani. A intrat în mănăstire fiind
numit frate la Mănăstirea Vorona în anul 1928, apoi la Mănăstirea Neamț în anul
1931.Teodor Arăpașu a absolvit Seminarul Monahal de la Mănăstirea Cernica
în anul 1940. A fost tuns în monahism la Bistrița, județul Neamț, sub numele
Teoctist în data de 6 august 1935 și hirotonit ierodiacon în data de 4 ianuarie 1937.
În 16 septembrie 1962 avut loc înscăunarea PS Teoctist Arăpaşu ca episcop
al Aradului (1962-1973). În cele cinci decenii de activitate ca ierarh al Bisericii
Ortodoxe Române, până la cea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
A obținut importante recunoașteri din partea majorității Bisericilor ortodoxe
locale, ca și din partea altor culte religioase. În perioada 7-9 mai 1999, la invitația
Patriarhului Teoctist, s-a desfășurat vizita istorică în România a Sanctității Sale
Papa Ioan Paul al II-lea (prima vizită a unui Papă într-o țară majoritar ortodoxă).

Învățătură de bubatul cel apărător pentru dezrădăcinarea
bubatului firesc
Foaia volantă reprezintă o tipăritură cu conținut medical,
referitoare la marea epidemie de variolă ce a năpăstuit Europa
la începutul secolului al XIX-lea. Ravagiile ”bubatului” le relata
chiar cronicarul Nicolae Stoica de Hațeg într-o însemnare de pe
un exemplar al Bibliei de la Blaj, mărturisind că, din cei 11 copii ai
săi, variola i-a secerat nu mai puțin de 7 copii.
Tipăritura este anexa ce a însoțit adresa oficială cu nr. 5524 emisă
de către oficialitățile imperiale si transilvane, cu scopul lămuririi
populației privitor la eficiența vaccinării antivariolice.
Posibilă traducere de Gheorghe Șincai, tipărită la Buda în anul
1804.

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 8 x 12 cm - 8,5 x 14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 33 x 20 cm
Starea de conservare: Foarte bună
Neadjudecat fa o oferta

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 100,00 €
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66

67

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

LOT | 168
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Nichifor Crainic, poezia ”Cântec de Toamnă” în manuscris
Dimitrie Cantemir, gravură originală, 1734,
piesă rară

Nichifor Crainic, poezia ”Cântec de Toamnă” în manuscris. Piesa este scrisă și
semnată de autor.
Nichifor Crainic (1889-1972) a fost un teolog, scriitor, poet, ziarist, politician, editor,
filosof
român și important ideolog rasist de extremă dreaptă.
Această poezie este considerată una din capodoperele lui Nichifor Crainic fiind
băgată în programa școlară la clasele V-VIII. O poezie profundă ce trimite la ciclul
și apusul vieții.

Dimitrie Cantemir, gravură originală, 1734,
Gravura face parte din lucrarea ”The History of
the Growth and Decay of the Othman Empire”
publicată la Londra în anul 1734.
Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 25, 5 x 17, 5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150 - 250 €
Dimensiuni: 18 x 14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €

Preţ de pornire 80,00 €

LOT | 169
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Ordonanță imperială militară tipărită la Sibiu in anul 1803
Geo Bogza, pașaport de serviciu
Ordonanța publică Decretul împăratului Francisc II, în 21 de
puncte, publicat prin Guberniu Transilvaniei, prin care se
reglementează, regimul navigației și al porturilor din Imperiul
austriac, ca putere neutră, în timpul războiului anglo-francez,
început la 22 mai 1803 și încheiat în 1815, odată cu căderea lui
Napoleon.
Până în prezet, au fost identificate și semnalate, în arhive și
bibliotecile documentare din țară, un număr de opt exemplare,
trei păstrându-se la Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca
"Astra” din Sibiu și în Arhiva Bisericii din Scheii Brașovului.
Exemplarul provine potrivit notelor de pe verso filei ultime,
din zona Munților Apuseni, de la Abrud Bania sau de la Ocoliș
Lupșa.

Pașaportul lui Geo Bogza, poartă semnătura olografă
a scriitorului si vizele folosite pentru deplasările in
Italia, Germania, U.R.S.S. și Cuba.
Acesta a fost folosit in perioada 1962 - 1963
Valoare estimativă: 400 - 600 €
Dimensiuni: 14,5 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni; 34 x 20,5 cm
Starea de conservare; Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 170
LOT | 174

Nicolae Conachi Vogoride, Decret de căftănire, 1857
Nicolae Conachi Vogoride (1820-1863) era numit caimacam al Moldovei după
încheierea lucrărilor Congresului de Pace de la Paris care deschidea drumul realizării
unirii Principatelor. La insistențele Imperiului Otoman, cel mai puternic opozant
față de proiectul unionist, caimacam (guvernator) al Moldovei a fost numit Nicolae
Vogoride, la rândul lui anti-unionist. El a falsificat listele electorale pentru alegerile
deputaților în Adunarea Ad-hoc de la Iași prin eliminarea candidaților pro-unioniști.
Scandalul izbucnit datorită devoalării falsurilor de către pașoptiști a dus la refacerea
listelor și, în final, la victoria unioniștilor.
Documentul, pe pergament, reprezintă un decret de căftănire, adică de numire, în
funcția de sluger.
În colțul din stânga jos se află ștampila cu pecetea de stat din epocă a Principatului
Moldovei iar deasupra ei se distinge semnătura olografă a lui Nicolae Vogoride.

Eugen Barbu, carnet de deputat și carte de
ziarist
Carnetul de deputat al lui Eugen Barbu, din
legistlatura 1975 - 1980 cu semnătura olografă și
fotografia originală.
Cartea de ziarist a lui Eugen Barbu din perioada
anilor 1981 cu semnătura olografă și fotografia
ziaristului.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 7,5 x 11 cm; 7 x 9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 26,5 x 36 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €
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Zaharia Stancu, pașaport de serviciu
Pașaportul lui Zaharia Stancu, poartă semnătura
olografă a scriitorului si vizele folosite pentru
deplasările in Italia, R.D.Germania, Danemarca,
Olanda și Franța.
Acesta a fost folosit in perioada 1962 - 1964.
Valoare estimativă: 400 - 700 €
Dimensiuni: 14,5 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 176

Corneliu Medrea, pașaport
Pașaportul scluptorului Cornelui Medrea,
folosit in perioada 1939 - 1940, poartă
semnătura olografă.
Lipsă fotografie titular.
Valoare estimativă: 250 - 350 €
Dimensiuni: 16,5 x 9,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 177
LOT | 173

Pamfil Șeicaru, pașaport
Marin Preda, pașaport
Pamfil Șeicaru (18 aprilie 1894, Buzău – 21 octombrie
1980 Munchen) a fost un ziarist român, director
al ziarului "Curentul", cel mai combativ cotidian
românesc în perioada dintre cele două războaie
mondiale. Este considerat a fi cel mai mare gazetar
dintre cele două războaie mondiale.
Pașaportul german al ziaristului poartă semnătura
olografă si fotografia originală.

Pașaportul scriitorului Marin Preda, eliberat in
16 aprilie 1965, folosit în vizitele Franța, Italia,
Anglia, R.F.Germania și Austria.
Pașaportul poartă fotografia originală și
semnătura olografă a scriitorului.
Valoare estimativă: 500 - 800 €
Dimensiuni: 13 x 9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 15 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

Preţ de pornire 200,00 €
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Eugen Barbu, pașaport anii 1960
Marcel Pauker, pașaport
Marcel Pauker (6 decembrie 1896, București - 16 august 1938 în localitatea Butovo în apropiere de
Moscova, executat în cadrul epurărilor staliniste), a fost un intelectual și lider comunist român, fiul unei
familii evreiești înstărite din București și soțul liderei comuniste române Ana Pauker (Rabinsohn).
În 1935 intră în dizgrația lui Stalin și va fi victima epurărilor politice petrecute în U.R.S.S. Este arestat de
NKVD pe 21 martie 1937 sub acuzația de spionaj în favoarea României. Este anchetat un an mai târziu.
Sub tortură, Marcel Pauker va mărturisi în fața NKVD acțiunile de spionaj. Este condamnat la moarte
prin împușcare, sentința fiind executată.
Marcel Pauker a fost reabilitat în U.R.S.S. în 1957, în timpul lui Nikita Htusciov, odată cu destalinizarea
produsă în U.R.S.S. după moartea lui Stalin. Nicolae Ceaușescu a considerat cazul Marcel Pauker drept
„o greșeală a trecutului”.
Pașaportul poartă semnătura olografă, fotografia originală și a fost folosit in perioada 1918, purtînd vize
de Franța, Elveția și Serbia.

