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Mobil: (+4) 0767 557 799 
Email: contact@historic.ro 
Adresa: Strada Intrarea Amzei nr. 2, Etaj 1, Sector 1, București
Website: www.historic.ro

Program expozitie:
01-11 Septembrie: Sediul Historic - Str. Intrarea Amzei, nr.2, sector 1, 
București, Luni - Vineri 10.00 - 18.00 Sâmbătă 10.00 - 17.00
14-22 Septembrie: Ateneul National Din Iași - Str. Ion Creanga, Nr. 14, Iași, 
Luni - Vineri 10.00 - 19.00

Program de lucru:
Luni, marți, miercuri, joi, vineri → 10:30 — 18:00
Sâmbătă → 10:30 — 17:00 
Duminică → închis* 
*excepție fac duminicile premergătoare evenimentelor

Copyright © Casa de Licitații Historic SRL. Toate drepturile sunt rezervate. 23-24 Septembrie 2020

Mărturiile unei dinastii

Iași - 23 Septembrie 2020

România Regală

Partea I



6România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea I România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea I7

LOT | 001

Regina Maria alături de Principesa Ileana în Egipt, fotografie de 
presă, 1930

Fotografie de presă care o înfățișează pe regina Maria alături de 
principesa Ileana în timpul călătoriei din Egipt. Aflându-se la 
Cairo, cele două sunt surprinse vizitând Sfinxul și piramidele de 
la Giza.
Vacanța reginei și a fiicei sale a avut loc imediat după ruperea 
logodnei dintre principesa Ileana și contele german Alexandru 
Hochberg. Anularea logodnei s-a datorat reputație îndoielnice
 a contelui german.
Fotografia a fost realizată la data de 7 Aprilie 1930.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 15,5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 002

Mormântul prințesei Maria, fiica Regelui Carol I 
vși a Reginei Elisabeta 

Fotografie stereotipică, intitulată „Capelea mormânt. 
Prințesei Maria, fiica Reginei”, numerotată 292, 
aceasta făcând parte din seria de fotografii 
tridimesionale, realizată sub titlul România Pitorească.

Atelier fotografic B. Chaland & Comp, Iași.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 9×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 003

Fotografii de familie, Regele Mihai, Regina Ana 
și Principesa Margareta

Fotografii de presă care o înfățișează pe principesa 
Margareta la doar câteva luni de la naștere, în anul 
1949.
Fotografiile îi surprind pe Regele Mihai și pe 
Principesa Ana la reședința lor din Lausanne, 
Elveția.

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 005

Principesa Ileana (Maica Alexandra), fotografie 
și felicitare

Fotografie care o înfățișează pe Maica Alexandra 
(Principesa Ileana), datată Aprilie 1971.

Felicitare trimisă de Maica Alexandra din
America cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, în anul 1967. 
Felicitarea poartă antetul Mănăstirii Ortodoxe Schimbarea 
la Față din Pannsylvania.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 12,5×8,5 / 17,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 004

Regele Mihai și Principesa Ana, la ferma din 
Ayot St-Lawrence, fotografii de presă

Trei fotografii de presă care îi surprind pe Regele Mihai 
I și pe Regina Ana a României, principesă de Bourbon și 
Parma, în diferite ipostaze alături de cele 3 fetele ale lor: 
Margareta, Elena și Irina, la ferma din Ayot St-Lawrence, 
Marea Britanie.

După mutarea în Marea Britanie, Mihai împreună cu soția 
sa, Ana, hotărăsc să deschidă o fermă de pui și un atelier 
de tâmplărie, care i-ar fi putut ajuta să mai reducă din 
cheltuieli.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 23,3×18 / 18×23,5 / 17,7×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 006

Regele Mihai I și principesa Ana de Bourbon-Parma, 
3 fotografii de familie

Trei fotografii de familie care îl înfățișează pe regele 
Mihai I și pe principesa Ana de Bourbon-Parma la 
locuința lor de la Versoix în Elveția.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 007

Patru emisiuni filatelice cu Familia Regală a României

Două plicuri „Prima zi” a emisiunii de mărci poștale Regalitatea în 
România, emise în 2015. Plicurile sunt numerotate și vin echipate 
cu timbrele emisiunii obliterate cu ștampila „prima zi”.
Carte poștală a emisiunii de mărci poștale Ziua Medaliei „Regele 
Mihai I pentru Loialitate” emisă la 8 Noiembrie 2014. Aceasta vine 
echipată cu timbrul emisiunii „Istoria regalității - Mihai I” și este 
obliterată cu ștampila „prima zi”.
Fotografie cartonată a Regelui Mihai I realizată de Marius Baragan, 
numerotată cu numărul 42, care aparținând mărcii poștale „Istoria 
regalității - Mihai I” emisă la 25 Noiembrie 2014. Aceasta vine 
echipată cu timbrul emisiunii și obliterată cu ștampila „prima zi”.

Valoare estimativă: 45—150 €
Dimensiuni: 11,3×16,3 / 10,5×14,7 / 15×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 008

Plic „Prima zi” cu semnăturile Principesei Margareta și a Principelui Radu + 
bloc-coliță 

Plic „Prima zi” a emisiunii de mărci poștale „Regina Maria a României. 
70 de ani de la trecerea la cele veșnice” care poartă semnătura 
principesei Margareta și a principelui Radu. Plicul este echipat cu 
timbrele emisiunii alături de două vignete atașate și obliterate 
cu ștampila „prima zi”.
Bloc-coliță dantelat de două timbre ale emisiunii. 
Având imprimate pe spațiul central, cu folio aur, semnătura reginei 
Maria + două timbre ale emisiunii.
Emisiunea de mărci poștale Regina Maria a României (70 de ani de la 
trecerea la cele veșnice) a fost emisă în 2008 cu ocazia Zilei Mărcii Poștale 
Românești.

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 009

Album Filatelic, Motoarele, pasiunea regală,  cu semătura Principesei 
Margareta și a Principelui Radu 
+ două coli de timbre

Album Filatelic „Motoarele, pasiunea regală” care conține două plicuri 
„prima zi”, numerotate 042 dintr-un tiraj de 245 de exemplare. Albumul 
este echipat cu blocul-coliță dantelat cu 4 timbre ale emisiunii, 
alături de un set de două plicuri obliterate cu ștampila „prima zi”, 
având suplimetar imprimat în clar cu folio de aur ștampila „prima zi”. 
Cele două plicuri poartă semătura olografă a principesei Margareta și 
respectiv pe cea a principelui Radu.

Două coli a câte 20 de timbre:
I. Coală de timbre dantelate a emisiunii de mărci poștale „140 de ani de la 
fondarea dinastiei regale române”.
II. Coală de timbre dantelate a emisiunii de mărci poștale „125 de ani de la 
proclamarea Regatului României”. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 010

Fotografie, regele Mihai I în uniformă militară, cu semnătură olografă

Fotografie ce îl prezintă de regele Mihai I în uniformă militară. 
Fotografia poartă semnătura olografă a acestuia, fiind și datată 1940.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 011

Scrisoare trimisă în numele Principelui Carol al II-lea, 1912

Scrisoare trimisă în numele principelui Carol al II-lea, de către 
I. Rosetti Balanesco unui redactor al revistei franceze La Vie au grand 
air. Scrisoarea conține câteva indicații referitoare la fotografiile care 
urmau să fie publicate în cotidianul francez, fotografiile fiind trimise 
alături de scrisoare.

Scrisoarea a fost trimisă la 1 Februarie 1912. Dintre cele 6 fotografii 
trimise de principe, doar trei au fost publicate în revista La Vie 
au grand air  Anul 15, Nr. 700 din 17 Februarie 1912. Fotografiile îi 
înfățișau pe membrii familie regale în timpul unor întreceri de iarnă, 
organizate la Sinaia.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 014

Programul ceremoniei de înmormântare a reginei Maria, 
24 Iulie 1938

Președenția Consiliului de Miniștri publica programul ceremoniei înmormântării reginei Maria care a avut loc la 24 iulie 1938. 
Detaliile și participanții apar cu minuțiozitate.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 012

Hélène E. Mavrodi, scrisoare trimisă în numele 
principesei Maria

Scrisoare trimisă în numele principesei Maria de 
către Hélène E. Mavrodi, una din doamnele sale de 
onoare, prin care principesa acceptă întrevederea 
solicitată de unul din miniștrii României, la 
întoarcerea sa la Cotroceni.

Scrisoarea a fost trimisă de la Castelul Pelișor și 
conține antetul Serviciul Damei de Onoare a A.S.R. 
Principesei României.

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 013

Document cu semnătura olografă a regelui Carol 
al II-lea și cea a lui Mihai I, 1936

Document semnat olograf de regele Carol al II-lea 
și de Marele Voievod de Alba Iulia Mihai, 1936.

Valoare estimativă: 250—300 €
Dimensiuni: 29.5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 015

Principesa Ileana, scrisoare adresată Angelicăi Grigorescu, 1933

Scrisoare redactată olograf de principesa Ileana și trimisă prietenei sale, Angelica Grigorescu, 
prin care îi mulțumește pentru urările transmise. Totodată, principesa îi împărtășește câteva 
gânduri despre primul său născut, arhiducele Ștefan al Austriei.

Scrisoarea este datată 18 Aprilie 1933, poartă cifrul principesei 
Ileana și vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 018

Principesa Ileana, fotografie de presă, 1952

Fotografie de presă care o surprinde pe principesa Ileana ținând în 
mână propriul exemplar "I live again", apărută în 1952. Fotografia 
este datată 9 Aprilie 1952.

După abdicarea nepotului său regele Mihai I, principesa Ileana a 
fost constrânsă, odată cu instaurarea regimului comunist, să 
plece în exil. Aceasta va pleca în Elveția, iar de acolo în Argentina, 
la Buenos Aires. La începutul anilor 50 aceasta se va stabili în 
America, împreună cu cei 6 copii ai săi.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 016

Principesa Ileana, scrisoare adresată lui 
Dinu Mavrichi, 1930

Principesa Ileana îi trimite o scrisoare 
prietenului său, Dinu Mavrichi, prin care îi 
mulțumește pentru gândurile bune legate de 
logodnicul său, arhiducele Anton al Austriei. 
Totodată, aceasta îi transmite durerea pe care 
o simte față de pierderea sa și a soției sale, 
Vera Mavrichi, în legătură cu decesul fiului 
lor, Mircea. Aceasta îi transmite sprijinul său 
și îl așteaptă să-l întâlnească, înainte de a 
pleca în Egipt.

Scrisoarea a fost trimisă de la Cotroceni, 
poartă cifrul principesei și este datată 13 
Februarie 1930.

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 017

Principesa Ileana, fragment de scrisoare adresată lui Radu Cuțarida, 1927

Principesa Ileana îi trimite o scrisoare prietenului său, Radu Cuțarida prin care îi 
relatează câteva amănunte legate de familia sa. Din scrisoare aflăm informații cu 
privire la starea de sănătate a tatălui său, regele Ferdinand, care se afla în grija 
doctorului Gerota și despre faptul că o parte din tristețea și starea tatălui său se 
datorează lui Carol al II-lea care „se poartă cât mai prost” și „continuă să își trăiască 
viața cea murdară cu scârba aia de viperă roșie”. Singura consolare a Ileanei 
rămâne fratele său, Nicolae care: „face tot ce poate să fie bun și să-și facă datoria”, 
devenind „din ce în ce mai buni și mai nedespărțiți prieteni”. Tot din scrisoarea 
Ileanei aflăm informații despre mama sa, regina Maria și de sora sa cea mare, 
Elisabeta care „își revine de la o gripă cam grea”.

Scrisoarea a fost trimisă la 20 Ianuarie 1927 de la Palatul Cotroceni în Elveția, 
la Legația Română, pe lângă care Radu Cuțarida lucra ca diplomat. Scrisoarea 
păstrează plicul original.

Valoare estimativă: 250—300 €
Dimensiuni: 29.5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 020

Principesa Maria, fotografie cu autograf, atelier Franz Mandy

Fotografie care o înfățișează pe principesa Maria.
Fotografia poartă semnătura olografă a principesei, fiind datată 1896.

Atelier fotografic Franz Mandy.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 30×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 019

Principesa Maria în budoar, cca. 1910

Fotografie care o înfățișează pe principesa Maria în budoar.
Atelier necunoscut, cca. 1910.

Rama este din lemn, decorată cu un bogat element vegetal stilizat.

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

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 021

Regina Maria, A mon peuple! de mon âme à 
la sienne, 1917

A mon peuple! de mon âme à la sienne, par Sa 
Majesté la Reine de Roumanie, Paris, Jouve & 
Cie Éditeurs, 1917, 39 p.

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

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 022

 Marie Queen of Roumania, The story of my life, 1934

Marie Queen of Roumania, The story of my 
life, Cassell and Company, Ltd., London, 
1934,cu numeroase reproduceri fotografice în afara textului.
Vol. I, XII +306 p.
Vol. II, X + 369 p.
Vol. III, X + 463 p.
Legătură originală de editură, din pergamoid albastru.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 023

Maria Reine de Roumanie, Kildine histoire d’une méchante 
petite

Maria Reine de Roumanie, Kildine, histoire d’une méchante 
petite princesse, Maison Alfred Mame and et Fils, images de 
Job, 1920, 95 p., cu 72 de ilustrații în text.

Legătură originală de editură, din pergamoid.

Valoare estimativă: 350—500 €
Dimensiuni: 32,5×26,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 024

Maria Regina României, Povestea vieții mele, 
cu dedicație 

Maria Regina României, Povestea vieții mele,
 București, Editura Adevĕrul S.A., [1935-1936], 
3 volume, 427 + 501 + 593 p., cu numeroase 
reproduceri fotografice în afara textului.

Primul volum poartă dedicația olografă a reginei 
Maria, acordată în 1935 unui locotenent care a făcut
 parte din Regiment 4 Roșiori „Regina Maria”.

Legătură contemporană cu cotor și colțari din piele.

Valoare estimativă: 500—700 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 025

Principele Nicolae, carte poștală fotografică 
și semnătură olografă

Carte poștală fotografică care îl înfățișează 
pe principele Nicolae în uniformă militară.

Atelier fotografic Julietta, fotograful curții 
regale din București.

Semnătura olografă a principelui Nicolae.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 13×7,5 / 3×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 026

Prințesa Ileana, carte poștală fotografică și semnătură olografă

Carte poștală fotografică care o înfățișează pe prințesa Ileana, fiica reginei Maria 
și a regelui Ferdinand I.

Pagină cu semnătura olografă a prințesei Ileana, care este datată 9 Iunie 1914,
 pe când aceasta avea doar 5 ani.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni:  9,5×12,5 / 13×8,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
LOT | 027

Regina Maria alături de Prințesa Maria (Mignon), fotografie cu semnătură,  
atelier Fr. Mandy

Regina Maria alături de fiica sa, prințesa Maria (Mignon), viitoarea 
regină a Iugoslaviei. Fotografia poartă semnătura olografă a reginei 

Maria.

Atelier fotografic Franz Mandy, București.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 30×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 028

Principesa Maria, fotografie cu dedicație către Jeanne 
Arsène Henry, 1902

Fotografie care o înfățișează pe principesa Maria.

Fotografia poartă dedicația olografă a principesei Maria, 
oferită lui Jeanne Arsène Henry, fiica lui Charles Arsène 
Henry, ministrul plenipotențiar al Franței în România,
în perioada 1897 - 1904. 

Dedicația olografă a principesei Maria este 
datată 1 Marie 1902.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 14,7×12,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 029

Prințul Nicolae al României, fotografie cu autograf, 
10 Mai 1911

Fotografie înfățișându-l pe prințul Nicolae al României,
 îmbrăcat în uniformă de marinar, purtând pe cap o pălărie 
cu însemnele Crucișătorului Elisabeta, nava amiral a forțelor 
navale române.

Fotografia este semnată olograf Nicolae, aparținea reginei 
Maria, și este datată 10 Mai 1911, ziua națională a Regatului 
României.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni:  20,5×12,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 030

Prințul Carol și Prințesa Elisabeta, cărți poștale fotografice, desene și semnături olografe

Carte poștală fotografică înfățișându-l pe prințul Carol în uniformă militară, fiul cel mare al regelui Ferdinand 
și al reginei Maria, viitorul rege Carol al II-lea.

Carte poștală fotografică care o înfățișează pe prințesa Elisabeta în uniformă militară, fiica cea mare a regelui 
Ferdinand și a reginei Maria, viitoarea regină a Greciei.

Desen în creion realizat de către prințesa Elisabeta, semnat și datat 1903.
Desen realizat în creion și acuarelă de către prințul Carol, semnat de către acesta.

Semnăturile olografe ale prințului Carol alături de cea a prințesei Elisabeta, datate 5 Februarie 1902.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 13×8,5 / 9×13,5  / 17×13  / 17×13,3  / 17×13.3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 033

Meniu din Egipt cu semnătura Principelui Carol al II-lea, 1920

Meniul unui dineu organizat pe 11 Martie 1920 în orașul Luxor, cu ocazia vizitei Principelui Carol al II-lea 
în Egipt.
Meniul poartă semnătura olografă a principelui Carol al II-lea.

În 1918 principele moștenitor Carol, aflat pe front, dezertează din armata română și trece graniția împreună 
cu iubita sa, Ioana Zizi Lambrino, cu care se va căsătorit la Odesa, renunțând, printr-o scrisoare, la tronul 

țării. Acțiunile sale au dat naștere unui precedent, odată pentru că a dezertat în timpul războiului, iar prin 
căsătoria sa cu Zizi Lambrino încălcase Constituția țării, dar și Statutul Casei Regale care prevedea faptul 
că un membru al familiei domnitoare nu poată să se căsătorească fără consimțământul regelui, nu poate să 
se căsătoriească decât cu o persoană dintr-o altă casă regală, și care să nu aibă origini românești. Căsătoria 
morganatică a fost anulată de către regele Ferdinand, care a ordonat aducerea în țară a fiului său. Principele 
moștenitor este adus în țară și arestat pentru o perioadă de timp, dar acesta renunță pentru a doua oară la tron 
în 1919. În speranța de al determina pe Carol să-și reia îndatoririle, regele Ferdinand îl numește în fruntea unei 
legații  diplomatice, care urma să plece într-o călătorie în jurul lumii, ca reprezentant al Casei Regale, având 
misiunea de a încuraja crearea unor legături între România și țări de pe alte continente. Prin această călătorie 
se urmărea ruperea oricăror legături dintre principele moștenitor și proaspăta sa logodnica. Legația a fost 
formată din A.S.R. Principel Carol, ministrul Nicolae Filodor, colonelul adjutant Nicolae Condeescu, generalul 
Constantin Găvănescu, căpitanul Lazăr Horia, secretarul legației Radu Djuvara. Aceștia și-au început călătoria 
pe data de 20 Februarie, prima destinație fiind Egiptul, cu o escală la Constantinopol.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 031

Félix Fournery, acuarelă oferită lui Jeanne Arsène Henry, 
1902

Marină, realizată în acuarelă pe hârtie de către Félix 
Fournery,

Acuarela a fost oferită drept suvenir domnișoarei Jeanne 
Arsène Henry, fiica ambasadorului francez în România.

Lucrarea este semnată și datată 1902.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 12,7×13,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 032

André Lecomte du Noüy, Curtea de Argeș, acuarelă

Acuarelă realizată de André Lecomte du Noüy, care a reprezentat drumul care duce la Mănăstirea 
Curtea de Argeș. Lucrarea este datată 1902.

André Lecomte du Noüy a fost un arhitect francez are a fost chemat în Româniade către 
regele Carol I, cu scopul de a conduce lucrările de restaurare a unor monumente locale.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni:  8,5×12  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 036

Regel Carol al II-lea, carte poștală fotografică 
cu semnătură olografă, 1932

Regel Carol al II-lea, în ținută marțială, carte poștală 
fotografică care poartă semnătura olografă a regelui,
 datată 1932. 

Atelier fotografic Julietta, fotograful Curții Regale.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 13×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 037

Principele Carol al II-lea, carte poștală 
fotografică, cu text olograf

Carte poștală fotografică înfățișând Zidul 
Plângerii din Ierusalim, care a fost expediată 
de către principele Carol al II-lea, din timpul 
voiajului său în jurul lumii, făcut la 
îndemnul regelui Ferdinand I al României. 

Cartea poștală poartă textul olograf semnat 
de către Carol al II-lea și este datată 31 Martie 1922.

Valoare estimativă: 500—900 €
Dimensiuni: 8,7×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 035

Acuarela passepartout realizat de către 
Regina Maria, cu semnătură olografă

Passepartout realizată în creion și acuarelă de 
către Regina Maria, care poartă semnătura sa 
olografă.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 23×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 034

Acuarelă realizată de tatăl Reginei Elisabeta 
a României, Hermann, Prinț de Wied

Marină lucrată în acuarelă de către Prințul de 
Wied, Wilhelm Hermann Karl, tatăl Reginei 
Elisabeta a României.

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

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 038

Afiș de propagandă cu portretul regelui Carol al II-lea

Afiș de propagandă, cu portretul regelui Carol al II-lea, care se concretizează dintr-o întreagă 
povestire în rezumat a istoriei familiei regale și a Regatului României.

Istoria povestită în afiș pornește de la momentul unirii Principatelor Române sub Alexandru 
Ioan Cuza și continuă cu momentul aducerii în țară a prințului german Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen, primul rege al Regatului Român, cel care a reușit să obțină independența țării pe 
câmpul de luptă.
Textul continuă istoria familie regale, până la momentul restaurației, reprezentată de momentul 
revenirii în țară a principelui Carol al II-lea la 8 Iunie 1930. Întreaga povestire se încheie cu 
discursul regelui Carol al II-lea adresat națiunii române.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 46×33,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 039

Manuscrisul unui Raport de mare întocmit de comandantul navei Principesa Maria + 3 cărți poștale fotografice - 
piesă extrem de rară

Trei cărți poștale fotografice care înfățișează vaporul Principesa Maria. Manuscris de 19 pagini care reprezintă 
„Raportul de mare” întocmit de către Gheorghe Chiriac, comandantul navei „Principesa Maria”.

În 1916, în timpul Primului Război Mondial, România a pus la dispoziția flotei ruseși, 5 nave românești pe baza 
unui contract de închiriere. Flota albă cum a fost denumită această flotilă formată din vasele Regele Carol, România, 
Împăratul Traian, Dacia și Principesa Maria au fost armate și transformate în crucișătoare auxilare, fiind denumită 
Flota Albă. SMR Principesa Maria a fost echipat pentru a amplasa plase antisubmarine. Echipajele fiecărui văs 
erau compuse atât din marinari români, cât și din marinari ruși.Gheorghe Chiriac fusese numit în 1916 comandatul 
român al crucișătorului „Principesa Maria” alături de un comandat rus. Acesta prezintă in detaliu itinerariul vasului 
de la începutul lunii Ianuarie a anului 1918 și până în luna Iulie, dar și evenimentele care au avut loc la bordul 
vasului și, în special, conflictele pe care echipajul românesc le-a avut cu rușii și bolșevicii aflați la bord 
care au încercat de mai multe ori să preia controlul vasului deoarece la acel moment România se afla în conflict 
cu Rusia. Căpitanul Gheorghe Chiriac poveștește cum comandanții navelor românești au fost arestați și 
forțați să devină revoluționari bolșevici. 

Un eveniment pe care căpitanul vasului îl povestește îl reprezintă salvarea „actului de botez al vasului, 
semnat de către Regele Carol I, M.S. Regele Ferdinand și M.S. Regina Maria cum și de toți demnitarii țării care au luat 
parte la acea solemnitate...” care avusese loc la Constanța pe 1 iulie 1898. Actul urma să fie dat spre distrugere, dar 
fusese salvat la intervenția căpitanului român.Echipajul român de la bordul navei Principesa Maria a trecut prin 
momente grele, fiind pe cale să piardă pentru totdeauna nava. Echipajul rus, de teama armatelor inamice a hotărât ca în 
cazul în care vasul Principesa Maria nu putea să părăsească portul Sevastopol din cauza problemelor mecanice, acesta 
să fie scufundat. O ușurare pentru echipajul român a reprezentat-o momentul în care acesta a intrat sub administrația 
armatei germane, care a instituit o gardă germană însărcinată cu protecția echipajului și a vasului român, împotriva 
marinarilor ruși care l-au devastat.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni:34 x 22,5 cm; 14 x 9  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 040

Leon Bachelin, Tableaux Anciens de la Galerie Charles I Roi de Roumanie, cu dedicația olografă a reginei 
Elisabeta, 1898

Leon Bachelin, Tableaux Anciens de la Galerie Charles IER, Roi de Roumanie, Catalogue Raisonné, Maison 
Ad. Braun & Cie, Paris-New York, 1898, VIII+308 p.+74 heliogravuri de MM. Braun, Clément et Cie.

Exemplarul poartă câteva rânduri semnate de către reginei Elisabeta, și datate 1898.

„Souvenir du maître de la maison qui aime tapisser ses murs de vieux maîtres, pour donner de l’envolee aux 
jaimes pensees” [Suveniruri ale stăpânului casei, căruia îi place să-și tapeteze pereții cu vechi maeștrii, pentru 
a da elan gândurilor mele]

Volumul reprezintă un exemplar deosebit al catalogului colecției de artă a regelui Carol I, întocmit de 
bibliotecarul regelui Leon Bachelin la inițiativa suveranului. Ediția cuprinde 74 de heliogravuri dintre care 
se detașează cele două cu portretele regelui și reginei. Exemplarul face parte dintr-o ediție specială în care 
volumele erau legate cu coperta I și coperta IV în oglindă. Cotorul este din piele de vițel, împărțit în șase casete 
decorate cu motive fitomorfe stilizate.

Colecția constituită de regele Carol I a avut drept nucleu o colecție cumpărată de la un consul german intrat 
în faliment, pe nume Felix Bamberg, care în finalul secolului al XIX-lea își vinde colecția, iar o foarte mare 
parte din lucrări ajunge în posesia suveranului României. Importanța acestei colecții nu a fost dată doar de 
valoarea ei estetică sau economică, ci și de poziția posesorului. Cu toate acestea, trebuie menționat că cea mai 
mare parte a colecției regale, cea realizată de regele Carol I, a fost constituită pentru public, achiziționată din 
finanțele proprii și donată prin testament coroanei României, respectiv statului român. Familia regală nu a 
încercat să își însușească pentru sine această colecție, ci a încercat să învedereze noul statut al României ca 
stat independent cu o colecție care să fie raliată la valorile europene. La fel ca toate inovațiile aduse de Carol în 
toate domeniile publice, colecția regală poate fi privită ca un pas esențial în demersul istoric în care România 
încerca să se orienteze spre Occident. Pentru a evalua viziunea regală referitoare la importanța unei colecții 
de artă valoroase este important de comparat investiția făcută în raport cu alte investiții necesare țării în 
configurarea statutului de stat modern. Astfel, la sfârșitul secolului ala XIX-lea, valoarea colecției regale a fost 
estimată  la 6,5 milioane lei aur, mai mult decât investiția în construirea și constituirea Muzeului de Istorie 
Națională care a fost 6 milioane lei aur. De asemenea, importanța acestei colecții a fost dată și de deschiderea 
gustului pentru colecționism în spațiul românesc; alături de această colecție, au stat și colecțiile lui Ioan 
Kalinderu, Anastase Simu sau Toma Stelian, toți colecționari influențați de modelul regal, pe plan național, și 
de marile colecții europene.

Pe lângă piesele de mare valoare aflate în componența colecției, se afla și o serie destul de numeroasă de copii 
ale marilor maeștrii care au fost comandate special pentru Castelul Peleș. La momentul constituirii colecției, 
în plan european, exista acest fenomen al colecționării de copii a căror valoare urma să crească în timp; 
reproducerile mecanice nu erau posibile la acel moment, astfel, atribuțiile acestor copii nu erau doar decorative, 
ci și educative. Rolul pieselor colecționate era acela de a decora palatele, reședințele regale. Motiv pentru care 
se poate observă omogenitate în cadrul colecției, gustul personal al constituitorului a fost cel care a primat în 
alegerea pieselor și nu o ierarhie prestabilită a artiștilor considerați importanți în acea perioadă. Important de 
menționat este și faptul că întreaga colecție reflectă tendințele colecționiste de final de secol XIX.

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Dimensiuni: 30×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1000,00 €
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LOT | 043

Regina Elisabeta în doliu la Sinaia, 1915 

Regina Elisabeta în doliu, alături de doamnele Maria 
Poenaru și F. Băicoianu, de domnișoarele Michail, 
Bucura Dumbravă (Franu Seculici) și Natalia Slivici, 
secretarul Djuvara, locotenent-comandor Gratosky.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 22×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 044

Franz Duschek, Regele Carol I și Regina 
Elisabeta, la castelul Foișor

Fotografie care îi surprinde pe regele Carol I 
și pe regina Elisabeta, alături de principele 
moștenitor Rudolf al Imperiului Austro-
Ungar și soția acestuia Stephanie de Belgia, 
la castelul Foișor din Sinaia, cu ocazia vizitei 
oficiale în România.

Atelier fotografic Franz Duschek, 1884.

Valoare estimativă: 600—1300 €
Dimensiuni: 18,5×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 042

Regele Carol I și Regina Elisabeta, trei fotografii de grup

Regele Carol I și regina Elisabeta la peștera Ialomicioara. Atelier fotografic A. Brand, Sinaia.

Regina Elisabeta la gara din Predeal. Atelier fotografic A. Brand, Sinaia.

Regina Elisabeta, concert de cameră la castelul Peleș. Alături de regină se află George Enescu și 
Dimitrie Grigoraș Dinicu.

Valoare estimativă: 700—1500 €
Dimensiuni: 21×17 / 11×14,5 / 15×27,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 041

Regina Elisabeta, carte poștală fotografică cu text 
olograf, atelier Fr. Mandy

Carte poștală fotografică care o înfățișează pe regina 
Elisabeta la palatul regal. Fotografia poartă pe verso 
un text olograf semnat Mama Regina, datat 1910.