Eugen Barbu, călătorea în perioada 1961-1969 în
U.R.S.S., China, Italia, R.D.Germania, Polonia,
Bulgaria, Franța, Austria și Elveția.
Pașaportul poartă fotografia originală și
semnătura olografă a scriitorului.
Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 13 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €

Valoare estimativă: 300 x 500 €
Dimensiuni: 13 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 150,00 €

LOT | 180

Vespasian și Maria Pella, carnete de studenți
Vespasian Pella, profesor eminent, jurist și diplomat român (17 ianuarie
1897 – 24 august 1952) a studiat la Facultatea de Drept din Iași și a obținut
diploma de Doctor în drept a Universității din Paris (în 1920, cu teza „Des
incapacités résultant des condamnations pénales en droit international”,
coordonată de prof. Emile Garçon). A fost profesor asociat (1921-1924) și
profesor titular (1924-1935) la catedra de Drept penal și procedură penală
din cadrul Universității din Iași și profesor la Universitatea din București
(1935-1948), profesor invitat la Institutul de Înalte Studii Internaționale
din Paris (1928), Institutul Universității de Înalte Studii Internaționale
din Geneva (1929) și la Academia de Drept Internațional de la Haga
(1926-1939). La doar 29 de ani Pella era doctor în drept, diplomat în
științe penale al Facultății de Drept din Paris, deputat, profesor titular la
Facultatea de Drept a Universității din Iași și la Institutul de Înalte Studii
Internaționale din Paris, membru al Comitetului de experți al Societății
Națiunilor, membru al delegației române în cadrul Societății Națiunilor,
membru al Consiliului Superior Legislativ al României, Secretar-general
al Conferinței internaționale de reprezentanți ai comisiilor de codificare
penală, membru al Consiliului Uniunii Interparlamentare și al Consiliului
Asociației internaționale de drept penal.
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A fost unul dintre fondatorii Asociației Internaționale de Drept Penal
(creată în 1924 și devenită în 92 de ani de activitate cea mai cunoscută
organizație științifică internațională neguvernamentală în domeniul
dreptului penal) și a deținut președinția acestui for între 1946-1952,
remarcându-se prin efortul susținut în vederea unificării dreptului penal.
În 1941 devine membru corespondent al Academiei Române. Ca diplomat,
a reprezentat România în Olanda și Elveția. În 1947 a fost consultant în
cadrul Tribunalului Internațional de la Nürenberg, iar în ultimii ani de
viață a fost expert în cadrul O.N.U.
Lot format din trei carnete de student, două ale lui Vespasian Pella, la
Facultatea de Drept din Iași 1916-1917, Facultatea de Drept din Paris 1920
și un carnet de student la Facultatea de Drept din Paris al Mariei Pella,
soția avocatului.

LOT | 182

Nicolae Vermont, pașaport
Pașaportul pictorului Nicolae Vermont a fost
eliberat in anul 1929 și folosit in deplasările in
Germania, Franța, Spania, Austria, Olanda și
Ungaria.
Valoare estimativă: 400 - 600 €
Dimensiuni: 13 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 9 x 6 cm; 12 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

Preţ de pornire 200,00 €
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Stavru Tarasov, pașaport

Emil Gâleanu, manuscris, 5 pagini

Stavru Tarasov (6 ianuarie 1883, Letea - 18 ianuarie
1961, Brașov) a fost un pictor, muzician și profesor
român.
Pașaportul a fost eliberat de Legația Română de la
Paris, în anul 1915 și poartă vize de Franța și Elveția.

Detalii
Manuscris pe 5 pagini Emil Gârleanu.
Manuscrisul ”Într-un cimitir” scris sub forma
unei povestiri, a fost tipărit în revista Luceafărul.
Lucrarea este scrisă și semnată de autor.

Valoare estimativă: 300 - 400 €
Dimensiuni: 13 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 21 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 183

Ion Cantacuzino, pașaport

LOT | 186

Doctorul Ion Cantacuzino, a fost medic și microbiolog dar și profesor universitar
și membru al Academiei Române.
Cantacuzino, a fondat școala românească de imunologie, epidemiologie și
patologie experimentală.
A contribuit la studiul holerei, tifosului exantematic și tuberculozei, având un rol
crucial în cercetările din domeniul bacteriologiei şi igienei sociale.
În același timp, a contribuit la afirmarea științei românești pe plan internațional.
A fost doctor honoris causa al Universităților din Atena, Bordeaux, Bruxelles,
Lyon și Montpellier. Ioan Cantacuzino a fost una dintre cele mai importante
figuri ale științei românești.
Pașaportul savantului nu deține fotografia și a fost eliberat in 1918 pentru ai
folosi în vizitele din Elveția și Franța.

Monitorul Principatelor Unite Române, 10 mai 1864, afiș,
piesă rară

Valoare estimativă: 300- 500 €
Dimensiuni: 13,5 x 9 cm
Starea de conservare: Bună

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.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 33,5 x 41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 150,00 €

LOT | 188
LOT | 184

Aghata Bărsescu, pașaport

Proclamație, afiș, domnia lui Alexandru Ioan
Cuza, piesă rară

Aghata Bărsescu, (1857 - 1939) a fost o actriță
română. A urmat conservatorul de la București
și apoi la Viena. A jucat ca primă tragediană la
Burgtheater din Viena, apoi pe scenele multor teatre
din Europa și din America.
Pașaportul a fost eliberat în anul 1931, poartă
fotografia și semnătura olografă a actriței și a fost
folosit in vizitele din Germania, Elveția, Ungaria și
Belgia.

Ministrul de interne, generalul Ioan Emanuil
Florescu, informa opinia publică printr-o
proclamație că agitațiile împotriva guvernului
numit de Alexandru Ioan Cuza după lovitura de
stat de la 2 mai 1864 fuseseră anihilate de armată
căreia i se recunoșteau meritele printr-un ordin
de zi.
Documentul este datat 3 august 1865.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 13 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 45 x 30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 100,00 €
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Proclamație, afiș, domnia lui Alexandru Ioan
Cuza, piesă rară
Generalul Ioan Emanuil Florescu, numit de
domnitorul Principatelor Unite Alexandru Ioan
Cuza ministru de interne după lovitura de stat de
la 2 mai 1864, avertiza populația asupra tensiunilor
provocate de Austria, interesată să provoace
tulburări în țară, și îndemna la calm și circumspecție.
Documentul este datat sâmbătă 7 august 1865.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 45 x 29,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 190

Decret de numire în funcție, semnat olograf de domnul
Moldovei Grigore Alexandru Ghica
Decret de numire în funcție semnat olograf de domnitorul
Moldovei Grigore Alexandru Ghica (1849-1853, 1854-1856),
emis în al treilea an al domniei sale (1852).
Pergament, cu stema și sigiliul Principatului Moldovei,
semnat olograf de domnitor.
Păstrat într-o foarte bună stare de conservare.
Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 37 x 48 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 191

Antioh Cantemir, Satyres de monsieur le
prince Cantemir, 1750
Antioh Cantemir, Satyres de monsieur le
prince Cantemir avec l'histoire de sa vie,
traduites en français, Londres, chez Jean
Nourse, 1749, 432 p., prima ediție, piesă rară.
Antioh Cantemir (1708-1744), considerat
fondatorul poeziei ruse moderne, a fost fiul
domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir.
Pe lângă activitatea sa literară, el a servit în
aparatul diplomatic al Imperiului Rus și a
îndeplinit misiuni diplomatice la Londra și
Paris în calitate de ministru plenipotențiar al
Rusiei. S-a aflat în apropierea țarului Petru
cel Mare pe care l-a susținut în opera sa de
modernizare a imperiului. Tot el a îngrijit
publicarea la Londra a magistralei opere
istorice a tatălui său,
"Creșterea și descreșterea Imperiului
Otoman".

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

Lucrarea "Satyres de monsieur le prince
Cantemir", inspirată ca formă după opera
autorului antic Juvenal și după aceea a
gânditorului clasic Boileau, a fost publicată
la Londra în limba franceză în traducerea
lui Octavio Guasco. Opera se dorea o
critică a realităților epocii autorului dintr-o
perspectivă morală, care denunța corupția și
nedreptatea.
Exemplarul face parte din prima ediție și
este foarte bine conservat. Acesta provine
din biblioteca marelui colecționar, numismat
și donator Constantin Orghidan (1874-1944),
după cum dovedește un ex-libris aflat pe
interiorul copertei principale.
Legătura este de epocă, din piele.
Valoare estimativă: 700 - 1000 €
Dimensiuni: 16,5 x 11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 400,00 €
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Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, afiș,
domnia lui Alexandru Ioan Cuza, piesă rară
În ziua loviturii de stat la 2 mai 1864 prin care domnitorul
Alexandru Ioan Cuza acapara întreaga putere, era publicat
Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, adică noua
Constituție. Prin titlul ales, Cuza dorea să arate că respectă
deciziile adoptate la paris în 1858 referitoare la organizarea
viitoarelor Principate Unite ale Moldovei și Țării

Românești. În realiate, Statutul dezvoltător îi acorda toată
autoritatea în stat domnitorului. Afișul urma să fie lipit în
locurile publice pentru informarea populației.
Starea de conservare foarte bună, piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 40,5 x 28,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 195

A.P. Alessi, Massimu Pop,
Războiul oriental iliustrat

LOT | 192

Bibliografia Românească Veche, ediție
anastatică

A.P. Alessi, Massimu Pop, Războiul oriental iliustrat,
Graz, Editura Paul Cieslar, 1878, XVI + 724 p., cu
numeroase hărți, litografii și cromolitografii.
Volumul năsăudeanului Maxim Pop (1838-1892)
prezintă contextul istoric și desfășurarea Războiului
ruso-turc în urma căruia România și-a obținut
independența. Lucrarea a apărut cu unele dificultăți,
după cum aflăm din Prefața autorilor. Fascicula a II-a,
respectiv paginile 17-32, a fost retrasă de la tipografie
de poliția din Graz pe motiv că informașiile instigau
la ură între națiuni.
Legătură originală restaurată, pergamoid, ornamente
policrome.