Atelier fotografic, Franz Mandy.

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

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 047

Regina Elisabeta, fotografie + bilet olograf

Fotografie care o surprinde pe regina Elisabeta a României, 
în ținută de zi, cca. 1910.

Document olograf redactat în franceză de către regina 
Elisabeta, care reprezintă o cugetare.

La vie de la femme doit être comme une dentelle de eglise 
bellg sans tache une monument de patience de labeur et de 
devouement. 

Documentul poartă la final semnătura reginei, și este datat 
București 18 Martie 1900.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28,5×18  / 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 048

Regina Elisabeta, 3 scrisori + schițe în creion

3 scrisori olografe, redactate în creion de către regina Elisabeta. Fiecare scrisoare 
conține antetul reginei.

15 schițe realizate în creion de către regina Elisabeta. Unul dintre desene cuprinde 
un scurt vers „l’an mort l’an reissant et l’experience qui regarde”.

Valoare estimativă: 1500—2000 €
Dimensiuni: 25×20 / 19,5×27 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €

LOT | 045

Regina Elisabeta, 5 documente olografe 

Cinci documente olografe redactate de către regina 
Elisabeta, în creion și cerneală de diverse culori.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 26,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 046

Regina Elisabeta, 12 documente olografe

12 documente redactate olograf, cu creionul de către regina Elisabeta, 
în română, franceză și germană.

Valoare estimativă: 600—900 €
Dimensiuni: 18,5×27.5 / 13×19,5 / 13,5×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 050

Principesa Maria, acuarelă și notă olografa My motto

Acuarelă reprezentând 3 crini, realizată și semnată de către regina 
Maria.

Fragment olograf intitulat My motto, scris de către principesa Maria 
a României, semnat și datat București 1902.

Vouloir tout de la vie amour puissance et gloire.

Etre pure, etre fiere, etre sublime, etre croire a toute purete

Valoare estimativă: 3000—6000 €
Dimensiuni: 16,5×26,5  / 16,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.000,00 €

LOT | 049

Calendar pictat de Regina Elisabeta a României, 1899

Calendarul anului 1899 pictat manual de cătreregina Elisabeta a României, 
care a adăugat câte o floare pentru fiecare lună a anului. Lunile menționate 
în cadrul calendarului sunt Ianuarie, Februarie, Aprilie, Iunie, Iulie, Septembrie, 
Noiembrie, Decembrie. 
Calendarul este compus din 9 file și a fost pictat într-o tehnică mixtă, goașă, acuarelă
 și ulei pe hârtie cerată.
Lucrarea cuprinde și un text olograf pe versoul paginii de titlu, semnat de către suverană.

Valoare estimativă: 4500—6000 €
Dimensiuni: 20×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.500,00 €
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LOT | 051

Cavalerie cazacă, Franz Duschek, 1877-1878

Cavaleria cazacă din războiul ruso-otoman, 1877-1878. 
Fotografie realizată de Franz Duschek pe albumină.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 15×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 052

Bateria Ștefan cel Mare, Carol Popp de Szathmári, 1877

Bateria românească Ștefan cel Mare de la Calafat. 
Fotografie realizată de către Carol Popp de Szathmári.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 15×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 053

Infanterie cazacă, Franz Duschek, 1877-1878

Infanterie de cazaci din războiul ruso-turc, 1877-1878. 
Fotografie realizată de către Franz Duschek.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 13,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 054

Campament rusesc, Franz Duschek, 1877

Liniile rusești, campament, fotografie realizată 
de către Franz Duschek în 1877.

Valoare estimativă: 600—1000 €
Dimensiuni: 13×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 350,00 €
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LOT | 055

Trupe țariste, fotografie Franz Duschek, 1877-1878

Trupele țariste în războiul ruso-otoman, 1877-1878. 
Fotografie realizată de către Franz Duschek.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 13×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 056

Bateria Elisabeta la Calafat, Carol Popp de Szathmári, 
1877

Fotografie care surprinde bateria românească Elisabeta de 
la Calafat în războiul de Independență, în 1877. Fotografia 
a fost realizată de către Carol Popp de Szathmári.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 14,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 057

Baterie de artilerie, Franz Duschek, 1877-1878

Liniile rusești din războiul ruso-otoman, baterie 
de artilerie. Fotografie realizată de Franz Duschek, 
1877-1878.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 9,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 058

Prințul Sergei Leuchtenberg și Ducele Scheremetiev, 
fotografie Franz Duschek, 1877

Prințul Sergei Maximilianovich Romanov Leuchtenberg și 
Ducele Scheremetiev în fața cortului de campanie din timpul 
războiului, fotografie realizată de către Franz Duschek, 1877.

Valoare estimativă: 400—700 €
Dimensiuni: 10,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €
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LOT | 059

Trupe de cazaci, fotografie Franz Duschek, 1877-1878

Trupe de cazaci, fotografie realizată de către Franz 
Duschek în războiul ruso-turc, 1877-1878.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 13×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 060

Sfințirea ambulaței de război la Poiana, Carol Popp de 
Szathmári

Sfințirea ambulaței de război la Poiana, fotografie realizată de 
Carol Popp de Szathmári. În fotografie sunt surprinși principele 
Carol I, comandantul trupelor românești, doctorul Carol Davila, 
șeful secției sanitare, precum și adjunctul acestuia, doctorul 
Iuliu Teodori.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 16×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 061

Familia regală a României alături de prințul Albert de Wales, fotografie 
de mari dimensiuni, 1888

Fotografie de grup realizată la Sinaia cu ocazia vizitei în România a prințul Albert Edward de 
Wales, fiul reginei Victoria, viitorul rege al Regatului Unit. În centrul fotografiei, alături de prințul 

de Wales, îl regăsim pe regele Carol I al României, și pe nepotul reginei Elisabeta, prințul Wilhelm de 
Wied. 

Printre cei prezenți în fotografie alături de regina Elisabeta le regăsim și pe doamnele și domnișoarele 
sale de onoare: doamna Băicoianu, Elena Văcărescu, Z. Văcărescu, doamna Voinescu, Anna 
Kretzulescu-Lahovary, domnișoara Teodori, Falcoyanu, Vălleanu și Cornescu, dar și pe arhitectul André 
Lecomte de Nouy.

Fotografia a fost realizată de către I. Jehalski, fotograful Curții Regale.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 49,5×39,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 062

Familia regală și princiară la ceremonia de sfințire 
a Bisericii Sfântul Nicolae din Iași, heliogravură de 
mari dimensiuni

Heliogravură de mari dimensiuni care înfățișează 
familia regală și princiară a României, în timpul 
serviciului divin de sfințire a Bisericii Sfântul 
Nicolae din Iași, care a avut loc la 2 Octombrie în 
anul 1904.

Biserica Sfântul Nicolae din Iași era sfințită în cadrul 
unei ceremonii solemne în prezența suveranilor și a 
moștenitorilor tronului.

Una din puținele ipostaze cu familia regală în 
genunchi.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 61,5×71 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 063

Apecte din Jamboreea Națională - Album cu 103 fotografii, 
1934 - 1938

Album fotografic, intitulat Apecte din Jamboreea 
Națională. Constanța-Mamaia, 1934. Albumul cuprinde 
103 fotografii care înfățișează momente din tabăra 
de cercetași. În unele fotografii îl regăsim pe regele Carol 
al II-lea, pe principele Nicolae, generalul Manoilescu și pe 
colonelul Panaitescu. 

Tot în cadrul albumului regăsim fotografii realizate la 
Tabăra stăjerească Bocșa-Izvor în 1938 alături de imagini 
de la deschiderea evenimentului.

Albumul este legat în piele roșie, iar coperta este decorată 
cu motive fitomorfe.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 6×6 / 8,5×5,5 / 11×6,5 cm -  dimensiuni variate
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 064

Regele Ferdinand I și Principele Carol al II-lea 
la gara din Predeal, atelier A. Duschek 

Regele Ferdinand I și principele Carol al II-lea la 
gara din Predeal. Alături de cei doi în fotografie îl
putem remarca și pe generalul Alexandru Averescu.

Atelier fotografic A. Duschek, Sinaia.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 23,5×29,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 065

Regele Ferdinand I și principele Nicolae la vânătoare, piesă rară 

Fotografie care îl surprinde pe regele Ferdinand I al României și pe fiul său, principele Nicolae la vânătoare.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 16×22,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 069

Prinicipele Mihai, set de 15 cărți poștale 
fotografice

Principele Mihai în copilărie, 15 de cărți poștale 
fotografice, diverse ateliere și edituri, cca. 1922-1927. 
Ilustratele surprind diverse ipostaze din copilăria viitorul
 rege Mihai I, singur, jucându-se, alături de mama sa, 
regina-mamă, Elena, de tatăl său, principele Carol, sau 
de regina Maria

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 14×8,5 cm fiecare 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 070

Prințul Nicolae, fotografie cu semnătură olografă, atelier Mandy 

Fotografie înfățișându-l pe prințul Nicolae în uniformă de marinar. Fotografia poartă dedicația olografă a tânărului, 
datată 1910. Atelier fotografic Mandy.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 29×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 066

Invitație la cinema trimisă de Regele Carol al II-lea 

Scrisoare trimisă de regele Carol al II-lea, aghiotantului său, [Ilie] Radu, 
prin care îl invită într-o seară la cinema, la palatul Cotroceni.

Scrisoarea a fost redactată olograf și este semnată la final de către Carol 
al II-lea.

Regele Carol al II-lea este cunoscut ca un mare amator de filme, căruia 
îi plăcea să își petreacă timpul liber sau să se destindă, chiar și în cele 
mai tensionate momente, vizionând producții cinematografice străine. 
Acesta a achiziționat în 1932 o instalație de cinema, amenajându-și la 
palatul Cotroceni un cinematograf personal, unde își invita, adesea, 
apropiații. Nu de puține ori apar în însemnările sale mențiuni însoțite 
de recenzii personale referitoare la filmele pe care le-a vizionat.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 26,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 067

Regina Maria, 5 poezii transcrise, cca. 1900 

Cinci poezii: „In Excelsis”, „Orgueil d’Aimer” de François 
Coppée, „À une Passante” de Charles Baudelair, „Le Pays 
des rêves” și „Allegro mélancolique” de Paul-Armand 
Silvestre, transcrise și interpretate de către Regina Maria. 

Poeziile au fost scrise pe 4 file care conțin atât antetul, cât 
și semnătura suveranei, pe ultima filă.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 20,5×12,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 068

Regele Carol I, semnătură olografă, piesă rară

Semnătura olografă a regelui Carol I al României.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×13,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 072

Regina Maria, fotografie cu semnătură, atelier Julietta, 1934

Regina Maria, fotografie cu semnătură olografă, datată 1934.
Atelier fotografic Julietta, București.

Valoare estimativă: 1500—2000 €
Dimensiuni: 16,5×26,5  / 16,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 071

Regele Ferdinand I, carte poștală fotografică, cu text olograf, atelier Julietta

Carte poștală fotografică înfățișându-l pe regele Ferdinand I al României, care cuprinde pe verso 
un amplu text olograf de mulțumire, adresat unui prieten, semnat olograf de către rege. Cartea 

poștală este datată 1 Ianuarie 1927.

Cartea poștală fotografică a fost realizată la atelierul Julietta, din București, în 1926.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 073

Regele Mihai I, fotografii de Iosif Berman

Trei fotografii realizate de Iosif Berman care îl 
înfățișează pe regele Mihai I în perioada regenței, 
alături de mama sa, regina Elena și împreună cu 
mareșalul Ion Antonesc și aghiotantul regelui, 
Dumitru Dămăceanu.

Iosif Berman a fost un fotoreporter evreu care 
s-a remarcat prin fotografiile-reportaje, care 
au devenit documente de o reală valoare. 
Instantaneele sale realizate în diferite coloane ale 
capitalei reușesc să surprindă cu adevărat sărăcia 
Bucureștiului din perioada interbelică, cu mahalale 
mizere, în care unii își trăiau existența.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 8×11 / 8×10 / 11.5×8,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 074

Regele Mihai I în uniformă militară, fotografie cu semnătură olografă

Fotografie care îl înfățișează pe regele Mihai I în uniformă militară. Fotografia a fost realizată în jurul anilor '40 și poartă 
semnătura olografă a regelui.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 075

Sorin Radu, Regele Mihai I, fotografie originală 
de mari dimensiuni

Fotografie realizată de Sorin Radu care îl surprinde 
pe regele Mihai I.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30,5×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 076

Sorin Radu, Regele Mihai I și Regina Ana la Versoix, 
fotografie de mari dimensiuni

Regele Mihai I și regina Ana la reședința de la Versoix în Elveția. 
Fotografia a fost realizată de către Sorin Radu.

Sorin Radu a fost primul fotograf al regelui Mihai. Fotografiile sale au 
ilustrat primele albume de artă românești, precum cele ale lui: Ștefan 
Luchian, Ion Țuculescu, Cornelui Baba, Alexandru Ciucurencu. După 
stabilirea în America, acesta a început să colaboreze cu importante 
publicații locale. Sorin Radu a devenit unul dintre cei mai apreciați 
fotografi ai vremii, ajungând să fotografieze personalități precum 
președintele Ronal Reagan sau împărăteasa Iranului Farah Pahlavi.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30,5×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 077

Radu Principe de Hohenzollern-Veringen, Elena Portretul
 unei regine, cu semnături

Radu Principe de Hohenzollern-Veringen, Elena Portretul 
unei regine. Helen Portratit of a Queen, Bucurști, RAO 
Inrernational Publishing Company, 2007, 109 p., cu numeroase 
ilustrații în text și în afara textului.

Exemplarul poartă semnăturile olografe ale regelui Mihai I, 
a reginei Ana, a principesei Margareta și a principelui Radu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 27×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 078

Radu Principe de Hohenzollern-Veringen, Mihai al României, 
cu semnături olografe

Radu Principe de Hohenzollern-Veringen, Mihai al 
României, București, Editura Humanitas, 2001, 175 p.

Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului, a regelui 
Mihai și a reginei Ana.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 34,5×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 079

Principesa Margareta și Principele Radu, Nunta de Diamant, 
cu semnături olografe

Principesa Margareta a României și principele Radu 
al României, Nunta de Diamant. Regele Mihai și 
Regina Ana împlinesc la 10 iunie 2008 șaizeci de ani 
de căsnicie, București, Editura RAO, 2008, 126 p.

Exemplarul poartă semnătura olografă a regelui Mihai, a 
reginei Ana, a principesei Elena, a lui Alexander Philips 
Nixon, a lui Nicolae de Roumanie Medforth-Mills și a 
Elisabetei Karina de Roumanie.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 080

Bombonieră oferită drept mărturie cu ocazia Nunții de Diamant a Regelui Mihai I și a Reginei Ana, piesă extrem de rară

Bombonieră din porțelan glazurat cu cobalt și decorată cu cifrul regelui Mihai I și al reginei Ana. Pe fundul vasului au fost 
imprimate în relief semnătura regelui Mihai și a reginei Ana și perioada mariajului celor doi, 10 Iunie 1948 - 10 Iunie 2008.

Bomoniera a fost oferită drept mărturie celor care au participat la dineul organizat cu ocazia împlinirii a 60 de ani de căsnicie 
de către regele Mihai I și regina Ana.

Bomboniera a fost realizată la fabrica de porțelanuri ARPO, Curtea de Argeș. Aceasta vine în cutia originală decorată cu cifrul 
regelui Mihai I și al reginei Ana.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 22×15 cm 
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 081

Cană oferită cadou cu ocazia Nunții de Diamant a Regelui Mihai I și a reginei Ana

Cană din porțelan glazurat cu cobalt și decorată cu cifrul regelui Mihai I și al reginei Ana, pe partea opusă fiind decorată 
cu semnăturile celor doi, alături de perioada mariajului, 10 Iunie 1948 - 10 Iunie 2008.
Cana a fost oferită ca o mărturie a momentului împlinirii a 60 de ani de căsnicie dintre regele Mihai I și regina Ana.
Cana a fost realizată de fabrica de porțelanuri ARPO, Curtea de Argeș. Aceasta vine în cutia originală decorată cu cifrul 
regelui Mihai I și al reginei Ana.

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

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 082

A la mémoire de S. A. la Princesse Marie de Roumanie, 1874

A la mémoire de S. A. la Princesse Marie de Roumanie, 
Bucarest, Imprimerie de la Cour (Ouvriers Associés), 1874, 36 p.

La începutul lucrării regăsim fotografia prințesei Maria, unica 
fiică a regelui Carol I și a reginei Elisabeta, care a încetat din 
viață la doar 4 ani.

Legătură originală de editură, care necesită restaurare.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 083

Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeș 
restaurată în zilele M. S. Regelui Carol I

Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeș 
restaurată în zilele M. S. Regelui Carol I sfințită din 
nou în ziua de 12 Octombrie 1886, București, 
Stabilimentul Grafic Socecu & Teclu, 100 p., cu 
numeroase ilustrații în text și heliogravuri de mari 
dimensiuni în afara textului, precum cea a regelui 
Carol și a reginei Elisabeta de la începutul lucrării.

Legătură contemporană integral din piele, în interiorul 
căreia se păstrează coperta originală a volumului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 29×38,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 084

Maria Regina României, Ilderim, cu dedicație

Maria Regina României, Ilderim, București, Institutul de 
Editură și arte grafice Flacăra, 1915, 330 p.
Lucrarea poartă și semnătura olografă a reginei Maria a 
României, datată 1915.

Legătură contemporană integral din piele, volumul 
păstrează coperta originală în interior.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 085

Regina Maria la Balcic, fotografie și fragment olograf

Fotografie înfățișând-o pe regina Maria în grădina sa din reședința de la Balcic.
Câteva rânduri de mulțumire redactate în franceză de către suverană.

Povestea Balcicului este legată, cel mai adesea, de povestea reginei Maria și de legendele care au luat naștere datorită prezenței 
reginei în castelul său de pe malul bulgăresc, însă povestea Balcicului a început cu mult mai devreme. În urma celui de-al 
Doilea Război Balcanic, România anexează Bulgariei regiunea sud dobrogeană denumită Cadrilater. Cadrilaterul era o regiune 
total necunoscută României, formată din două județe Durostol și Caliacra, cu câteva orașe-port la Marea Neagră. Primii 
descoperitorii ai acestui ținut fiind soldații mobilizați în cel de-al Doilea Război Balcanic.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16,5×23 / 9,5×14,5 cm 
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 086

Regina Maria la Balcic, fotografie originală, cca. 1930, cu fragment olograf

Regina Maria la fereastra reședinței sale din Balcic. Fotografia a fost realizată în jurul anilor ‚30.
Fotografia este însoțită de un fragment cu un scurt text de mulțumire și semnătura olografă a reginei Maria.

Balciul a fost de multe ori scena unor adevărate controverse politice. După moartea regelui Feridinand, în 1927, regina 
Maria se va afla în cea mai mare parte a timpului la Balcic. Deseori aceasta primea vizitele unor importanți oamenilor 
policitici români, precum: Ionel Brătianu, Vintinilă Brătianu, Alexandru Averescu, Iuliu Maniu, I.G. Duca, Gh. Tătărescu, 
care veneau la Balcic, pentru a o consulta în privința unor probleme importante privind viitorul țării și al dinastiei 
române.

Valoare estimativă: 300—900 €
Dimensiuni: 21×27,5 / 12,5×12,5 cm  
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 087

A.S.R. Principesa Maria, carte poștală fotografică 
cu semnătură olografă

Carte poștală fotografică care o înfățișează pe A.S.R. 
principesa Maria, ce semnătura olografă a suveranei.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 9×13,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 088

S.M. La Reine Marie de Roumanie, carte poștală 
ilustrată cu o însemnare olografă, 1919

Carte poștală ilustrată Un grande amie de la France, A.S.R. 
regina Maria a României.
Pe verso regăsim semătura olografă a reginei, datată 1919, 
însoțită de câteva rânduri: Gândul meu cu voi.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 089

Friedrich August von Kaulbach, Portretul Principesei Maria, 
heliogravură cu dedicația olografă 

Heliogravură a portretului principesei Maria realizat de către 
Friedrich August von Kaulbach.

Portretul poartă semnătura olografă a principesei, iar pe verso 
regăsim dedicația olografă a Mariei, care reprezintă o urare cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, datată 1896.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 35×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 090

Principesa Maria, fotografie cu semnătură, 1903

Fotografie care o înfățișează pe principesa Maria.
Fotografia poartă semnătura olografă a Mariei și este datată Weihnachten 

[Crăciunul] 1903.

Valoare estimativă: 1500—2000 €
Dimensiuni: 30×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 093

Marie Queen of Roumania, Masks, cu dedicație 
olografă, 1936

Marie Queen of Roumania, Masks, London, 
Duckworth, 1935, 320 p.
Exemplarul poartă dedicația olografă a reginei 
Maria pe forzațul cărții,
 datată 1936.

Legătură originală de editură din pergamoid.

Valoare estimativă: 350—550 €
Dimensiuni: 19×13.5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 094

Constance Lily Morris, On tour with Queen Marie, exemplar 
bibliofil cu semnătura autorului și a reginei Maria

Constance Lily Morris, On tour with Queen Marie, Robert 
M. McBride, New York, 1927, VIII + 238 p., cu o reproducere 
fotografică a portretului reginei Maria la începutul lucrării 
și cu 11 reproduceri fotografice în afara textului.

Exemplar bibliofil realizat pe hârtie filigranată, numerotat 
28 din 148.

Volumul poartă dedicația olografă a autorului datată 1929 
alături de ex-librisul lui James J. Ling . Acesta conține și 
semnătura olografă a reginei Maria.

Legătură de epocă pe care regăsim imprimată în aur stema 
Regatului Românie.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 34,5×17  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 095

Marie Queen of Roumania, The voice on the mountain,
 exemplar bibliofil semnat olograf

Marie Queen of Roumania, The voice on the mountain, New York, 
Alfred A Knopf, 1926, 235 p.
Exemplar bibliofil realizat în onoarea vizitei M. S. în Statele Unite în 
Octombrie 1926 și a fost tipărit pe hârtie din bumbac netăiată. Acest 
exemplar este numerotat 81 dintr-o serie limitată de 600 de exemplare.
Volumul poartă dedicația și semnătura olografă a reginei Maria, 
datată 1931.
Legătură originală de editură cu cotor din pergamoid. Pe coperta 
anterioară regăsim imprimate în aur stema regală a Regatului 
României și semnătura reginei Maria.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 091

Marea Pecete a Statului, cromolitografie, 1872

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

Cromolitografia a 
fost realizată de către Stabilimentul Lito-
Typoghrafic Socec, Sander & Teclu, București.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 68×50.5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 092

Societatea Veteranilor Crucea Trecerea Dunărei - Diplomă acordată lui Gheorghe Florian

Diplomă conferită lui Gheorghe Florian, veteran în războiulul din 1877-1878, de către Societatea Veteranilor „Crucea Trecerea 
Dunării”, admis în Societate ca membru fondator de la 1 Iunie 1903. Diploma a fost conferită la 10 Februarie 1910.

La 29 Aprilie 1902, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la momentul mobilizării generale a armatei în urma declarării stării 
de război împotriva Imperiului Otoman, regele Carol I semnează un Înalt Decret Regal prin care este oficializată calitatea de 
veteran. În urma acestei hotărâri încep să se formeze primele asociații pentru ostașii care au luptat în Războiul de Independență. În 
1903 iau ființă asociațiile de veterani „Crucea Trecerii Dunării” și „Coroana de Oțel”, care vor forma în 1910 Societatea Veteranilor 

”Crucea Trecerii Dunărei”.

Diploma poartă ștampila societății, fiind realizată în Litografia F. Göbl & Fii din București.

Gheroghe Florian a fost tatăl cunoscutului filosof Mircea Florian.

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

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 097

Programul serbărilor încoronării regelui și reginei României + planul de circurculație, planul de distribuție a locurilor 
în sală și în Mitropolie

Programul serbărilor încoronării regelui și reginei României, 15, 16 și 17 octombrie 1922, Tiparul Cultura Națională, 16 p.

Programul este foarte bine detaliat, urmărind acțiunile cuplului regal de-a lungul a două zile petrecute la București și a uneia 
petrecute la Alba-Iulia. Sunt menționate persoanele prezente împreună cu momentele în care urmează să se afle în apropierea 
cuplului.

Programul este complet, conține și cele trei planuri menționate în cadrul textului programului, respectiv Planul de circulație 
la Alba-Iulia din 15 octombrie 1922, Planul de distribuție al locurilor în sala Unirii, Alba-Iulia din aceiași zi, precum și Planul 
Mitropoliei Capitalei cu indicațiunea locurilor rezervate invitațiilor pentru te-deumul din ziua de 16 octombrie 1922.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 18×12 / 16×10,5 / 14×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 096

Nicolae Iorga, Regele Ferdinand, Regina Maria. Cu prilejul încoronării, 1923

Nicolae Iorga, Regele Ferdinand. Cu prilejul încoronării, București, Ateliere 
grafice Socec & Co., Societate Anonimă, 1923, 108 p., cu numeroase reproduceri 
fotografice în afara textului care îl înfățișează pe regele Ferdinand în diferite 
ipostaze.
Nicolae Iorga, Regina Maria. Cu prilejul încoronării,  București, Cartea Românească,
 1923, 92 p., cu numeroase reproduceri fotografice în afara textului care o înfățișează
 pe regina Maria.
Ambele volume păstrează legătura originală a editurii.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 32×23.5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 099

Regele Ferdinand I , carte poștală fotografică 
+ semnătură olografă

Carte poștală fotografică care îl înfățișează pe regele 
Ferdinand I al României în uniformă militară.

Semnătura olografă a regelui Ferdinand I.

Fragmentul de decret, reprezentând titulatura monarhului, 
care apărea la începutul fiecărei legi ratificate de către rege.

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

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 7×16  / 13,5×8 / 4,5×8 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 098

Încoronarea de la Alba Iulia, 7 cărți poștale fotografice

7 cărți poștale care surprind ceremonia încoronării regelui 
Ferdinand I și a reginei Maria, care a avut loc la Alba Iulia 
la 15 Octombrie 1922.

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

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 100

Regina Maria a României în ținuta încoronării, fotografie cu semnătură olografă, 1923

Regina Maria a României în ținuta purtată în timpul încoronării.
Fotografia este semnată olograf de către regina Maria, semnătura fiind datată 1923.

Fotografia vine într-o superbă ramă biedermeier decorată prin tehnica intarsie.

Momentul Unirii de la 1918 a marcat împlinirea idealului național și formarea României Mari. Acest moment trebuia consfințit 
printr-un act simbolic, care să marcheze această victorie, un moment similar cuceririi Independenței sub Carol I, consfințită 
de momentul încoronării regelui și al proclamării regatului. În 1920 pe timpul guvernului Al. Averescu s-a instituit o comisie 
însărcinată cu organziarea ceremonialului încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria. Principala problemă o reprezenta 
locul unde urma să aibă loc întreaga ceremonie. După lungi consfătuiri s-a luat hotărârea ca ceremonia de ungere a suveranilor 
și încoronarea lor să aibă loc la Alba Iulia, iar mai apoi festivitățile să se mute la București, unde urma să fie inaugurat noul Arc 
de Triumf, proiectat de Petre Antonescu și construit special pentru a marca acest moment al încoronării, care a consfințit Unirea. 
Un eveniment atât de important pentru poporul român, trebuia să fie găzduit de o construcție pe măsură. Astfel, s-a hotărât 
construirea unui catedrale în inima orașului unde urma să aibă loc întreaga ceremonie. Lucrările pentru construirea Catedralei 
Reîntregirii Neamului au început în primăvara lui 1921, proiectul fiindu-i încredințat aritectului Victor G. Stefănescu. Acesta 
a realizat totul într-un timp record, catedrala fiind gata la începutul lunii octombrie 1922. În paralel, tot la Alba Iulia, aveau 
loc și alte lucrări edilitare cu prilejul încoronării, precum: amenajarea Sălii Unirii și construirea unei gări speciale, capabile să 
primească numărul mare de participanți care urmau să vină la încoronare.

Data stabilită pentru eveniment a fost 15 Octombrie 1922. Ceremonia a început printr-un serviciu religios oficiat de către Nicolae 
Bălan, mitropolitul Ardealului, în interiorul catedralei unde au fost sfințite buzduganul regelui și coroanele regale de către 
mitropolitul Miron Cristea. Coroana lui Ferdinand a fost cea cu care fusese încoronat regele Carol I în 1881, făurită din tunul 
de oțel capturat de la armata otomană la Plevna, în timpul războiului pentru Independență. Coroanei de oțel i-au fost adăugate, 
din ordinul regelui Ferdinand 3 pietre prețioase ca simboluri ale celor 3 provincii românești, Moldova, Bucovina și Transilvania. 
Coroana reginei Maria a fost realizată în afară, de către o casa de bijuterii pariziană, fiind făurită din aur și decorată cu pietre 
prețioase. Proiectul coroanei a aparținut reginei, dar aceasta a fost desenată de către Costin Petrescu. După sfințirea simbolurilor 
regale, ceremonia s-a mutat afară, în fața catedralei pentru ca toți cei prezenți să poată lua parte la acest moment. Regele și regina 
s-au îndreptat spre podiumul amenajat la intrarea în curtea catedralei unde au îmbrăcat mantiile confecțioante special pentru 
acest moment, ce au fost desenate de către Costin Petrescu, cel care pictase cu câteva luni înainte fresca catedralei de la Alba Iulia. 
Mantia regelui Ferdinand a fost realizată în afara țării, pe când cea reginei Maria a fost făcută în țară de către Elena Niculescu 
Frunceanu. Mantiile au fost realizate din catifea și mătase brodate cu fir de aur și tivite cu blană de hermină. Pe mantii au fost 
țesute emblemele provinciilor românești alături de cea a casei de Hohenzollern, și a familiei de Edinburgh. Regele a purtat o 
mantie de culoarea roșie, iar cea a reginei a fost de culoarea aurie. După îmbrăcarea mantiilor, au fost aduse coroanele celor doi 
suverani. Regele Ferdinand s-a încoronat singur, punându-și coroana pe cap „după obiceiul napolonina” așa cum aveau să titreze 
gazetele epocii, iar apoi tot el este cel care a așezat coroana pe capul Mariei, îngenunchiată în fața sa, sărutând-o mai apoi pe 
frunte numind-o, în actul comemorativ al încoronării: „scumpa Mea soție Maria, părtașa suferințelor și bucuriilor Mele și ale 
Țării”.   