Bibliografia Românească Veche, ediție anastatică,
Iași, Tip. Moldova 2012, 4 volume, IX+571 + 570 +777
+ 372 p.
Legături contemporane integral din piele.
Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 30 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 600 - 800 €
Dimensiuni: 22 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €
LOT | 193

J.H. Kampe, Descoperirea Americii, 1816
LOT | 196
Ioan H. Kampe, Descoperirea Americii, Vol. I, cu 4
gravuri + 190 p. + 7 file nenumerotate.
Din această operă a apărut doar volumul I.
La finalul cărții sunt trecuți pe o listă abonații care
au dorit să cumpere opera lui Kampe. Abonații sunt
din Iași, Roman, București, Focșani, Banat, Buda
și Pesta.
Legătura este contemporană, integral din piele.

Alexandru Odobescu, Mihnea-Vodă. Doamna Chiajna, 1886
Alexandru I. Odobescu, Mihnea-Vodă cel Rău. Doamna Chiajna,
Ediția a III-a, Craiova, Editura Samitca, 1886, cu portretul
autorului + 79 p.
Legătură contemporană integral din piele. Tranșele sunt aurite.
Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 18 x 12 cm
Starea de conservare: Buna

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 19,5 x 12 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 197
LOT | 194

A. Pelimon, Traian în Dacia, 1860
Henric Stahl, Grafologia și expertizele în scrieri
A, Pelimon, Traian în Dacia, Războiul Romanilor
cu Dacii în anul 102-105, București, Tipografia
Națională, 1860, 247 p.
Legătură de epocă, cotor piele cu ornamente
aurite rococo și pănză moarată.

Henric Stahl, Grafologia și expertizele în scrieri,
anonimul-falsul, cu 204 autografe și documente
grafologice, București, Editura Cartea Românească,
1931, 131 p.
Legătură modernă din pânză.

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

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 34,5 x 25 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 200

Catalog școlar, clasa institutorului Ion Creangă,
1883-1884, piesă foarte rară
Catalog semestrial, clasa a II-a, Școala primară de băieți nr.
2 din cartierul ieșean Păcurari, condusă de institutorul Ion
Creangă, anul școlar 1883-1884.
Ion Creangă (1837-1889) a fost nu doar celebrul autor al
Amintirilor din copilărie și al Povestirilor, ci și învățător,
numit de Titu Maiorescu, lider al Societății Junimea al cărei
membru era și Creangă.
Catalogul de față, de fapt o foaie matricolă, cuprinde
notele obținute de cei 42 de elevi, români și evrei, ai Școlii
primare nr. 2 din cartierul Păcurari al orașului Iași, unde

Ion Creangă era învățător. Notele și mediile elevilor se
referă la intervalul semestrului al II-lea, anul școlar 18831884.
Ion Creangă a completat în întregime catalogul-foaie
matricolă olograf. Semnătura sa olografă apare de două
ori: o dată în partea dreaptă jos, la finalul coloanei de
Observații, a doua oară în partea stângă jos.
Piesa este deosebit de rară.
Valoare estimativă: 1500 - 3000 €
Dimensiuni: 44 x 57,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 700,00 €
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LOT | 198

LOT | 202

Ovid Densusianu, Raze peste lespezi, 1924, cu
autograf

Patriarh Nicodim, Diplomă arhierească de mulțumire,
1946

Ovid Densusianu, Raze peste lespezi, Paris București, 1924, 89 p., cu autograf pe fila de gardă.
Exemplarul face parte dintr-un tiraj special al ediției,
fiind tipărit pe hărtie specială tip semiciocan.
Copertă din carton cu anvelopă originală din calc.

Patriarhul Nicodim îi acorda la 31 mai 1946 această Diplomă
arhierească de mulțumire lui Gheorghe Anastasescu pentru a
recunoaște gestul acestuia de donație către parohia Sf. Treime
Ghencea din București.
Documentul este înregistrat, ștampilat și emis în numele
patriarhului Nicodim (1864-1948), al doilea patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, cunoscut pentru atitudinea sa de
opoziție față de comuniștii din România după încheierea celui
de al Doilea Război Mondial.

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 20 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 45 x 29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 199
LOT | 203

Camil Petrescu, Danton, 1931, cu autograf
Apa vieții, gravură, cca. 1900
Camil Petrescu, Danton, Editura Vremea,
1931, 374 p., cu autograf.
Volumul este dedicat lingvistului și
filologului Alexandru Rosetti.
Legătură contemporană din pânză.

Apa vieții, gravură, atelier necunoscut, cca. 1900.
"Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va
curge râul și vor fi o mulțime de pești; căci ori pe unde va ajunge
apa aceasta, apele se vor face sănătoase, și pretutindeni pe unde
va ajunge râul acesta, va fi viață"(Ezechiel 47:9).

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 15,5 x 11,5 cm
Starea de conservare: Bună

Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 57 x 41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 204
LOT | 201

Harta Transilvaniei, autor Sebastian Münster, cca.
1570

Patriarh Nicodim,
Diplomă arhierească de mulțumire, 1946
Patriarhul Nicodim îi acorda la 31 mai 1946 această
Diplomă arhierească de mulțumire lui Gheorghe
Anastasescu pentru a recunoaște gestul acestuia de
donație către parohia Sf. Treime Ghencea din București.
Documentul este înregistrat, ștampilat și emis în
numele patriarhului Nicodim (1864-1948), al doilea
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cunoscut
pentru atitudinea sa de opoziție față de comuniștii din
România după încheierea celui de al Doilea Război
Mondial.

Harta Transilvaniei, autor Sebastian Münster, cca. 1570.
Sebastian Münster (1488-1552) a fost un geograf,
cosmograf și profesor de ebraică german, cu studii la
Tübingen și o bogată activitate de profesor și cosmograf.
În 1540 a publicat prima ediție din monumentala sa
lucrare Geographia universalis vetus et nova, o completare
a Geografiei lui Ptolemeu, din care face parte și piesa de
față.
Până în 1628 lucrarea lui Sebastian Münster a cunoscut 35
de ediții.
Atelier litografic Heinrich Petri, Basel.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 45 x 29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 33,5 x 20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 208

București, podul peste Dâmbovița,
gravură colorată, 1812

LOT | 205

Ministerul Lucrărilor Publice,
fotografie, cca. 1910

București, podul peste Dâmbovița către mânăstirea Mihai
Vodă, gravură de William Watts după un desen de Luigi
Mayer.
Pictorul italian Luigi Mayer l-a însoțit în 1794 pe Robert
Ainslie, ambasadorul britanic la Constantinopole, în
călătoria acestuia în Țara Românească, prilej cu care a
desenat mai multe lucrări, printre care și cea de față.
Gravorul englez William Watts a reprodus desenele și le-a
publicat, singur sau alături de R. Bowyer, într-un album
tipărit în mai multe ediții, în 1801, 1809 și 1812.
Piesa face parte din albumul apărut în 1812.

Ministerul Lucrărilor Publicei, fotografie, cca. 1910.
Clădirea Ministerului Lucrărilor Publice era
construită de inginerul Elie Radu între 1906 și 1910
după planurile arhitectului Petre Antonescu, în stil
neoromânesc.
Astăzi clădirea adăpostește Primăria generală a
capitalei.
Atelier fotografic necunoscut.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 16,5 x 22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 34,5 x 41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 209

LOT | 206

Constantinopole, gravură colorată, 1493
Fotografie și manuscris Geo Bogza
Constantinopole, gravură colorată, ilustrator
Michael Wolgemut, gravor Anton Koberger,
editor Hartmann Schedel, Nüremberg, 1493.
Piesa face parte din marea Istorie a lumii
Liber Chronicarum, tipărită la Nüremberg la
sfârșitul secolului al XV-lea sub îngrijirea lui
Hartmann Schedel. Lucrarea cuprinde și o
descriere a marilor orașe europene.
În partea superioară a filei și pe verso se află
o descriere a capitalei Imperiului Bizantin și
o istorie a acestuia redactate în limba latină.

Fotografie și manuscris Geo Bogza.
Fotografia a fost realizată de Ion Cucu,
fotograful revistei Luceafărul.
Manuscrisul este semnat și datat 15
ian. 1978, ”Primul pelerinaj după
cutremurul care ne-a adus aminte cât
suntem de muritori, la statuia celui ce
rămâne în veci nemuritor”.
Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 18 x 14 cm; 21 x 16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 43 x 31 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 70,00 €

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 210
LOT | 207

Tabel fiscal pentru Transilvania, 1816

Numire de preot, Moldova, 1829, cu
semnătura olografă a mitropolitului Moldovei
Veniamin Costache

Tabelă prin care se arată darea fiștecărei știc sau avere
de pe care se plătește bir sau porție împărătească, 1816.
Documentul era redactat în limba română, cu
caractere chirilice, din ordinul autorităților imperiale
austriece pentru a fi adus la cunoștința locuitorilor din
Transilvania, provincie a Imperiului Habsburgic.
Document original, tipărit.