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 25,5×18  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 104

Carmen Sylva, Meine Ruh, cu dedicație olografă, 1912

Carmen Sylva, Meine Ruh, 3 Auflage, Berlin, Verlag von Alexander 
Duncker, 1901, cinci fascicole collegate: X+149 p.; VI+57 p.; VIII+70p.; 
VI+128 p.; IV+154 p. 

Volumul se deschide cu o reproducere fotografică care o înfățișează pe 
regina Elisabeta în atelierul său de lucru.
Exemplarul poartă o însemnare olografă semnată de regina Elisabeta 
a României, localizată și datată Sinaia, August 1912.

Legătură originală de editură, din pergamoid.

Valoare estimativă: 250—350 €
Dimensiuni: 19×13 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 105

Carmen Sylva, Leidens Erdengang, cu o însemnare 
olografă, 1893

Carmen Sylva, Leidens Erdengang, illustrirt von Emma 
Marie Elias, Neue Ausgabe, Berlin, Verlag von Alexander 
Duncker, 1892, 73 p.+12 planșe.

Legătură originală de editură.

Exemplarul poartă pe foaia de avant-titlu o însemnare în 
franceză semnătă olograf de regina Elisabeta și datată 1902.

„La souffrance traverse la terre, pour montrer le chemin du 
Ciel!”

Valoare estimativă: 250—350 €
Dimensiuni: 32,5×25  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 106

Carmen Sylva, Poveștile Peleșului, 1882

Carmen Sylva, Poveștile Peleșului, ediția 
Ministerului de Culte și Intrucțiunii Publice,
 București, Socec & Teclu, 1882, 236 p.

Legătură contemporană, cu cotor și colțuri 
din piele.

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 101

Carmen Sylva, Versuri, cu autograful traducătorului

Carmen Sylva, Versuri, traduse de A. Toma, București, 
Editura Socec & Co., 1897, 106 p.

Exemplarul poartă semnătura olografă a traducătorului
 A. Toma, pe interiorul paginii de gardă, cel care avea să 
devină după 1948 unul dintre cei mai importanți autori 
proletcultiști, propagandist al regimului comunist.

Legătura originală de editură, din pergamoid, 
decorată cu motive fitomorfe.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 102

 Carmen Sylva, Aliunde, cu o însemnare olografă, 1913

Carmen Sylva, Aliunde,  București, Editura Minerva, 
[1913], 320 p.
Volumul conține o cugetare olografă semnătă de către 
regina Elisabeta a României și datată 1913.

Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 103

Carmen Sylva, Poesii, 1904

Carmen Sylva, Poesii, traduse de Elena Poenaru, București, 
Tipografia M.S. Niculescu & Co., 1904, VI + 122 p.

Legătură de epocă, din pergamoid pe care regăsim imprimat 
în aur supra-librosul reginei Elisabeta pe coperta anterioară,
și stema Regatului României pe cea posterioară.

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

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 110

Serviette de bumbac brodat cu monograma Regelui 
Mihai I al României

Serviette de bumbac care poartă brodat cu fir roșu, monograma 
regelui Mihai I al României surmontată de o coroană regală. 
Monograma a fost brodată manual de către regina Mamă, 
principesa Elena de Grecia și Danemarca.

Șervetul a fost purtat la gât de către regele Mihai I în perioada 
copilăriei.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 55×55 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 111

Serviette de bumbac cu cifrul comun al Principelui 
Carol al II-lea și al Principesei Elena de Grecia 

Serviette de bumbac fin în centrul căruia a fost reprezentat 
cifrul comun al principelui moștenitor Carol de România și 
al principesei Elena de Grecia și Danemarca, surmontat de 
o coroană regală. 

Serviette-ul a fost folosit la masa organizată cu ocazia 
căsătoriei dintre principele 
Carol și principesa Elena, căsătorie care a avut loc la Athena 
la 10 Martie 1921.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 40×40  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 112

Serviette de table decorat cu cifrul regelui Constantin I 
al Elenilor și cu scutul heraldic al monarhiei elene

Serviette de table realizat din bumbac fin, decorat cu 
motive vegetale, tivuit, pe care a fost fost reprezentat 
cifrul, în patru colțuri al regelui Constantin I al Elenilor, 
iar în centru apare reprezentat scutul heraldic mic al monarhiei
 elene.
Șervetul a fost folosit la masa organizată cu ocazia căsătoriei 
dintre fiica sa, principesa Elena de Grecia și Danemarca 
cu principele moștenitor Carol de România, căsătorie care a 
avut loc la Athena la 10 Martie 1921.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 40×40 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 107

Memoriile regelui Carol I al României, ediție completă, 1909

Memoriile regelui Carol I al României, ediție completă, București, 
Tipografia ziarului „Universul”, 1909.

Ediția cuprinde colegate în două volume toate fasciculele care formează 
ampla lucrare memorialistică a regelui Carol I.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 108

 Regele Carol I al României. Cuvântări și scrisori

Regele Carol I al României, Cuvântări și Scrisori, București, 
Institutul de Arte Grafeice Carol Göbl, 1909, 3 volume:

Vol I. 1866-1877, XVIII + 552 p.
Vol II. 1877-1886, 592 p.
Vol III. 1887-1909, 742 p.

Legătură originală de editură, din pergamoid cu decorații 
aurite, realizate în maniera Art Deco și cu cifrul regelui 
Carol I imprimat pe coperta fiecărui volum.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 109

1866-1896. Treizeci de ani de domnie 
ai wRegelui Carol I

1866-1896. Treizeci de ani de domnie ai regelui 
Carol I. Cuvântări și acte, București, Carol Göbl, 
1897, două volume: LII + 600, XVI + 515 p., cu 
facsimile și portrete.

Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 26×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 113

Marie reine de Roumanie, Hommage de la Roumanie à Ferdinand le Grand, Piesă extrem de rară

Marie Reine de Roumanie, Hommage de la Roumanie à Ferdinand le Grand - Ode à la Roumanie, Paris, 1922, 93 file cu 64 de 
fotogravuri în plină pagină.

Volumul poartă o însemnare olografă: „Love, Faith, Courage with these three we can win the world” semnată de către 
regina Maria.

Exemplar bibliofil, numerotat 17 dintr-o serie necunoscută. Sunt cunoscute mai puțin de 5 exemplare ale acestei lucrări, unul este 
în Biblioteca Academiei Române, altul în Biblioteca Națională a României, unul în colecția Casei Regale a Românie și unul oferit 
Muzeul Maryhill de regina Maria în timpul călătoriei sale în Statele Unite în 1926.

Volumul este îmbrăcat în catifea albastră, fiind decorat cu aplicații metalice traforate. În centrul copertei principale 
întâlnim o plachetă metalică inscripționată La Romanies, surmontată de două lebede și susținută de tenant sub forma 
unui grifon, în jurul cărora se desfășoară un vrej meandric, toate aceste motive fiind încadrate de un chenar octogonal, decorat 
cu fleur de lis. Tot pe copertă au fost aplicați colțarii metalici traforați,  în centrul cărora a fost reprezentată stema mijlocie a 
Regatului României încadrată de motive fitomorfe, iar în parte superioară a fost aplicat un brâu de fleur de lis identic cu cel al 
plachetei centrale. Coperta finală păstrează aceeași dispunere a decorațiunilor metalice. În centru regăsim Stema cea mare a 
Regatului României cu cei doi lei tenanți care susțin scutul surmontat de coroana de oțel a României sub care a fost aplicată 
medalia Ordinului Carol I alături de deviza țării NIHIL SINE DEO. În interiorul scutului a fost reprezentată acvila cruciată, cu 
sceptrul și spada între ghieare, care poartă pe piept scutul scarletat de stemele Țării Românești, a Moldovei, Ardealului, Dobrogei, 
Banatului și Olteniei peste care se află cea a Casei de Hohenzollern. Întreg ansamblul este dispus pe un pavilion de purpură 
căptușit cu hermină, în vârful căruia este prinsă coroana de aur. Pe cotor au fost aplicate patru plăci metalice, la extremități două 
plachete traforate și decorate cu motive fitomorfe, iar în centrul celor două au fost aplicate două plache inscriționate cu titlul și 
anul apariției lucrării, respectiv La Roumanie și MCMXXII.

Elementele de orfevrărie au fost realizate de M. Veaugeois, semnătura acestuia poate fi citită în interiorul ferecăturilor. De 
asemnea, lucrarea conține un semn de carte sub forma unui șnur de care este prins cu cifrul reginei Maria, din metal. Tranșa 
superioară a volumului este aurită.

Valoare estimativă: 7500—15000 €
Dimensiuni: 35,5×28  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 5.000,00 €
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LOT | 117

Bomboneria Palatului, cutie de bomboane, 1929

Bomboneria Palatului București, Furnisorii Curții Regale; pe capacul 
superior este specificat faptul că fabrica a obținut Medalia de aur 
la Expoziția Internațională din Barcelona. Tot pe capac se remarcă 
inscripționat și denumirea bomboanelor, respectiv Bomboanele 
Venus.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 20,5×30 cm 
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 118

Regina Elisabeta, bilet olograf către Elena Băicoianu

Bilet redactat și semnat olograf de către regina Elisabeta,
 care a fost trimis Elenei Băicoianu, fiica doamnei de onoare, 
Zoe Bengescu.

Biletul poartă antetul Elisabeta și vine însoțit de plicul 
original.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9,5×12  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 119

Scrisoare semnată de principele Carol al II-lea, adresată lui 
Cincinat Pavelescu

Scrisoare dactilografiată adresată lui Cincinat Pavelescu,  prin 
care acesta este invitat să devină membru corespondent al 
Fundației Culturale „Principele Carol”.

Scrisoarea poartă la final semnătura olografă a principelui Carol 
și este datată 17 Aprilie 1923.

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

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 114

Dr. M. Beck Robin, Regina Elisabeta (Carmen Sylva) 
Cuvânt de jale, 1916

Dr. M. Beck Robin, Regina Elisabeta (Carmen Sylva) 
Cuvânt de jale rostit cu prilejul cerviciului divin de doliu 
de la 28 Februarie 1916 în Templul coral din Capitală, 
București, Atelierele grafice Socec & Co., 1916, 7 p.

Legătură de epocă, integral din piele pe care regăsim 
imprimat în aur cifrul regelui Ferdinand.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 115

Bomboneria Palatului, cutie de bomboane, cca. 1920

Bomboneria Palatului, cutie de bomboane, Produsele Regina Maria, cca. 1920.

Produsele vândute sub denumirea Bomboneria Palatului erau executate de Fabrica de Ciocolată 
și Produse Zaharoase „Regina Maria”; fabrica ce a fost înființată în 1919 de către trei industriași
importanți ai perioadei, Grigore Alexandrescu, Alexandru Căpățână și Constantin Grigorescu,
devenind foarte repede cunoscută prin titulatura aleasă de către fondatori, fapt de care regina 
Maria era conștientă. Suverana a notat în jurnalul său detalii despre vizita pe care a făcut-o la 
sediul fabricii  în 1921, printre care și faptul că a crescut prestigiul fabricii, „fiind regina!”. 

Fabrica avea ca puncte de distribuție în capitală, două magazine, unul dintre ele fiind 
amplasat chiar vis-a-vis de Palatul Regal, fiind denumit sugestiv „Bomboneria Palatului”.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 14×23 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 116

Bomboneria Palatului, cutie de bomboane, Furnizor 
al Casei Regale, cca. 1920

Cutie de bomboane, Bomboneria Palatului, Furnizor al Casei Regale, cca. 1920.

Produsele vândute sub denumirea Bomboneria Palatului erau executate de Fabrica 
de Ciocolată și Produse Zaharoase „Regina Maria”, în perioada interbelică, acestă 
fabrică a fost unul dintre furnizorii Casei Regale, excutând diverse comenzi pentru
familia suverană, printre care și un bust din ciocolată al principesei Ileana.

Fabrica avea ca puncte de distribuție în capitală, două magazine, 
unul dintre ele fiind amplasat chiar vis-a-vis de Palatul 
Regal, fiind denumit sugestiv „Bomboneria Palatului”.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 15×21,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 120

Istoria orașului Iași - Album fotografic dedicat Reginei Maria, 171 de fotografii

Album fotografic compus din 171 de fotografii ce a fost dedicat reginei Maria de către primarul Iașului, Osvald Racoviță. 
Fotografiile surprind cele mai importante momente din istoria Iașului, precum vizita familie regale din 1904 în orașul Iași cu 

ocazia resfințirii bisericilor Trei Ierarhi și Sfântul Nicolae după renovările realizate de către arhitectul francez Andre Lecomte du 
Nouy, imagini din timpul Primului Război Mondial în perioada care familia regală s-a retras la Iași. Albumul cuprinde imagini 
care înfățișează dezastrul provocat de inundațiile care au avut loc în 1932, în aceste imagini apare și regele Carol al II-lea care a 
venit la Iași împreună cu fiul său, Mihai I.

Legătură de epocă integral din piele pe care a fost aplicată o plachetă din bronz care reprezintă Stema orașului Iași alături de 
decorațiile pe care le-a primit orașul Iași de-a lungul timpului: Virtutea Militară, Croix de guerre și Merito di Guerra. În 1921 
șeful guvernului italani, mareșalul Pietro Badoglie a vizitat Iașul decorând orașul cu ordinul Merito di Guerra, medalie dedicată 
memoriei învățătorilor eroi din Primul Război Mondial.

Valoare estimativă: 15.000—30.000 €
Dimensiuni: 30×41  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 7.000,00 €
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LOT | 124

Album Internațional, 3 numere, 1871-1872

Album Internațional - cuprinde descrierea ceremoniilor religioase 
ale tuturor națiunilor aflate pe suprafața pământului. Ilustrat cu 237 
planșe, deosebite de 54 care reprezintă antichitatea Romei și 611 tabele 
executate în modul cel nou al albertipiei după originalul renumitului 
Bernard Picart le romain - tradus și elaborat de coctorul în medicină M. 
Wertheimer și cu colaborarea domnului Georghe Baronzi. Cu grațioasa 
primire a dedicațiunei din partea domnitorului romanilor Carol I de 
Hohenzollern, București, Typographia C. Petrescu-C. & I. G. Costescu.

Vol. I. 1871, 33 p.
Vol. II. 1871, 33 p.
Vol. V. 1872, 28 p.
Cele 3 albume se păstrează în etui.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 34,5×26 / 35,5×25,5 / 37×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 125

Carol I Regele României, Cuvinte către poporul Său, 
exemplar bibliofil

Carol I Regele României, Cuvinte către poporul Său. La împlinirea 
unui veac de la naștere 1839-1939, Cartea Românească, 1939, 35 p., 
cu o fotogravură a regelui Carol I la începutul lucrării.

Exemplar bibliofil, realizat pe hârtie velină ivory, netăiat.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 27×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 126

Două volume Jules Verne, oferite cadou Marelui Voievod 
de Alba Iulia Principele Mihai I

Jules Verne, Vingt Mille Lieues Sous Les Mers, Paris Librairie Hachette, 
434 p., cu numeroase gravuri în text.
Jules Verne, L'ile Mystérieuse, Paris Librairie Hachette, 616 p., cu 
numeroase gravuri în text.
Ambele volume au fost oferite în dar Marelui Voevod de Alba Iulia, 
principele Mihai al României în Ianuarie 1934.

De asemenea, acestea cuprind ex-librisul ștampilă al principelui Mihai.
Legătură de epocă, integral din piele, decorată cu monograma în aur 
a Marelui Voievod de Alba Iulia Mihai I, cifrul Regimentului de Gardă 
Mihai Vitează, cel al Regimentului 2 Pionieri și cel al Regimentului de 
Escortă Regală.
 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 11,5×7,7 cm  fiecare
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 121

George Bengescu, La question dynastique en Roumanie, 1889

Un paysan du Danube [George Bengescu], La question dynastique en 
Roumanie, Paris, Librairie Achille Heymann, 1889, 76 p.

Legătură de epocă, integral din piele, cu tranșa superioară aurită.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 122

Alexandre A. C. Sturdza, La Roumanie Moderne, 1902

Alexandre A. C. Sturdza, La Roumanie 
Moderne Comme Facteur de la Civilisation en Orient, Paris, 
Librairie J. Rothschild, Lucien Laveur éditeur, 1902, 61 p.

Legătură de epocă din pergamoid, pe care a fost imprimat 
cifrul regelui Carol I.
 

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 123

Ioan Bătrâna-Voivodeni, Străbătând veacuri, 
cu dedicație

Ioan Bătrâna-Voivodeni, Străbătând veacuri, 
București, Editura „Craiul Literar”, 1943, 207 p. 
Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului 
oferită profesorului C. Mereș.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, 
în interior se păstrează coperta originală.
 

Valoare estimativă: 75—90 €
Dimensiuni: 25×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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Henry Helfant, Regina Maria a României și Spaniei

Henry Helfant, Manuel de Heredia, La Reina Maria de Rumania 
y España. Semblanza y evocacion [Regina Maria a României și a 
Spaniei. Aspect și evocare], Graficas Barragan, Madrid, 1940, 88 p.

Lucrarea este dedicată regelui Carol al II-lea, fiind publicată in 
memoriam mamei acestuia, regina Maria. Volumul cuprinde 
numeroase reproduceri fotografice în interiorul textului.

Coperta este decorată cu o reproducere fotografică a reginei Maria.

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

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 128

Charles Maurras, Enquête sur la monarchie, cu dedicație 
către Eugen Titeanu

Charles Maurras, Enquête sur la monarchie. Suivie de une 
Campagne Royaliste au "Figaro" Et Si le Coup de Force 
Est Possible, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1925, 615 p.

Exemplarul a fost oferit lui Eugen Titeanu, subsecretar de 
stat în guvernul Miron Cristea.

Coperta a fost restaurată.
 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 129

Prinos Marelui Rege Carol I, 1839 - 1939

Prinos Marelui Rege Carol I. Cu prilejul împlinirii unui veac
 de la nașterea sa 1839-1939, București, Atelierul Cartea 
Românească, 1939, 8 pagini numerotate + 86 reproduceri 
după tablouri în ulei, acuarele, desene, stampe și fotografii, 
dintre care 24 planșe în afara textului.

Legătură contemporană cu cotor din piele, în interior se 
păstrează coperta originală pe care se regăsește stema regală 
alături de semnătura regelui Carol I. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 26,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 130

Regatul României, Harta Pădurilor, 1900

Regatul României, Harta Pădurilor pe categorie de proprietari. Întocmită de 
Serviciul Silvic al Statului, 1900, 37 de plașe din carton maruflat pe pânză.

Planșele se păstrează într-o mapă din pergamoid, cu cotor și colțuri din piele, 
pe care este imprimat cu aur cifrul regelui Carol I.

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 50×50  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 132

Prințul Alfred Duce de Saxa-Coburg și Gotha, 
fotografie

Fotografie înfățișându-l pe Alfred Ernest Albert, 
Duce de Saxa-Coburg și Gotha, cel de-al treilea
 născut al reginei Victoria și al prințului Albert, 
tatăl viitoarei regine Maria a României. 

Atelier fotografic Ch. Bergamasco, St. Petersburg.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 15×11  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 134

Familia regală pe frontul din Moldova, 1917

Regele Ferdinand, regina Maria, principesele Elisabeta și Maria, prințul Carol se 
aflau în fața trupelor adunate pentru onor pe frontul din Moldova în 1917. Printre 
membrii familiei regale se zărește, în planul doi, prim-ministrul Ion I.C. Brătianu.

Atelier fotografic necunoscut.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 16,5×22 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 133

Vizita Familiei Regale la Liceul Regele Mihai I, 1 Noiembrie 1928

Fotografie care le surprinde pe regina Maria și pe regina mamă 
Elena participând la festivitatea de inaugurare a liceului „Regele Mihai I” 
ce a avut loc la 11 noiembrie 1928.

Atelier fotografic Julietta, București.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 131

Regina Victoria și Prințul Albert, două fotografii

Fotografie înfățișând-o pe regina Victoria a 
Regatului Unit în ipostaza de văduvă. După 
moartea prematură a soțului, prințul consort 
Albert, în 1861, aceasta a purtat doliu pentru 
tot restul vieții, a evitat aparițiile publice și s-a 
retras la castelul Windsor pentru următorii ani,
 fiind cunoscută drept „văduva de Windsor”. 
Atelier fotografic Ch. Bergamasco.

Fotografie înfățișându-l pe prințul Albert de 
Saxa-Coburg și Gotha, soțul consort al reginei 
Victoria. Atelier fotografic Mayall.

Regina Vicoria și prințul Albert au avut 
împreună una dintre cele mai cunoscute 
povești de dragoste din istorie din care s-au născut
nouă copii. Cel de-al treilea copil al cuplului 
a fost prințul Alfred Ernest Albert, Duce de 
Saxa-Coburg și Gotha care se va căsătorii în 
1874 cu Marea Ducesă Maria Alexandrovna 
a Rusiei. Cei doi au avut împreună 5 copii, 
cel de-al doilea copil al cuplului regal a fost 
Maria, viitoarea regină a Regatului României.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 16×11 / 15,3×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 136

Regina Maria participând la o slujbă de pomenire pe frontul din Moldova, 1917

Regina Maria participa la o slujbă de pomenire a eroilor căzuți la datorie pe frontul 
din Moldova în timpul Primului Război Mondial.
Atelier fotografic necunoscut.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 138

Regina Maria la spitalul de campanie de la Coțofănești, 1917

Regina Maria s-a implicat în organizarea spitalului de campanie de la Coțofănești 
în Moldova în timpul Primului Război Mondial. Imaginea surprinde una dintre 
numeroasele vizite ale reginei la Coțofănești.

Atelier fotografic necunoscut.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 137

Regina Maria trecând în revistă Regimentul 9 Vânători, 1917

Regina Maria trecea în revistă Regimentul 9 Vânători înainte de a decora soldații 
care se distinseseră în luptă. Suverana era însoțită de fiica sa mai mică, principesa 
Ileana. Fotografia este datată 14 Mai 1917.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 8,5×1,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 135

Regina Maria într-un cimitir militar din Moldova, 1917

Regina Maria omagia eroii armatei române înhumați într-un cimitir militar în Moldova în 1917, alături de suita sa.

Atelier fotografic necunoscut.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 7,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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Manevrele regale din Dobrogea - Album fotografic, 1907

Albumul cuprinde 23 de fotografii originale care înfățișează manevrele militare organizate de regele Carol I în 
Dobrogea, care s-au desfășurat între 1 și 6 octombrie 1907. Regele Carol I impusese regula desfășurării unor manevre 

militare în fiecare an, într-o regiune diferită a țării. Cele din 1907 erau deosebite datorită faptului că ele aveau loc la 
scurtă vreme după ce armata înăbușise răscoala țăranilor izbucnită la începutul anului.

Fotografiile surprind manevrele militare și pe multe dintre personalitățile care au luat parte la eveniment, precum: 
regele Carol I, principii moștenitori Ferdinand și Carol, principesa moștenitoare Maria, ministrul de război Alexandru 
Averescu, ministrul de interne Ion I.C. Brătianu, șeful Marelui Stat Major generalul Crăiniceanu, prințesa Martha 
Bibescu, atașații militari ai Austro-Ungariei, Marii Britanii, Franței, Bulgariei, Imperiului Otoman, Germaniei, Italiei și 
Rusiei.

Pe ultima filă a albumului apare într-o ipostază euforică pictorul Tadeusz Ajdukiewicz, cel care a realizat importante 
lucrări de artă pentru regele Carol I.

Albumul se află într-o excelentă stare de conservare și păstrează coperțile originale.

Valoare estimativă: 1500—2000 €
Dimensiuni: 30×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €

LOT | 139

Regina Maria vizitând un sat din Moldova, 1917

Regina Maria vizita un sat din Moldova în 1917, 
în eforturile ei de a organiza un sistem de sprijin
pentru comunitățile afectate de lipsuri și boli.

Atelier fotografic necunoscut.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 7,5×11 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 141

Regele Ferdinand I alături de Generalul Eremia Grigorescu 
și Generalul Aristide Lecca, fotografie originală  

Fotografie originală înfățișându-i pe regele Ferdinand I 
discutând cu generalul Eremia Grigorescu. În fotografie îl 
regăsim și pe generalul Aristide Lecca, ambii generali 
servind sub comanda regelui Ferdinand în Primul Război Mondial.
 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 12×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 142

Regina Maria în uniforma Crucii Roșii, carte poștală fotografică cu 
semnătură olografă, 1917

Carte poștală fotografică care o înfățișează pe regina Maria în uniforma 
Crucii Roșii, în timpul Primului Război Mondial. Pe verso regăsim o 
însemnare olografă: Oituz (4.X.917).

Cartea poștală poartă semnătura olografă a reginei Maria, datată 1917. 

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 13×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 146

Souvenir de Romania, carte poștală tip pliant

Album cu ilustrații din țară, pliate în sistemul „burduf” si prinse în coperta 
de păstrare, ceea ce îi permitea să fie expediată prin plic.

Souvenir de Romania face parte dintr-o serie de 4 cărți poștale tip pliant 
și reprezintă una din ultimele serii precursoare ale cărților poștale ilustrate.

Valoare estimativă: 300—350 €
Dimensiuni: 11,7×13,7  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 147

Nihil Sine Deo, carte poștală, Piesă extrem de rară

Carte poștală Nihil Sine Deo emisă cu ocazia expoziției 
internaționale din 1906. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 148

Momente comemorative din istoria României, 3 cărți poștale 

3 cărți poștale ilustrate:

Întâlnirea principelui Carol cu Osman-Pascha după luarea 
Plevnei, 28 Noemvrie 1877. Editura Inst. de Arte Grafice 

„Carol Göbl”.

Tabloul comemorativ „40 de ani de glorioasă domnie a M. S. 
Regelui Carol I” realizat de artistul italian Aleardo Villa 
(1865 - 1906) ce prezintă portretele familiei regale alături de 
alte simboluri alegorice. 

În amintirea înfăptuirii Marelui Ideal „Unirea tuturor românilor”.
 

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

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 143

Carte poștală embosată cu stema Regatului României

Carte poștală ilustrată cu stema embosată a Regatului României.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14×9 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 144

Două cărți poștale ilustrate cu Stema Mare 
a Regatului României

Două cărți poștale ilustrate cu stema cea mare
 a Regatului României Întregite. Una dintre 
ele este emisă de Editura librăriei Socec& Co., 
pe lângă ilustrație, cuprinde și un scurt text 
prin care sunt explicate cele trei moduri în care 
poate fi utilizată stema. Cea de-a doua carte 
poștală este de origine germană, fiind emisă de 
Editura Paul Kohl, Chemnitz.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×9,5  / 14×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 145

Stema Regatului României pe bucăți de mătase utilizate 
pentru țigarete

Lotul este compus din 4 piese de mătase cu tricolorul și stema 
cea mare a Regatului României Întregite, utilizate pentru pachetele 
de țigarete și trabucuri în perioada interbelică. 

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 11,5×16 / 12,5×7,5 / 8×4,5 / 7,5×5,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 149

Familia Regală și Princiară, 5 cărți poștale fotografice

5 cărți poștale fotografice 
care îi surprind pe membrii familiei regale și princiare:

I.Regele Carol I și regina Elisabeta alături de principele Ferdinand 
și principesa Maria împreună cu prinții Carol, Elisabeta, Ileana și 
Nicolae. Atelier fotografic A. Brand.

II. Kronoprințul Germaniei și Familia Regală, cca. 1909.

III. Nunta principesei Elisabeta a României cu regele George al 
II-lea al Greciei, cca. 1921.

IV. Regele Ferdinand și regina Maria, fotografie de familie.

V. Vizita în România a regelui și reginei Iugoslaviei Alexandru I 
și Maria (Mignon) în 1933.

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

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 150

Regina Maria în port popular alături de fiicele sale, 8 cărți poștale fotografice

8 cărți poștale fotografice care o înfățișează pe regina Maria purtând piese de 
costum tradițional. Aceasta apare alături de fiice sale Elisabeta, Maria (Mignon) și Ileana.

Ateliere fotografice și edituri diverse.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 151

Prințul Mihai și regina mamă Elena, 4 cărți 
poștale fotografice

4 cărți poștale fotografice înfățișându-l pe prințul 
Mihail alături de regina mamă Elena, principesa
a Greciei și Danemarcei.

Valoare estimativă: 80—120 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 152

Regina Maria, 14 cărți poștale fotografice 

14 cărți poștale fotografice care o înfățișează pe regina Maria în diferite ipostaze, fiind surprinsă în 
ținuta încoronării sau în ținută de zi alături de copiii săi, prințesa Ileana și prințul Mircea.

Fotografiile au fost realizate în ani diferiți, și de editori și ateliere fotografice diverse: C. Sfetea, Julietta, A. Brand, 
Guggenberger Mairovits, N. Buzdugan, Ad Maier & D. Stern.

 

Valoare estimativă: 400—600 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €
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LOT | 153

Arthur Gould Lee, Helen Queen Mother of Rumania, 
cu dedicația autorului și semnătura reginei Elena

Arthur Gould Lee, Helen Queen Mother of Rumania, London, 
Faber and Faber, 1956, 295 p., cu numeroase reproduceri 
fotografice în afara textului.

Exemplarul poartă atât dedicația olografă a autorului datată 
1964, cât și semnătura olografă a reginei Elena datată 1966. 
Volumul conține ex-librisul lui James Strohm Copley.