Numire de preot, a diacului Alexandru, 1829.
Documentul este emis de mitropolitul Veniamin
al Moldovei (1768-1846). Veniamin Costache a
fost nu doar un om al bisericii, ci și un ilustru
cărturar și patriot, ctitori de biserici și școli,
editor de cărți bisericești în limba română.
În partea stângă jos se află semnătura olografă a
mitropolitului.

Valoare estimativă: 450 - 900 €
Dimensiuni: 69 x 44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 48 x 35 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

Preţ de pornire 100,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

84

85

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană

LOT | 211

Manifest al Partidului Comunist Român, după
23 august 1944, piesă rară
Decizia regelui Mihai și a partidelor istorice de
a scoate țara din războiul împotriva aliaților și a
înlătura regimul mareșalului Ion Antonescu a fost
urmată de reacția trupelor germane staționate în
România. Partidul Comunist a încercat apoi să
confiște acțiunea și să-și asume meritele. Manifestul
era tipărit după 23 august 1944, probabil în condițiile
în care trupele sovietice ajunseseră în capitală.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 29,5 x 21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 212

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.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 33,5 x 41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 214

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.
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 35 x 20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 213

A. I. Cuza , Legea Electorală , afiș, piesă foarte rară
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. 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.
Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 93 x 64 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preţ de pornire 200,00 €
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LOT | 218

Incunabul, Ulrich von Richental,
Cartea Conciliului din Augsburg

LOT | 215

Conferință pro-sovietică pe o temă militară, afiș,
anii 50

Ulrich von Richental Conciliubuch Augsburg, Anton Sorg,
Potsdam, 1483.
Facsimil, 1923.
Lucrarea este o reedidare bibliofilă a unei opere foarte importante
privind istoria heraldicii europene. La fila 109 figurează blazonul
cu trei capete negroide atribuit Țării Românești care avusese
participanți la Conciliul de la Augsburg.
Ediția a fost tipărită în 235 exemplare pe hârtie specială cu
filigranul incunabului original. Exemplarul prezentat este marcat
cu numărul 60.
Legătură este originală cu tăblițe din lemn învelite în pergament
decorat după modelul incunabulelor.

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".
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 33,5 x 41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 1300 - 2000 €
Dimensiuni: 29 x 20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 900,00 €

LOT | 216
LOT | 219

Ioan Damaschinul, Logica, 1826
N. Iorga, Istoria Literaturii Românești
în veacul al XIX-lea

Ioan Damaschin, Logica, traducere de
Episcopul Argeșului Grigorie, București, 1826,
32 + 304 p.
Volumul este tipărit cu roșu și negru, textul
este încadrat de chenar, pe verso-ul foii de
titlu figurează stema Valahiei.
Legătură de epocă, cotor din piele și hârtie
decorativă.

Iorga, Istoria Literaturii Românești în veacul al XIX-lea,
București, Inst. de Arte Grafice Minerva, 1907-1909, 3 vol.,
324 + 267 + 348 p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.
Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 24 x 17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 18 x 11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 221
LOT | 217

N. Bălcescu, T. Laurian, Magazin Istoric
Pentru Dacia 1845-1847

Titu Maiorescu, Discursuri Parlamentare, 5 volume
1897 - 1915

N. Bălcescu, A. Treb. Laurianu, Magazin
Istoric Pentru Dacia, București, Cu Tiparul
Colegiului Național, 1845-1847, 5 vol. , 411+II,
386+III, 378+VI, 382+II, IV+388 p., parte din
volume poartă insemnările și semnătura lui
Grigore I. Lahovari (1835-1905), Magistrat
român, Consilier, apoi preşedinte la Curtea de
Casaţie.
Lucrarile legate în pergamoid roșu de epocă.

Titu Maiorescu, Discursuri Parlamentare cu priviri
asupra dezvoltării politice a României sub domnia lui
Carol I, București, Editura Socecu & Comp., 1897-1914,
5 volume, 587 + 519 + 503 + 664 + 459 p.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 21 x 14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

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

Preţ de pornire 300,00 €
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LOT | 222

Trei cuvinte din cele moralicești ale lui
Marmontel traduse de Ianache Papazoglu
Trei cuvinte din cele moralicești ale lui Marmontel
tălmăcite de pe limba franțuzească de Ianache
Papazoglu, București, 1846, IX + 398 p.
Text bilingv, grecește-românește.
Legătura este originală, integral din piele cu
ornamete rococo.
Valoare estimativă: 150 -300 €
Dimensiuni: 20 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 223

M. Anatole de Demidoff, Voyage dans le Russie Meridionale, 1854
M. Anatole de Demidoff, Voyage dans le Russie Meridionale et la Crimée par la Hongrie,
la Valachie et la Moldavie, Paris, Ernest Bourdin Éditeur, 1854, XiV+ 510 p., cu 27 de
gravuri în afara textului din care 10 cromolitografiate, o planșă gravată cu marșul valah
și o hartă color de dimensiuni impresionante 95 x 64 cm, hartă ce cuprinde și Țările
Române.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.
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. 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: 500 - 800 €
Dimensiuni: 27 x 18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 220
LOT | 224

Pașaport Elena Cuza, 1883, piesă foarte rară

Elementuri de Filosofie Morală, 1827

Elena Cuza (1825-1909), născută în vechea și influenta familie boierească Rosetii din Moldova s-a căsătorit cu viitorul
principe domnitor al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, în 1844. S-a dedicat operelor caritabile iar după detronarea
soțului său, l-a însoțit în exil. După moartea acestuia în 1873 s-a întors în țară unde a trăit retrasă. A cedat patronajul
operelor sale de caritate Elisabetei de România, soția viitorului rege Carol I.
Documentul reprezintă pașaportul Elenei Cuza eliberat de către Legația României de la Sank Petersburg la 6/18 iunie 1883.
Pașaportul era valabil pentru 11 luni.
Pe pagina principală este menționat motivul eliberării actului, acela al călătoriei de întoarcere în țară, iar pe revers se
află două ștampile: una a Legației, aplicată în momentul eliberării documentului, a doua a autorităților ruse, de ieșire din
Imperiu.

Elementuri de Filosofie Morală , traduse de Radovici
Constantin din Golești, București, 1827, 380 p
Legătură contemporană integral din piele
Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 18, 5 x 11, 5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 1200 - 2400 €
Dimensiuni: 40 x 29,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 800,00 €
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LOT | 225

Camil Petrescu, Eugen Lovinescu,
cu dedicația autorului
LOT | 229
Camil Petrescu, Eugen Lovinescu supt zodia
seninătății imperturbabile, cu dedicația
autorului, București, Editura Bucovina, 1933.

Scrisoare Maria Tereza către Samuel von
Brukenthal, 1774
Scrisoare Maria Tereza către Samuel von
Brukenthal, 1774, piesă extrem de rară. Scrisoarea
este în limba germană, este semnată de împărăteasă
și datată 26 august 1774.
Samuel von Brukenthal (1721-1803), a fost un jurist
sas, guvernator al Transilvaniei, colecționar de artă
și sprijinitor al Iluminismului în Transilvania.

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 16, 5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă; 500 - 800 €
Dimensiuni: 21 x 17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €
LOT | 226

Ion Agărbiceanu, manuscris, 6 pagini
Manuscris Ion Agărbiceanu pe 6 pagini,
manuscrisul este scris și semnat de autor.
Această povestire a fost publicată în revista
Luceafărul.
Ion Agârbiceanu (1882-1963) scriitor, ziarist şi
prozator român, adept al semănătorismului,
continuator al Şcolii Ardelene, parlamentar și
academician.
Valoare estimativă: 150 - 300
Dimensiuni: 20,5 x 17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
LOT | 230

Voyage a Constantinople [1798]
Călătorii la Constantinopol, în Italia și în alte
insule din Arhipelag prin Germania și Ungaria
(Voyage a Constantinople en Italie et aux Iles de
l'Archipel par l'Allemagnet et la Hongrie), Paris,
Maradan, [1798], 331 p. Lucrarea conține impresii
și despre Banat, Valahia și Bucovina.
Legatura de epocă, integral din piele.

LOT | 227

Vasile Alecsandri, Poesii Populare ale Românilor,
prima ediție
Vasile Alecsandri, Poesii Populare ale Românilor,
București, Tipografia Lucrătorilor Asociați, 1866, 399 p.,
cu o gravură a autorului, (foarte rare volumele ce conțin
gravura autorului) volumul a fost dat premiu în 1869 lui
Ștefan Călinescu.
Legătură din epocă cu monograma Regelui Carol I pe
coperta față.