Legătură din pergamoid care conține, pe coperta principală 
cifrul regelui Mihai I și cu o supracopertă din hârtie.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 154

Émile Hinzelin, 1914. Historie illustrée de la Guerre du Droit

Émile Hinzelin, 1914. Historie illustrée de la Guerre du 
Droit, Paris, Librairie Aristide Quillet, 1916, 3 volume, 400 p.; 358 p.; 441 
p. Lucrarea cuprinde numeroase ilustrații, hărții și reproduceri fotografice.

Între paginile 147-150 ale volumului I este menționată
neutralitatea adoptată de România, alături de o 
reproducere a unui portret al regelui Carol I; iar, 
între paginile 816-821 din volumul al III-lea, este
descrisă intrarea României în război, alături de un 
portret al regelui Ferdinand I.

Legătura originală, de editură.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 28,5×21 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 155

Jubileul de 25 de ani de domnie a M. S. Regelui Carol I

Jubileul de 25 de ani de domnie a M. S. Regelui 
Carol I. Stema României de Maiorul p. Vassiliu-
Năsturel, București, Tipografia și Litografia E. Wirgand 
& C. C. Savoiu., 1891, 15 p. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 156

Principesa Ileana, carte poștală fotografică 
cu text olograf al Reginei Maria

Carte poștală fotografică înfățișând-o pe principesa Ileana, 
care cuprinde pe verso un text olograf, redactat în franceză 
și semnat de către regina Maria. Cartea poștală 
fotografică este semnată Ileana și datată 1924, 
grafia aparținându-i reginei Maria.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 157

Principele Nicolae, carte poștală fotografică cu semnătură,  
atelier Julietta, 1922

Carte poștală fotografică înfățișându-l pe principele Nicolae în 
uniformă militară. Aceasta poartă semnătura olografă a principelui, 
datată 1922.

Atelier fotografic Julietta, fotograful Curții Regale.

 
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13,7×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 158

Regina Maria în port popular la Castelul Bran 
+ semnătură olografă

Fotografie înfățisând-o pe regina Maria în port 
popular la Castelul Bran.

Fotografia vine însoțită de o scurtă notă de mulțumire 
redactată și semnată olograf de către suverană, fiind 
datată 26 noiembrie 1921.
 

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21,5×15,5  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 159

Serie de cărți poștale ilustrate - tip puzzle cu imagini din 
istoria regelui Carol I și a reginei Elisabeta, piesă rară

Serie de cărți poștale ilustrate tip puzzle care reprezintă 
unele dintre cele mai importante momente din viața regelui 
Carol și a reginei Elisabeta, de la venirea lor în țară până la 
momentul sărbătoririi jubileului a 40 de ani de domnie.

Seria a fost editată de către Frații Șaraga, cca. 1913.

Ceea ce face foarte rară această serie, o reprezintă faptul 
că nu este tăiată. În epocă seriile de cărți poștale erau 
comercializate individual, la bucată. Întreaga serie de 
24 de cărți poștale formau portretul în picioare al cuplului 
regal, Carol I și Elisabeta.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 55×28  / 55×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 160

M.S. Elisabeta, fotografie, atelier Carol Popp de Szathmary

Fotografie care o înfățișează pe M.S. Elisabeta, viitoarea regină a României.
Atelier fotografic Carol Popp de Szathmary.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 162

Regele Carol I, în ținută marțială, atelier Franz Mandy, cca. 1885

Fotografie care îl înfățișează pe Regele Carol I, în ținută marțială, 
cca. 1885.
Atelier fotografic Franz Mandy, Fotograful Curții Regale, București.

Valoare estimativă: 1000—1500 €
Dimensiuni: 22,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 161

Set de două fotografii, Regele Carol I și Regina Elisabeta, cca. 1880 

Set de două fotografii care îi înfățișează pe regele Carol I și pe regina Elisabeta. 
Fotografiile au fost realizate după întoarcerea regelui Carol de pe front, acesta fiind angrenat în războiul de Independență, 
unde a condus trupele românești.
Atelier fotografic Theodorovits & Jehalski, București.
 

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 15,3×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 164

Patru partituri de vals, dedicate unor personlități ieșene

Patru partituri de vals:
I. Școala Militară, vals pentru piano de Antonio Cirillo, șeful 
Muzicei Regimentului XIII Dorobanți, dedicat Școalei de Fii de 
Militari din Iași. N. Cosma, Iași.
II. Valurile Senei, vals pentru piano de Carol Decker, dedicat 
D-lui Eduard Caudela, directorul Conservatorului din Iași. Z. 
Dimitrescu, București.
III. Pluie de Perles, vals pour piano par Charles Decker, dedicat 
A.S. principel Grigore M. Sturdza. N. Cosma, Iași, Instit. de 
Engelmann et Muhlberg.
IV. Nopți întregi, vals pentru voce și piano de Carol Deker, 
dedicat domnișoarei Clairette Theodor. N. Cosma, Iași, Instit. 
de Engelmann et Muhlberg.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 32×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 165

Șapte partituri dedicate Familiei Regale 

7 partituri dedicate Familiei Regale :
I. Coroana Regală. Potpuri Național compus de Gheorghe N. Ochi-Albi, 
București, Const. Gebauer, dedicat M.S.R. Elisabeta regina României
II. Princesse Marie. Marche de Cavalerie de M. Margaritesco, București,
 M. Mischonzniky., dedicat A.S.R. Maria principesă a României.
III. Trăiască M. Sa. Regele Carol II, compus de C. Caretaș-Vermont, 
pe versuri de N. Vlădoianu.
IV. Ca floarea de cireși. Romanță pe muzica lui St. Jonescu-Milano și 
versuri de Eminescu, București, Magazinul de muzică Doina, dedicat 
A.S. principesei Elisabeta.
V. Quadrille Național pentru piano, compus de Henry Paulmann, București, 
Moritz Lenzer. Dedicat A.A. S.S. R.R. principelui Carol și principesei Elisabeta.
VI. Princesse Elisabeth vals pour le piano par Anton Kratochvil jeune, 
București, Jean Feder, dedeicat A.S.R. prințesa Elisabeta a României.
VII. Ca la Brează. Hora regală, două dansuri naționale pentru piano compuse 
de Leopol Stern, București, Constantin Gebauer.
 
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 29×25  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 168

V. Rogalski, La rêve d'une reine, cu dedicația 
compozitorului

V. Rogalski, La rêve d'une reine, partitură, Iași, 1917, 5 p.
Piesa era dedicată reginei Maria cu ocazia săbătoririi 
nunții de argint în 1917, când familia regală se afla în 
refugiu la Iași.
Partitura poartă dedicația olografă a autorului. 

Valoare estimativă: 80—150 €
Dimensiuni: 34×27,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 167

Trei partituri dedicate Regatului României și Familiei 
Regale

Trei partituri dedicate Regatului României și Familiei 
Regale:
I. Nihil Sine Deo, valse composée par Josephine Chr. 
Buicliu, București, Const. Gebauer.
II. Marche Triomphale, par Josephine Chr. Buicliu, 
Const. Gebauer. dedicat A.S.R. principele Ferdinand al 
României.
III. Drapelul, pe muzica Iulia căpitan Coronescu și versuri 
de George Coșbuc, dedicat Tinerimii Române.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 166

Trei Partituri dedicate membrilor Familiei Regale

Trei partituri dedicate membrilor familiei regale:
I. Ca floarea de cireși. Romanță pe muzica lui St. Jonescu-Milano 
și versuri de Eminescu, București, Magazinul de muzică Doina, 
dedicat A.S. principesei Elisabeta.
II. Marșul Principesei Ileana pentru piano, de Ecaterina Roșianu, 
București, dedicat A.S.R. principesa Ileana a României.
III. Gavotte de la Princesse Royale composée par Michel Margaritesco, 
București, Magazinul Conservatorului, dedicat A.S.R. Maria, 
principesă a României.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 163

Disc gramofon - Regimentul 4 Roșiori „Regina Maria” 

Disc cu două melodii, respectiv România Mare și Chindia, 
executate pe muzica Regimentului 4 Roșiori „Regina Maria”, 
înregistrat la Columbia Records.
 

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: d - 25,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €
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LOT | 169

Familia regală a României și familia de Edinburgh, piesă rară

Fotografie de la nunta principelui Ferdinand al României 
și a principesei Maria de Edinburgh.

În fotografie îi regăsim pe regele Carol I al României, 
unchiul lui Ferdinand, Leopold de Hohenzollern-
Sigmaringen, alături de părinții Mariei, 
Maria Alexandrova  a Rusiei și Alfred Duce de Saxa-Coburg și 
Goth.

Căsătoria dintre principele Ferdinand și principesa Maria a 
avut loc la începutul anului 1893, la Sigmaringen, în Germania. 
Căsătoria s-a desăvârșit în urma a trei ceremonii: civilă, 
protestantă (religia principesei Maria) și catolică (religia 
principelui Ferdinand). În urma ceremoniei religioase catolice, 
Maria a devenit prima principesă britanică căsătorită cu un 
principe catolic în ultimele două sute de ani.

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

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 171

Principele Ferdinand al României și Principesa 
Maria de Edinburgh, atelier Russell & Sons

Principele Ferdinand al României și principesa 
Maria de Edinburgh, fotografie de la nunta celor doi.

Atelier fotografic Luis Russell & Sons.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16,5×11 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 € LOT | 170

Meniul de la nunta Principelui Ferdinand al României împreună cu Principesa Maria de Edinburgh

Meniul de la nunta principelui moștenitor al tronului României, principele Ferdinand  împreună cu principesa 
Maria de Edinburgh, care a avut loc la castelul Sigmaringen în ziua de 10 Ianuarie a anului 1893.

Meniul este decorat cu o cromolitografie care înfățișează castelul Sigmaringen văzut printr-o arcadă la baza 
căruia regăsim blazonul unit al casei regale române cu cel al casei de Saxa-Coburg-Gotha.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 22×15 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 173

H. M. King Michael I of Romania. A tribute, cu semnăturile 
olografe ale cuplului regal

H. M. King Michael I of Romania. A Tribute, Ed. EuroHistory 
și Rosvall Royal Books, 2001, 96 p.; cu o prefață de Principesa 
Margareta a României, text de Principele Radu de Hohenzollern

-Veringen și concluzii de Mr. Arturo E. Beéche-Bravo.

Lucrarea cuprinde semnăturile olografe ale regelui Mihai I și a 
reginei Ana pe pagina de titlu.

Valoare estimativă: 375—750 €
Dimensiuni: 21,5×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 174

Diana Mandache, Marie of Romania. Images of a Queen, cu 
semnătură

Diana Mandache, Marie of Romania. Images of a Queen, Rosvall 
Royal Books, 2007, 94 p.
Lucrarea reprezintă prima biografie în imagini a reginei Maria, 
fiind împreună cu lucrarea scrisă de Hannah Pakula „The 
Last Romantic”, cele mai importante lucrări despre viața și 
personalitatea reginei.
Volumul cuprinde pe pagina de titlu semnăturile olografe ale 
cuplului regal, regele Mihai și regina Ana, dar și dedicația 
olografă a autoarei.

Valoare estimativă: 375—750 €
Dimensiuni: 21,5×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 176

Fotografie de presă, Regele Mihai I la bordul unei 
aeronave Learjet, cu semnătură

Fotografie de presă în care este surprins regele Mihai 
I la bordul unei aeronave Learjet. Fotografia datează 
din perioada anilor ‘50, când regele Mihai lucra pentru 
compania americană de aviație Learjet, fiind directorul 
filialei europene ce avea sediul la Geneva.

Fotografia cuprinde semnătura olografă a regelui Mihai I.

Fotografia apare reprodusă în lucrarea Dianei Mandache, 
„Regele Mihai. Album istoric”, pagina 315.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 25×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 175

Coroana română la 140 de ani, cu semnătură

Principesa Margareta a România, Principele Radu al 
României, Coroana română la 140 de ani, București, 
Curtea Veche, 2008, 206 p.

Lucrarea cuprinde pe pagina de titlu semnătura olografă 
a principesei Margareta și pe cea a principelui Radu.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 30,5×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 172

Vladimir Crețulescu, Corina Murafa, Principele Radu: un destin, 
cu semnătură și felicitare cu semnături olografe

Vladimir Crețulescu, Corina Murafa, Principele 
Radu: un destin, București, Editura Litera  Internațional, 158 p. 
Volumul poartă semnătura olografă a principesei Margareta a 
României.

Felicitare trimisă cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Anul 
Nou, de către principesa Margareta și principele Radu, care poartă 
semnăturile olografe ale celor doi, datate în anul 2008. Felicitarea 
vine însoțită de plicul original.
 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×15 / 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 177

Ivor Porter, Mihai I al României. Regele și țara, 
cu semnătură și fotografie

Ivor Porter, Mihai I al României. Regele și țara, 
București, Editura ALLFA, 2007, 296 p., cu numeroase 
reproduceri fotografice la finalul volumului.
Lucrarea cuprinde semnăturile olografe ale regelui 
Mihai, a reginei Ana și a principesei Margareta pe 
pagina de titlu.
Lotul cuprinde și o fotografie de presă a regelui 
Mihai utilizată la realizarea copertei volumului. 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 23.5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 179

Carmen Sylva, Alma Strettell, Legend from 
River & Mountain, 1896

Carmen Sylva, Alma Strettell, Legend from 
River & Mountain, London, George Allen, 
printed by Ballantyne Hanson & Co., 1896, p., 
cu numeroase ilustrații în text și în afara 
textului realizate de T.H. Robinson.

Legătură originală de editură din pergamnoid,
 tranșa superioară este aurită.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire50,00 €

LOT | 180

Roumanian Fairy Tales and Legends, cu semnătura reginei Elisabeta

H.K. Lewis, Roumanian Fairy Tales and Legends, London, Printed by H.K. Lewis, 1881, 124 
p., cu două gravuri în afara textului și două fotografii originale, una la începutul lucrării care o 
înfățișează pe regina Elisabeta, iar cea de-a doua reprezintă Biserica Mănăstirii Curtea de Argeș.

Legătură originală de epocă, din pergamoid, cu tranșe aurite. Coperta este 
decorată cu tricolorul românesc.

Exemplarul poartă ex-librisul prințesei Maria, fiica regelui Carol I 
și a reginei Elisabeta. De asemenea, sub fotografia originală a reginei 
de la începutul lucrării regăsim semnătura olografă a suveranei.

Fotografia lucrării apare reprodusă în albumul expoziție „Regina 
Elisabeta a României. Un secol de eternitate”, la pagina 21, expoziție
 organizată de Muzeul Național Peleș din Sinaia în 2016.

Valoare estimativă: 375—750 €
Dimensiuni: 21,5×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 178

Dotațiunea Coroanei, 1884

Dotațiunea Coroanei, București, Stabilimentul 
Grafic Socecu & Teclu, 1884, 80 p.
Legătură contemporană cu cotor din pergamoid.
 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20,3×13  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 182

Regele Carol I, fotografie originală + semnătură olografă

Fotografie originală înfățișându-l pe Carol I, rege al României.
Semnătură olografă, foarte rară, a regelui Carol I.

Valoare estimativă: 500—1000 €
Dimensiuni: 27,3×17 / 6,7×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 181

Regina Elisabeta în cabinetul de lucru,  atelier F. Mandy, 
cca.  1910

Regina Elisabeta în cabinetul său de lucru. 
Fotografia poartă dedicația olografă a reginei Elisabeta 

„Il n'y a pas de passé”

Atelier fotografic Franz Mandy, cca. 1910.
 