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 21 x 13,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 300 - 600 €
Dimensiuni: 22,5 x 16 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 200,00 €
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LOT | 228

LOT | 233

Mircea Eliade, Întoarcerea din rai, prima ediție

C. A. Rosetti, carte de vizită cu text și semnătură olografă

"Voiam să scriu romanul "tinerei generații", așa cum îi
ințelegeam eu acum. Intoarcerea din Rai însemnă pierderea
beatitudinii, a iluziilor si a optimismului care dominaseră
primii doisprezece ani ai României Mari. Impreuna cu o parte
a generației mele, trăisem adolescența și prima tinerețe in
această atmosferă de euforie, incredere si tembelism. Știam
acum că acest Rai se afla undeva in spatele nostru. Il pierdusem
înainte de a ne fi dat seama ca-l cunoscusem, că, de fapt,
fusesem prima și singura generație care se putuse bucura de
Raiul instaurat in 1919-1920." (Mircea Eliade, Memorii)
Mircea Eliade, Întoarcerea din rai, București, Editura Națională
Ciornei, 1933, 420 p.
Volum cu legătură de artă în piele verde, pe hîrtie vidalon.

Constantin Alexandru Rosetti (2 iunie 1816, București - 8 aprilie 1885,
București), om politic român, jurnalist, lider al mişcării revoluţionare
de la 1848 în Țara Românească, puternic militant al luptei pentru
Unirea Principatelor Române membru fondator al Academiei Române,
fondator al Partidului Naţional Liberal. C. A. Rosetti reprezintă un
simbol al mişcărilor revoluţionare de pe teritoriul României, un
permanent luptător pentru cauzele, valorile şi idealurile româneşti. S-a
afirmat ca un lider radical al grupării politice liberale şi a ocupat funcţii
importante în stat. De asemenea, Rosetti a fost unul dintre precursorii
jurnalismului românesc, fondând unul dintre cele mai prestigioase
cotidiene ale veacului al XIX-lea, „Românul”.
Cartea de vizită poartă un text olograf semnat de Maria Rosetti.
Valoare estimativă: 150 - 250 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 19,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 234

Margareta L. Catargi Ghica,
carte de vizită cu text olograf

LOT | 231

Dimitrie Gusti, carte de vizită
Margareta L. Catargi Ghica ( 1871 - 1952 ), fiica lui Lasăr
Catargi și a Elenei Ghica.
Cartea de vizită poartă un text olograf semnat Catargi

Dimitrie Gusti, carte de vizită din periada
când acesta era Ministrul Instrucțiunii Publice,
Cultelor și Artelor.
Dimitrie Gusti 1880 - 1955, filosof, sociolog și
estetician , a fost Peședintele Academiei Române
(1925-1948), Ministrul Instrucțiunii Publice
(1932-1933), este considerat creatorul sociologiei
românești.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 5 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 9 x 5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 235

Constantin Noica, carte de vizită
Constantin Noica (1909 - 1987) a fost un filozof român născut în comuna
Vităneşti, judeţul Teleorman. Acesta a fost elev al Liceului „Spiru Haret”
din Bucureşti, în timp ce era elev de liceu, Noica debutând în revista
unităţii de învăţământ cu mai multe eseuri. După terminarea liceului,
Constantin Noica urmează cursurile Facultăţii de Filosofie şi Litere din
Bucureşti, unde îl are ca şi profesor pe filozoful Nae Ionescu.
La data de 11 decembrie 1958, Constantin Noica a fost arestat și acuzat
de către comunişti de uneltire împotriva ordinii de stat, răspândirea de
manuscrise cu caracter duşmănos şi a cărţilor legionarilor fugiţi din
ţară, precum şi de ascultarea de posturi de radio străine cu comentarii
duşmănoase la adresa regimului. Practic filozoful era acuzat de faptul
că a organizat seminarii în cadrul căreia a vorbit despre operele lui
Goethe, Hegel, Cioran şi Eliade. Acesta a fost condamnat la 25 de ani de
închisoare de muncă silnică, din care execută doar şase ani de detenţie
la Jilava. După eliberare, Constantin Noica a petrecut câţiva ani în
Bucureşti, după care ultima perioadă a vieţii a trăit-o la Păltiniş, lângă
Sibiu. Până la decesul său din 1987, filozoful a fost atent monitorizat de
securitatea comunistă.

LOT | 232

Alexandru Lepădatu, carte de vizită
Alexandru Lepădatu,carte de vizită
Alexandru Lepădatu, ( 1876-1950) Ministrul Cultelor,
Ministru de Stat, Președinte al Senatului, Președinte al
Academiei Române și Secretar al Academiei Române.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 9 x 5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 7x 11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 236

Corneliu Baba, carte de vizită cu text olograf
Corneliu Baba s-a născut in 18 noiembrie 1906 la Craiova ca fiu al
pictorului Baba, un cunoscut pictor de biserici. Primele studii le face
la Facultatea de Litere şi Filosofie, în 1925, apoi la Academia de Arte
Frumoase din Bucureşti continuând la Iaşi, la Academia de Arte
Frumoase în atelierul pictorului Nicolae Tonitza, pe care o absolvă în
1930. În 1941 este numit asistent la catedra de Arte frumoase din Iaşi,
iar în 1948, este desemnat Director al Pinacotecii din Iaşi.
În 1962 este distins cu titlul de Artist al poporului. Expune regulat
la expoziţiile din ţară. Organizează expoziţii personale în Belgia,
Germania şi Statele Unite. În 1963 este ales membru de onoare al
Academiei de Artă din Rusia. În 1963 devine membru al Academiei
Române, iar în 1964 al Academiei de artă din Berlin şi în 1970
membru al Academiei Tornasse Campanella din Roma. Numit

profesor la Institutul de Arte plastice, din Bucureşti, i se acordă în
1973 titlul de Profesor emerit.
Baba rămâne în arta românească, pictorul omului, al omului cotidian,
pictorul aparenţelor vizuale şi al sincerităţii, pictorul simbolurilor
şi frumuseţii atemporale, care aspiră să capteze poezia lirică sau
dramatică sugestivă a existenţei umane şi a naturii. „Prin arta lui
Corneliu Baba, spune Tudor Vianu, glorioasa tradiţie a picturii
româneşti a atins unul din punctele cele mai înalte ale dezvoltării ei”.
Cartea de vizită poartă un text olograf al pictorului.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 239

Sextil Pușcariu, carte de vizită cu text olograf, către
Lucian Blaga
Sextil Pușcariu (4 ianuarie 1877, Brașov - 5 mai, 1948, Bran)
a fost un filolog și lincvist, istoric literar, pedagog, cronicar
muzical și teatral, publicist și academician român.
Cartea de vizită poarta un text olograf, adresat prietenului
Lucian Blaga.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 240

Legiuirea lui Caragea, 1818

LOT | 237

Aida Vermont, carte de vizită cu text
olograf semnat George Enescu
Cartea de vizită a jurnalistei poartă un text
olograf si semnătura lui George Enescu.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legiuirea lui Caragea, Viena, Tipografia lui Ioan Bart Zweck, 1818, 4
p. + 132 p. + 4 file nenumerotate, 2 gravuri și un indice analitic între p.
88-89.
Lucrarea reprezint ediția I în limba greacă a celebrului cod de legi
promulgat de Domnul fanariot al Țării Românești Ioan Gheorghe
Caragea (1812-1818) în anul 1818.
Pe lângă valoarea juridică, tiparitura prezintă interes și din
perspectiva artei și științei heraldice românești. Astfel, pe foaia de titlu
este imprimată stema domnească inelară înconjurata de județele Țării
Românești. O a doua gravură, semnată de Blao Hefel și datată 1818, îl
infățișează pe Domnitorul Caragea cu o superbă stemă a țării în care
apar doi licorni ce susțin o coroană cu acvila cruciată.
Legătura este de la sfârșitul secolului al XIX-lea, din pegamoid și
hârtie marmorată.
Stare bună de conservare.
Valoare estimativă: 800 - 1500 €
Dimensiuni: 19,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 500,00 €

Preţ de pornire 50,00 €
LOT | 241
Mircea Vulcănescu, carte de vizită cu text olograf
LOT | 238

Spiru C. Haret, carte de vizită
Spiru Haret (15 februarie 1851, Iasi - 17 decembrie 1912,
București), matematician, fizician, profesor, om politic,
ministru al cultelor şi instrucţiunilor publice, membru titular
al Academiei Române. Supranumit „omul şcolii” pentru opera
sa reformatoare, Spiru Haret este considerat organizatorul
şcolii moderne româneşti.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Mircea Vulcănescu (3 martie 1904, București – 28 octombre 1952, Aiud) a fost un
economist, filolog, filosof, publicist, sociolog, teolog și profesor de etică, condamnat
de un tribunal din România pentru crime de război. A făcut parte din Guvernul Ion
Antonescu în care a ocupat funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului de
Finanțe. Din această poziție, a supervizat confiscarea averilor evreilor supuși efectelor
legilor rasiale.
Închis la Aiud, alături de majoritatea elitei românești, Mircea Vulcănescu a ținut o serie
de conferințe considerate subversive de torționari, pentru că le menținea oamenilor
moralul. A fost izolat, la fel ca alți 12 bărbați din celula sa, în hrubele secției 1. Acolo
au fost dezbrăcați în pielea goală și lăsați într-un frig cumplit, neavând paturi sau
scaune pe care să șadă. Epuizat, unul dintre deținuți a căzut din picioare după câteva
ore. Conform unui martor, Vulcănescu s-ar fi așezat pe ciment ca o saltea pentru
cel doborât, salvându-i viața. Filosoful a murit însă pe 28 octombrie 1952, bolnav de
plămâni, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus.
Cartea de vizită poartă un text olograf al politicianului.

Preţ de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 100 - 300 €
Dimensiuni: 6 x 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună
Cărți, Documente și Pasiune
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Preţ de pornire 50,00 €
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LOT | 242

LOT | 245

Zaharia Stancu, carte de vizită

Sașa Pană, scrisoare către Maria Binder

Zaharia Stancu (5 octombrie 1902, Salcia - 5
decembrie 1974, București) a fost un scriitor
român, poet, romancier, prozator, director de
teatru, jurnalist și publicist, academician, laureat al
premiului Herder.

Sașa Pană, pseudonimul literar al lui Alexandru Binder,
(8 august 1902, București – 22 august 1981, București) a
fost un scriitor evreu român, prezent în literatura română
de avangardă din prima jumătate a secolului al XX-lea.
Scrisoare expediată in Octombrie 1939 de scriitorul
avangardist Sașa Pană (pe numele său real Alexandru
Binder) soției sale, Maria. Scriitorul se afla in acel
moment la Brăila, in prima concentrare militară
națională de după declanșarea Celui de-al Doilea Război
Mondial, in calitatea sa de doctor militar cu grad de
capitan.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 6 x 10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 21 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 243
LOT | 246

C.A.Rosetti, scrisoare
Două fotografii originale cu Patriarhul Justinian Marina, 1965
Scrisoarea ce poartă monograma Mariei
Rosetti, este adresată unor prieteni
apropiați francezi, poartă semnatura
olografa a lui C.A. Rosetti și este însoțită
de plicul original.
Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 21 x 14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Două fotografii originale cu Patriarhul României Justinian Marina din data de 19 XII 1965.
Fotografiile îl înfățișează pe Întăi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române la un eveniment festiv din cadrul Patriarhiei Române.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 17,5 x 11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 247

Fotografie originală Regina Maria
la un miting aviatic anii 20

LOT | 244

Elena Văcărescu, scrisoare către Radu
Rosetti
Elena Văcarescu, scrisoare în limba franceză,
trimisă scriitorului Radu Rosetti in jurul anilor
1920, însoțită de plicul original.

Fotografie originală Regina Maria la un miting aviatic,
anii 20, piesă rară
În centrul imaginii apare Regele Ferdinand încadrat de
generalii Armatei Române, în dreapta imaginii Regina
Maria și în plan secund viitorul Rege Carol II.

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 17 x 13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 17 x 11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 100,00 €
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LOT | 248
LOT | 251

Profesorii Liceului Național din Iași, fotografie,
1924

Alexandru Ioan Cuza, bilet semnat olograf

Corpul profesoral al Liceului Național din Iași
(actualul Colegiu Național) era portretizat în curtea
liceului la 5 decembrie 1924.
Atelier fotografic necunoscut.

Alexandru Ioan Cuza, bilet semnat olograf.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 8 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 29 x 39 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 252
LOT | 249

Agatha Grigorescu, Muguri cenușii, cu dedicație

Adresă oficială către G. Murnu semnată Camil Petrescu

Agatha Grigorescu, Muguri cenușii, București, Tip.
Răsăritul, 1926, 92 p., cu dedicația autoarei, desenul de pe
coperta față a fost realizat de pictorul N. Vermont.

Adresă oficială către G. Murnu semnată Camil Petrescu în
calitatea sa de redactor șef al revistei Fundațiilor Regale.

Valoare estimativă: 50 - 100 €
Dimensiuni: 20,5 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 29 x 23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €
Preţ de pornire 30,00 €

LOT | 253

Memoires du Baron de Tott sur les Turcs et
les Tartares 1784

LOT | 250

Alexandru Ioan Cuza,
semnătură olografă

Trecerea baronului Franois de Tott prin Moldova
(1767): Memoires du Baron de Tott sur les Turcs
et les Tartares, 2 vol. în patru părți, Amsterdam,
1785, XL p. + 203 p.; 220 p.; 180 p.; 152 p. Lucrarea
prezintă interes documentar cu privire la
impresiile călătorilor străini prin Țarile Române.
În partea a II-a a Memoriilor sunt consemnate
dialogurile Baronului de Tott (1733-1793) cu AliAga, însoțitorul său, despre moldoveni.
Legatura de epocă, integral în pergament.

Bilet datat 12 ianuarie 1860, semnat
Alexandru Ioan Cuza.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 6 x 21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 500 - 800 €
Dimensiuni: 20 x 12, 5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 300,00 €
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LOT | 254

J. Carra- W. von Bauer, Histoire de
la Moldavie et de la Valachie, 1781
Jean Carra, Friedrich Wilhelm von
Bauer, Histoire de la Moldavie et de
la Valachie, Neuchatel, 1871, XXIV +
371 p.
Tipăritura aceasta cuprinde două
lucrări: prima parte conține celebra
Istorie a Moldovei și Valahiei scrisă
de omul politic francez Jean-Louis
Carra, călător prin Moldova prin anii
1774-1777; a doua scriere, Memoires
historiques et geographique sur
la Valachie, aparține militarului
Friedrich Wilhelm von Bauer,
participant la războiul ruso-turc /
ntre anii 1768-1774, distingându-se în
luptele de pe teritoriul Moldovei.
Din punct de vedere documentar,

LOT | 257
această operă cuprinde descrierea
geografică a celor două țări, o istorie a
familiilor domnitoare (Cantemir, Ghika,
Brâncoveanu etc.), statistici demografice,
date despre comerț, justiție și armată,
descrierea culturilor, plantelor și
animalelor etc.
Legătura este contemporană, integral din
piele. Blocul de file este netăiat (incrudo),
fapt ce îi conferă încă un criteriu de
evaluare bibliofilă.
Valoare estimativă: 600 - 1000 €
Dimensiuni: 20 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

M. Beniuc, În mine cine dă lovește-n tine, exemplar
bibliofil semnat
M. Beniuc, În mine cine dă lovește-n tine, București,
1963, plachetă bibliofilă cu un tiraj de 25 de ex., versuri
gravate de Marcel Olinescu care semnează olograf pentru
justificarea tirajului.
Valoare estimativă: 50 - 100 €
Dimensiuni: 25 x 17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 400,00 €

LOT | 255
LOT | 258

Joan Kéri, Legendar (culegere de poezii), 1897
A. Ranetti, legitimație de jurnalist la ziarul Epoca, 1899
Joan Kéri, Legendar (culegere de poezii) la poetica română, Beinș,1897,
236 + VIII p.
Culegerea cuprinde selecții din operele poeților români Mihai
Eminescu, Veronica Micle, D. Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Carmen
Sylva, Anton Pann, Al. Vlahuță, Grigore Alexandrescu ș.a.
Legătură de epocă.

Legitimație de jurnalist a lui A. Ranetti la ziarul Epoca, 1899.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 10 x 6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 23,5 x 16 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 256

I. Văcărescu, Poezii, București, 1848

LOT | 259

I. Văcărescu, Poezii, București, Tipografia lui C. A.
Rosetti, 1848, VII + 554 + VI p.
Volumul este tipărit în limba română cu alfabet de
tranziție.
Iancu Văcărescu este fiul poetului Ienăchiță Văcărescu.
Poeziile sale fac trecerea de la neoclasicismul secolului
al XVIII-lea la romantismul secolului al XIX-lea.
Legătură de epocă.

Calendar pentru toți, 1872, ilustrat

Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 21 x 14,5 cm
Starea de conservare: Bună

Calendar pentru toți, istoric, amusant și popular
pe anul bisect 1872, 89 p.
Copertă de epocă din pergamoid.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 25,5 x 18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Preţ de pornire 100,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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Cărți, Documente și Pasiune
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LOT | 260

LOT | 262

Emil Rebreanu, manuscris, piesă extrem de rară

Afis, Mare balu, Gutenberg

Emil Rebreanu (17 decembrie 1891, Maieru, BistrițaNăsăud – 14 mai 1917, Ghimeș, Bacău) a fost un
ofițer român în armata austro-ungară, executat prin
spânzurătoare pentru dezertare și spionaj în Primul
Război Mondial, după ce fusese prins în timp ce
încerca să treacă la conaționalii români. Pornind
de la experiența reală a fratelui său, scriitorul Liviu
Rebreanu a scris romanul Pădurea spânzuraților
(1922), în care personajul principal Apostol Bologa
este inspirat de Emil Rebreanu.
”Aceasta e povestea tristă a dragostei mele de student
visător. Însă de multe ori chiar și acuma după atâtamar de vreme, am unele clipe, când aducânde-mi
aminte de cea mai puternică iubire ce mi-a stăpânit
vreodată ființa, trec printre oameni ca o umbră, dar
nimeni nu bănuiește ce duc supt genele plecate”
Năsăud 1914 Emil Rebreanu
Manuscris de 19 foi, intitulat ”Prea târziu”.

Societatea generală Gutenberg, de ajutor reciproc,
organiza în data de 4 februarie 1889, un bal în folosul
fondului societații, sub patronajul Doamnei George Em.
Lahovary.
Afișul anunță că sala va fi splendid decorată și iluminată
electric.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 26 x 19 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 700 - 1000 €
Dimensiuni: 21 x 18 cm, 9 pagini
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 263

M. Eminescu, Quelques Poesies, 1910
Preţ de pornire 300,00 €
M. Eminescu, Quelques Poesies, Traduites par Marg. MillerVerghy, Notice Biographique par A. Vlahoutza, Bucharest,
Minerva, 1910, 120 p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.
Valoare estimativă: 70 - 100 €
Dimensiuni: 19 x 14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 261

Manuscris Cezar Petrescu, ”Copilăria lui M.
Eminescu”, 11 pagini
Manuscris Cezar Petrescu, ”Copilăria lui M. Eminescu”,
11 pagini.
Cezar Petrescu 1892-1961 a fost un romancier, nuvelist,
traducător și gazetar român, redactor la Adevărul,
Dimineața, Bucovina, Țara nouă, Voința, membru
titular al Academiei Române.

LOT | 264

Societatea Literară ” M. Eminescu”, 2
plachete cu semnături

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 21 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Societatea Literară ”M. Eminescu”,
două plachete cu semnături, 1991.
Ambele plachete poartă (printre alți poeți
optzeciști) semnătura poetului Grigore Vieru.

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 30 x 24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 268

Petru Poenaru,
Invăţături pentru prăsirea duzilor,1849

LOT | 265

Buletinul bibliografic al editurilor Socec și
Alcalay, an I, nr. 1, 1924

Petru Poenaru, Invăţături pentru prăsirea duzilor şi
creşterea gîndacilor de mătasă adunate şi întocmite
pe clima ţării Româneşti, de Clucerul şi Cavaler Petru
Poenaru, Mădular al feluri de Societăţi de Agricultura ş.a.
Bucureşti (În Tip. C. A. Rosetti şi Vinterhalder), 1849. (18 x
11,5). 3 f., VIII p., 2 f. + 174 p, cu alfabet de tranziţie.
Petru Poenaru (1799-1875) a fost pedagog, inventator,
inginer și matematician român, membru titular al
Academiei Române, cunoscut ca inventatorul stiloului.

Buletinul bibliografic al editurilor Socec și Alcalay,
an I, nr. 1, 1924, 4 p., bogat ilustrat.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 48 x 33 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 18,5 x 11,5 cm
Starea de conservare: Buna

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 269
LOT | 266

Scrisoare Perpessicius către Ștefan
Popescu, 1960

Anuarul Culturii Armene 1942-1943, cu
dedicație

Scrisoare pe două pagini Perpessicius către
Ștefan Popescu, 1960.

H. Dj. Siruni, ANI-Anuar de Cultură Armeană 19421943, București, Tipografia Carpați, 1943, 687 p., cu
o dedicație a autorului către Zaharia Stancu.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 28 x 20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

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

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 270

Bilet de vaccin, 1858, piesă rară
LOT | 267

Geo Bogza, Foaie de drum eliberată de M.A.I., 1942
Geo Bogza, Foaie de drum eliberată de M.A.I., 1942. În
plin război soldatul Geo Bogza primea concediu. Foaia
de drum este datată 4 iunie 1942.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 24 X 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 30,00 €

Bilet de vaccin, 1858, piesă rară.
Eforturile de medicalizare, adică de prealuare sub control
sanitar a societății de către stat, au apărut într-o formă
coerentă încă din perioada Regulamentelor Organice, după
1831-1832. Printre aceste preocupări, un loc însemnat l-au
ocupat inițiativele de imunizare a copiiilor prin vaccinare.
Biletul este completat în limba română cu caractere chirilice.
Formularul cuprinde numele, porecla și vârsta copilului
vaccinat (altoit, potrivit terminologiei epocii), data (23 mai
1853) și numele medicului care a efectuat operațiunea (Vainer).
Stare de conservare foarte bună. Piesă rară și deosebită.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 18 x 12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 274
LOT | 271

W. de Kotzebue, Din Moldova, 1884
Dumitru Mociorniță, permis de călătorie liberă
W. de Kotzebue, Din Moldova. Descrieri și schițe,
București, Editura Haimann, 1884, 184 p.
Wilhelm de Kotzebue (1813-1887) a fost un diplomat și
scriitor german, consul la Iași. Volumul conține impresiile
sale din peregrinările prin Moldova, cu referire la o
vânătoare moldovenească, iarmarocul Sf. Ilie din Fălticeni
și la Băile de la Slănic.
Legătură editorială de lux din pergamoid cu ornamente
policrome.

Navigațiunea Fluvială Română elibera în anul 1927
acest permis de călătorie liberă, pe toate liniile,
deputatului Dumitru Mociorniță.
Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 7.5 x 10.5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 18 x 12 cm
Starea de conservare :Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 272
LOT | 275

Simion Mehedinți, permis de circulație
liberă
Căile Ferate Române, elibera în perioada
interbelică, un permis la Clasa I, domnului
deputat Simion Mehedinți, permis ce poartă
semnătura olografă a deputatului.
Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 8 x 11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ioan Maiorescu, manuscris conferință, ”Pentru stil”
Manuscrisul conferinței ”Pentru stil” de Ioan Maiorescu (tatăl
celebrului critic literar Titu Maiorescu), ținut la Craiova în anul
1842, manuscrisul are 15 pagini.
Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 28 x 20,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €
Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 273
LOT | 276

Ion Pillat, manuscris și carte de vizită
Calendarul Ghimpelui pe anul 1875
Ion Pillat, manuscrisul poeziei Cântec, scris și semnat
olograf, însoțit de cartea acestuia de vizită, ce poartă un
text prin care anunța conferința
”Curente noi în lirica română” de la Funtația Carol I.

Calendarul Ghimpelui pe anul 1875 ilustratu
cu 24 de caricaturi politice și sociale separatu
esplicate 'n versuri și prosă, București, Noua
Tipografie a Laboratorilor Români, 1874, 184 p.
Revistă satirică (1866-1879) , propietar T. I.
Stoenescu, unul din colaboratori a fost și I.L.
Caragiale care semna ”Car” și ”Palicar” în acest
Calendar Caragiale semnează 3 articole la pg: 96,
105 și 127.
LicitatieLicitația Carți, Documente și Pasiune

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 23 x 15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 22 x 15,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 70,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 277
LOT | 280

Romulus Dinu, Vitejiile lui Rustem și carte de
vizită N. Ceaușescu

Ilarie Voronca, Poezie în manuscris semnată și datată

Romulus Dinu, Vitejiile lui Rustem și carte de vizită
N. Ceaușescu.
Lucrarea are dedicația autorului către Șahul Iranului
Mohammad Reza Aryamehr, această lucrare urma
a fi dăruită Șahului de către Nicolae Ceaușescu în
cadrul întâlnirilor oficiale, din motive necunoscute
N. Ceaușescu renunță la acest cadou și îi remite
lucrarea autorului împreună cu cartea lui de vizită.

Ilarie Voronca, Poezie în manuscris semnată și datată,
1926.
Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 16,5 x 10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 24 x 17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 281
LOT | 278

Lucian Blaga, Cunoașterea Luciferică, cu dedicația
autorului

A. Bujoru, Războiul Franco-German din
1870-1871, Graz, 1872

Lucian Blaga, Cunoașterea Luciferică, Sibiu, Institutul Dacia
Traiană, 1933, 192 p., lucrarea poartă dedicația autorului către
Mihai Ralea (1896-1964) eseist, filosof, psiholog, sociolog,
diplomat, profesor la Universitatea din iași, membru titular al
Academiei Române, director al revistei Viața Românească.
Legătură de epocă, din pergamoid negru.

A. Bujoru, Războiul Franco-German din
1870-1871, Graz, Editura Paul Cieslaru, 1872,
218 p., cu numeroase ilustrați în text și în
afara textului.
Legătură editorială de lux realizată în
atelierele lui Hermann Rzebrziezek din Graz,
conform timbrului de legător de pe forzațul
posterior.

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 21 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 200 - 400 €
Dimensiuni: 27 x 19,5 cm
Starea de conservare: Satisfăcătoare

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 282
LOT | 279

Martini Schmeizel, Corona -Transilvani
Saxonis Amplis, 1722

Enciclopedia Patrologiei Grecești. Exegeza la
Psalmi, Vol. 1

Martini Schmeizel, Corona -Transilvani Saxonis
Amplis. Facult. Phil. Ienensis Adivncti de Statu
Ecclesiae Lutheranorum in Transilvania, Jena,
1722, 112 p. + Erata.
Legătură contemporană, integral din piele.

Balthasar Cordier, Enciclopedia Patrologiei Grecești.
Exegeza la Psalmi, Vol. 1, Oficina Plantiniana,
Balthasaris Moreti, 1643, LII p. + 1012 p + un Index.
Gravura în plinã paginã de pe foaia de titlu îl reprezintã
pe Imparatul David cântând la harpã. Balthasar
Cordier (1592-1650) a fost un exeget și editor al cãrților
patristice grecești.
Legătură de epocă în pergament.

Valoare estimativă: 500 - 700 €
Dimensiuni: 21,5 x17,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 500 - 800 €
Dimensiuni: 34,5 x 23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 300,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 283

LOT | 286

Jules Brun, L'ame Roumaine cu dedicația autorului,
1902

P. Honorati Novotny, Sciagraphia seu
Compendiaria Hungarie, 1798

Jules Brun, L'ame Roumaine, București, Imprimerie de
L'etat, 1902, 280 + III p., cu dedicația autorului.
Legătură de epocă și cotor din piele.

P. Honorati Novotny, Sciagraphia seu Compendiaria
Hungarie, Pars I, Viena, 1798, XV + 325 p.
Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 23 x 16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300 - 500 €
Dimensiuni: 23 x 16,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 284

Gheorghe Șincai, Povățuire către economia de câmp, 1806

LOT | 287

Gheorghe Șincai, Povățuire către economia de câmp pentru
folosul școalelor românești din Țara Ungurească, Buda, 1806,
223 p. + [15 p.].
Lucrarea reprezintă prima istorie naturală românească. Privește
agricultura poporului român cu toate ramurile ei, cultivarea
pământului, creșterea animalelor, pomicultura, creșterea viței
de vie, a albinelor etc., fiind un adevărat tratat de economie
rurală bazat pe experiența proprie a românilor dar și folosinduse surse străine pentru elaborare. În modul cum este expusă
tema, tipăritura oglindește fresca unei vieți rurale din epoca
Luminilor. Exemplar rar.
Legătură veche, de epocă, cu cotor din piele și hârtie decorativă.

Le Hospodar Bibesko, La Principaute de Valachie, 1848
Le Hospodar Bibesko, La Principaute de Valachie, Bruxelles,
Wouters Freres, 1848, 192 p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele ce păstrează la interior
legătura originală de tipografie.
Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 23 x 16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 800 - 1500 €
Dimensiuni: 18 x 11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 500,00 €

LOT | 288
LOT | 285

Doctoru A. Șutzu, Alienatul, 1877, raritate
Cezar Bolliac, Renașterea României, prima
ediție,1857

Doctoru A. Șutzu, Alienatul în fața societății
și a științei,București, Noua Tipografie a
Laboratorilor Români, 1877, IX+256 p., cu 2
planșe gravate.
Considerat părintele psihiatriei românești
doctorul A. Șutzu este fondatorului Sanatoriului
pentru Alienați Caritatea din București unde
a fost intenat în mai multe rânduri poetul M.
Eminescu și unde de altfel a și murit.

Cezar Bolliac, Renașterea României Poezii, prima ediție,
Paris, De Soye et Bouchet Imprimeurs, 1857, 232p.
Legătură de epocă cu cotorul din piele
Valoare estimativă: 150 - 250 €
Dimensiuni: 24 x 15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 200 - 300 €
Dimensiuni: 27 x 18 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 289

LOT | 292

Nicolae Costin, Histore de la Moldavie, 1827

Anania Melega, Cetatea Ierusalim, cu cromolitografii,
1869

Nicolae Costin, Histore de la Moldavie, traduite en grec moderne par
Alexandre Amiras, publie par M. Hase, Paris, 1827.
D'un Manuscrit de la Bibliothque du Roi, contenant une Histoire
indite de la Moldavie, compose en moldave par Nicolas Costin, grand
logothte la cour d'Iassy, et traduite en grec moderne par Alexandre
Amiras. Par M. Hase.
Această lucrarea a fost publicată de M. Hase în Notices et extraits des
manuscrits de la Bibliothque du Roi et autres bibliothques..., Tome
11, seconde partie, Paris, Imprimerie Royale, 1827, p. 274-394. Conține
un studiu (p. 274-331) și 7 fragmente din cronica lui Nicolae Costin,
fiul cronicarului Miron Costin, cu note explicative foarte valoroase (p.
332-394).
Legătură contemporană, integral din piele.

Anania Melega, Fragment istoric asupra ultimei distrucții
a Sântei Cetăți a Ierusalimului, 3 părți, București, 1869, 253
p., cu 3 litografii pliate. Lipsesc filele cu paginile 5-10.
Volumul conține 2 cromolitografii de dimensiuni mari
cu planul Ierusalimului (68 x 54 cm) și cu Templul din
Ierusalim (60 x 47 cm) la care se adaugă o litografie cu Sf.
Mormănt (59 x 46,5 cm).
Legătură contemporană.
Valoare estimativă; 200 - 300 €
Dimensiuni: 30 x 21 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 400 - 600 €
Dimensiuni: 27,5 x 22 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 300,00 €

LOT | 290
LOT | 293

N.T. Orășanu, Calendarul lui Nikipercea,
1860, raritate

Gh. Adamescu, Istoria Seminarului Veniamin, 1904

N.T. Orășanu, Calendarul lui Nikipercea,
București,1860, 71 p. raritate, cu numeroase
gravuri cu caricaturi politice.
Legătură de epocă cu cotorul din piele

Gheorghe Adamescu, Istoria Seminarului Veniamin din Iași,
1803-1903, București, Carol Göbl, 1904, 180 p.+ 174 p. (Anexe), cu
1 portret Carol I și 8 planșe cu planul Seminarului.
Legătură contemporană, cotor din piele.

Valoare estimativă: 75 - 150 €
Dimensiuni: 27 x 18 cm
Starea de conservare: bună

Valoare estimativă; 150 - 200 €
Dimensiuni: 28,5 x 20, 5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 50,00 €

LOT | 294
LOT | 291

M. Simonis de Keza, Chronicon Hungaricum,
Buda, 1781

Calendar pe anul 1845, Iași
Calendar pe anul 1845, Iași, 199 p. cu 12 litografii, 1
partitură cu poezia Tătarul de V. Alecsandri și 12
stereotipii inserate în text.
Litografiile reprezintă panoramice cu orașul Iași,
Cetatea Neamțului, Ruinele Cetății Baia și portrete de
domni.

M. Simonis de Keza, Chronicon Hungaricum,
Buda, 1781, 158 p.
Simon de Keza, cronicar maghiar din secolul
al XIII-lea, este autorul celebrei opere Gesta
Hunnorum et Hungarorum. In lucrarea
prezentată autorul face referire inclusiv la vlahi
și secui (p. 53 și p. 63-64).
Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 100 - 200 €
Dimensiuni: 19,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200 x 400 €
Dimensiuni: 21 x 13,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 100,00 €

Cărți, Documente și Pasiune
O valoroasă colecție bucureșteană
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LOT | 295

A. Martonfi,
Începuturile Astronomiei, Alba Iulia, 1798

LOT | 298

Ateneul Român. Conferințe publice, 1883-1884

Antonius Martonfi, Initia astronomica speculae
Batthyanianae Albensis in Transylvania, Alba Iulia, 1798,
XXIV p. + 4 file nenum. + 424 p. Lipsește foaia de titlu.
Antonius Martonfi se poate număra printre primii astronomi
ai Ardealului. La Alba Iulia se înființase în 1794 un observator
astronomic în Ardeal, fiind, după unii specialiști, printre cele
mai performante din Europa de Est. Sunt descrise în volum,
printre altele, construcția și dotările acestui observator.
Legătură modernă.

Ateneul Român. Conferințe publice, București, Editura
Socec, 1883-1884, 372 p.
Legătură editorială de lux cu o ornamente imprimate în
aur.
Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 18,5 x 12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 400 - 600 €
Dimensiuni: 23 x 16, 5 cm
Starea de conservare: Bună

Preţ de pornire 50,00 €

Preţ de pornire 200,00 €

LOT | 296

LOT | 299

Patenta din 21 iunie 1854, Sibiu, 1858

Diplomă de croitorie, școală pariziană, februarie 1914

Ioan Pușcariu, Komentariu la Patenta din
21 iunie 1854 pentru Ardeal lucrată pentru
poporul român, Sibiu, 1858, 182 p.
Legătură de epocă, pânză la cotor și hărtie
decorativă.

Domnisoara Beatrice Arbore obținea diploma Școlii profesionale
de croit, cusut și modă de la Paris. Documentul, înregistrat,
semnat și ștampilat, este realizat sub forma unei frumoase
cromolitografii al cărui desen era asigurat de artistul A.
Poidevin într-o manieră Art Nouveau. Pe margini sunt ilustrate
instrumentele de croitorie iar în partea stângă jos, într-un cartuș,
apar două tinere cursante.

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

Preţ de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 49 x 64 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 100,00 €

LOT | 297

Al. Pelimon, Faptele eroilor, cu gravuri, 1857

LOT | 300

Al. Pelimon, Colecțiune de poezii, Faptele eroilor, 1857,
IX + 401 p., cu 16 litogravuri.
Litografiile reprezintă o alegorie a României, scene de
petrecere a timpului liber a românilor, panoramice cu
monumente istorice și portrete de domni, lucrate de G.
Wonneberg din București.
Legătură de epocă.

Calendar pentru români pe anul 1862, cu 4
stampe originale
Calendar pentru români pe anul 1862, Iași ,
Tipografia Institutului Albinei, 1862, 20+134 p.,
cu 4 stampe originale. Lucrarea cuprinde
”Almanah de Învățătură și de Petrecere” ilustrat
cu stampe.

Valoare estimativă: 150 - 300 €
Dimensiuni: 19 x 14 cm
Starea de conservare: Bună

Valoare estimativă: 150 - 200 €
Dimensiuni: 20 x 13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preţ de pornire 50,00 €
Preţ de pornire 100,00 €
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