Valoare estimativă: 450—1200 €
Dimensiuni: 47×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 183

Manifest contra alegerii unui prinț străin, Nicolae Rosetti-Roznoveanu, 
1866

Manifest către cetățeni împotriva alegerii unui prinț străin tipărit în 
tipografia lui A. Bermann, în spațiul moldovenesc. Textul manifestului a fost 
redactat de Nicolae Rosetti-Roznoveanu pentru Comitet.

Nicolae Rosetti-Roznoveanu (1842-1891) a fost un jurist și un politician 
român căruia, un grup de boieri, îi propun să preia domnia în Moldova după 
abdicarea forțată a domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Manifestul apare în ideea în care nu se putea accepta un prinț străin 
deoarece se dorea ca Moldova să rămână definitv separată. Astfel că foarte 
repede este constinuit un comitet din 16 persoane care să se asigure că 
rezultatul alegerilor pentru Adunarea Electivă (9 și 17 aprilie 1866) va fi 
pentru asociere și nu pentru unire.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 50×40 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 184

Monitorul Oficial, nr. 147 ter, 29 septembrie 1914, funeraliile 
regelui Carol I

Monitorul Oficial, nr. 147 ter, 29 septembrie 1914, cu un articol-
program despre aducerea în capitală a trupului regelui Carol I 
și despre ceremonialul funerar ce urmează a fi desfășurat în ziua 
de 29 septembrie 1914.

 
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32×23  cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 185

Publicația „Universul Literar”, nr. 40, 5 octombrie 1914, 
număr în memoria regelui Carol I

Publicația „Universul Literar”, anul XXXI, nr. 40 din 
5 octombrie 1914; număr dedicat morții regelui Carol I. 
Publicația cuprinde numeroase articole despre realizările 
militare, politice și culturale ale conducătorului. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 41×81 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 186

Regina Elisabeta, fotografie cu dedicație, 
atelier Franz Mandy, 1907

Fotografie care o înfățișează pe regina Elisabeta 
a României în cabinetul său de lucru, cosând.
Sub fotografie regăsim dedicația olografă a reginei 
Elisabeta, datată Ianuarie 1907.

Atelier fotografic Franz Mandy, București, fotograful 
Curții Regale.
 

Valoare estimativă: 450—1200 €
Dimensiuni: 41×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 187

Funeraliile Regelui Carol I, 7 cărți poștale fotografice

7 cărți poștale fotografice care înfățișează cortegiul din 
timpul funeraliilor regelui Carol I.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €



100România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea I România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea I101

LOT | 188

Fotografie, Vizita împăratului Wilhelm al II-lea în România

Fotografie ce îl surprinde pe împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, 
în timpul vizitei oficiale pe care a întreprins-o în spațiul românesc, 
în zonele ocupate de trupele Puterilor Centrale, în perioada 20-24 
septembrie 1917. Primul popas pe care împăratul l-a făcut a fost la
Curtea de Argeș, la mormintele suveranilor români.

Vizita împăratului Wilhelm al II-lea în spațiul românesc a fost un 
moment foarte important pentru istoria Primului Război Mondial.

Valoare estimativă: 50—90 €
Dimensiuni: 15,5×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 189

Scrisoare trimisă de la Castelul Peleș, 1906

Scrisoare redactată în franceză care a fost trimisă de la castelul 
Peleș, prin care Majestățile lor Regale acceptă o întrevedere 
la Palatul Regal, la întoarcerea lor la București.

Scrisoarea poartă antetul Maison de S.M.le Roi și este datată 
20 August 1906.

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 190

Scrisori trimise domnișoarei Elena Balaban Vlădescu

Trei scrisori trimise domnișoarei Elena Balaban Vlădescu. 

Două dintre scrisori au fost trimise de către Charlotte Knollys, una 
de la Sandringham House în 1914, iar cealaltă de la Marlborough 
House în anul 1915.

Cea de-a treia scrisoare a fost trimisă de Maurice Emery, secretarul 
ducelui de Orleans Philippe al VIII-lea, în anul 1920. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 41×81 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 191

Generalul C. Găvănescul,  3 pliante cu vederi + Ocolul pământului 
în șapte luni și o zi, vol. VI și VII

Trei pliante cu vederi achiziționate ca suvenir de Generarului C. 
Găvănescul din San Francisco, Cleveland - Ohio, Minneapolis, Minnesota, 
în timpul călătoriei în jurul pământului, alături de principele Carol. Cele 
3 pliante au fost reproduse în cel de-al VII-lea volum al memorialului de 
călătorie Ocolul pământului în șapte luni și o zi.

Generalul C. Găvănescul, Ocolul pământului în șapte luni și o zi. 
Călătorie făcută cu principele Carol fostul moștenitor al tronului, 
București, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, două volume:
Volumul VI. Japonia, 2001, 286 p.
Volumul VII. Pacificul și America, 2003, 190 p.

Valoare estimativă: 50—90 €
Dimensiuni: 20,5×14,5 / 11×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 192

Dr. A. Goreniuc, Herghelia Națională de Cai Lipițani, două 
fotografii și o carte poștală fotografică cu Regina Maria

Dr. A. Goreniuc, Herghelia Națională 
de Cai Lipițani, Sâmbăta de Jos-
Făgăraș, Extras din Buletinul Asociației, 24 
p., cu numeroase ilustrații în text.
Două fotografii din timpul unui manej.
Carte poștală fotografică care o înfățișează pe regina Maria 
alături de fiica sa, arhiducesa Ileana, în vizită la herghelia de 
cai lipițani.

Valoare estimativă: 90—180 €
Dimensiuni: 23×15,5 / 8×13,5 / 17×23,3 cm  
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 193

Regele Carol I și regina Elisabeta la castelul Peleș,  
cca. 1914

Regele Carol I al României și regina Elisabeta la 
castelul Peleș, fotografie, atelier necunoscut, cca. 1914.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24 x 19 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 195

Meniu din China, cu semnătura principelui Carol, 1920

Meniu din China care poartă semnătura principelui 
Carol al României oferită în 1920 în timpul călătoriei 
sale în jurul lumii.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 17,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 194

Alexandru Poitevin-Scheletti, Meniu semnat de 
Regele Ferdinand I și de Regele George al Greciei

Meniu realizat de către Alexandru Poitevin-Scheletti, 
care poartă pe verso semnăturile olografe ale regelui 
Ferdinand I al României și a regelui George al II-lea al 
Greciei.

În anul 1921 are loc nunta principesei Elisabeta a României,
 fiica cea mare a regelui Ferdinand I și a reginei Maria, cu 
prințul moștenitor George al Greciei.
 

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 24,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 196

Carte poștală fotografică, membrii familiei regale alături de membrii familiei princiare

Carte poștală fotografică în care pot fi identificați membrii familiei regale, cuplul Carol I și Elisabeta, 
alături de principii moștenitori, Ferdinand și Maria, și patru dintre copiii acestora, principele Carol, 
principesa Ileana, principesa Elisabeta și principesa Maria. Atelierul fotografic C. Sfetea, București.

Cartea poștală vine însoțită de o ramă din metal arginat
 ce datează din 1906, cu detalii deosebite; pe partea superioară 
sunt surprinse profilele regelui Carol I și al împăratului Traian, 
alături de stema regatului.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 197

Fotografie de familie, Regina Maria și copiii săi, 
cca. 1924

Fotografie de familie care o înfățișează pe regina 
Maria înconjurată de fiicele sale, principesa Ileana 
și principesa Elisabeta, de principele moștenitor 
Carol alături de soția sa, regina mamă Elena a 
Greciei și de soțul Elisabetei, regele George al 
II-lea al Greciei.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16×22 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 199

20 de clișee fotografice pe sticlă cu membrii familiei regale

20 de clișee fotografice pe sticlă ce prezintă membrii familiei regale în 
diverse ipostaze. Acțiunea se concentrează pe cuplul regal, Ferdinand și 
Maria, pe prințul moștenitor Carol în diverse ipostaze oficiale. În cadrul 
clișeelor sunt observabile scene din Primul Război Mondial, precum 
defilări, regina Maria alături de soldați sau singura vizită a împăratului 
german Wilhelm al II-lea în spațiul românesc.

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Dimensiuni: 16,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €

LOT | 198

Fotografie tip cabinet, Principele Ferdinand 
al României alături de Principesa Maria de 
Edinburgh, atelier E. Uhlenhuth 

Fotografie tip cabinet principele Ferdinand 
al României alături de principesa Maria de
Edinburgh. Fotografia a fost realizată în 1892.

Atelier fotografic Eduard Uhlenhuth, Coburg.
 

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Partea a II-a
Iasi - 24 Septembrie 2020
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LOT | 200

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Album fotografic, 65 de fotografii, piesă extrem de rară

Album fotografic realizat cu ocazia vizitei familiei regale la Iași care a avut loc în 1904. Fotografii după clișee uscate cu gelatină, ce au fost 
realizate de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași. Albumul este format din 42 de fotografii format mic și 23 de fotografii 
în format mare. Dintre cele 65 de fotografii, doar 64 au fost numerotate, una singură este nenumerotată. Albumul a făcut parte din 
colecția lui N.A. Bogdan, dovadă o face ștampila ex-libris pe care o întâlnim pe unele cartoane.

Anul 1904 a reprezentat un moment de o reală însemnătate pentru locuitorii orașului Iași, deoarece acesta marca câteva evenimente 
comemorative pentru istoria iașilor. În 1904 se împlineau 400 de ani de la trecerea în eternitate a domnitorului moldovean Ștefan Cel 
Mare, 100 de ani de înființarea seminarului de la Socola și momentul în care au fost finalizate lucrărilor de restaurare a două dintre cele 
mai importante edificii ale orașului Iași. Primarul orașului Iași Constantin B. Pennescu, hotărâse organizarea unor serbări locale cu 
prilejul comemorării acestor eveniment istorice însemnate la care au fost invitați membrii familiei regale și princiare.

Pe 1 Octombrie familia regală, în frunte cu regele Carol I și regina Elisabeta, ajungea la Iași, fiind însoțiți și de principele moștenitor 
Ferdinand și principesa Maria, dar și de cei doi copii ai cuplului princiar, prințul Carol și prințesa Elisabeta. Trecuseră 7 ani de zile de 
când familia regală nu mai vizitase Iașul, fapt ce a constituit un prilej de bucurie pentru locuitorii orașului, care i-au întâmpinat cu mult 
entuziasm.

A fost organziat  un dineu special în cinstea vizitei familie regale, la care au luat parte alături de oficialitățile locale ale Iașilor, membrii 
ai guvernului, reprezentanți a tuturor partidelor politice și invitați de seamă precum prințul Wilhelm de Hohenzollern, fratele cel mare 
al regelui Ferdinand, principele Serghei Dimitrievici Urusov [Urussof/Ouroussoff], la acea vreme guvernatorul Basarabiei, fiind trimisul 
special al Majestății Sale Nicolae al II-lea Împăratul Rusiei, generalul Wanka trimisul special al împăratului Austriei Franz Josef. La 
acest dineu regele Carol I ținut a ținut următoarea cuvântare :

„ Am venit cu atâta mai mare bucurie împreună cu Regina și Membrii familiei Mele în mijlocul domniilor-voastre, cu cât a trecut 
multă vreme de când nu am fost în a doua Mea Capitală. Primirea strălucită și plină de căldură, care Ne-a întâmpinat în acest vechi 
scaun domnesc, Îmi dovedește din nou cât de adâncă este credința iubiților Mei Ieșeni pentu Noi. Strigătile lor entuziaste au găsit un 
puternic răsunet în inimile Noastre și viu mișcat, mulțumim pentru atâta dragoste. Având toată dorința ca Iașul, acest centru cultural, 
să se desvolte încă mai mult și ca vieață sa comercială să iea un avânt mai însemnat, închin paharul Meu în sănătatea cetățenilor și în 
prosperitatea acestui frumos oraș”.

Primele zile ale serbărilor au fost dedicate inaugurării edificiilor locale, care s-au aflat în ultimele decenii în centrul unor ample lucrări 
de restaurare, ale cărui inițiator fusese regele Carol I. La recomandarea renumitului arhitect Viollet-le-Duc, principele Carol îi solicită 
serviciile arhitectului francez Andre Lecomte de Nouy pentru a conduce lucrările de restaurarea a unor edificii de o mare însemnătate 
pentru țară. Lecomte de Nouy sosește în Principatele Unite în 1875, iar prima lucrare pe care arhitectul francez o primește o reprezintă 
Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeș, regele având intenția de a transforma întreg ansamblul în necropolă regală. Procedeele 
și metodele lui Lecomte de Nouy au fost puternic contestate în epocă, datorită faptului că edificiile supuse restaurării, erau mai degrabă 
refăcute decât restaurate, acesta aducându-și propria contribuție inovatoare, ceea ce ducea la pierderea substanței arhitecturale a epocii, 
dar și a autenticității monumentelor. Chiar și așa, fiind unul dintre cei mai capabili arhitecți care se aflau în țară, Lecomte de Nouy va 
fi solicitat de către Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice să conducă și ale proiecte, ceea ce îl va determina pe acesta să rămână 
pentru o perioadă mai îndelungată și să își întemeieze propriul birou de arhitectură. Printre cele mai importante lucrări pe care acestea 
le-a condus se numără: Biserica Mănăstirii Curtea de Argeș, Biserica Trei Ierarhi din Iași, Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, Sfântul 
Dimitru din Craiova, Mitropolia de la Târgoviște

Proiectul lucrării de restaurare a bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Iași a fost aprobat în 1884 de către Ministerului Cultelor și 
Instrucțiunii Publice. Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași era cel mai vechi edificiu al orașului Iași, fiind ctitorită de Ștefan în 1492. 
Aceasta suferise de-a lungul timpului grave deteriorări provocate de cutremure și incendii, dar și lucrări de reabilitare care s-au soldat 
cu adăugarea unor anexe edificiului inițial. Lucrările lui Lecomte de Nouy au început prin demolarea adausourilor ulterioare. Dată fiind 
stare de degradare a edificiului, arhitectul francez a hotărât demolarea întregului ansamblu și construirea unui edificiu nou, care să fie o 
reproducere a bisericii inițiale. După demolarea întregului ansamblu, prin 1888 a început construirea bisercii efective, care s-a finalizat în 
1904. În prezența familiei regale, pe 2 Octombrie 1904 a avut loc ceremonia de sfințire a noii bisericii Sf. Nicolae Domnesc.

Biserica Sf. Nicolae Domnesc nu a fost singurul edicificiu din vechea capitală a Moldovei care a fost supusă unor lucări de restaurare. 
Lui Andre Lecomte de Nouy i-a fost încredințat și proiectul de restaurare a bisercii Sfinții Trei Ierarhi, ctitorită de către Vasile Lupu în 
1639. Lucrările de restaurare a bisericii Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi au început în 1882, iar acestea au durat până în 1904. A doua sfințire 
a lăcașului de cult a avut loc pe 3 Octombrie în prezența familiei regale. Momentul serviciului divin, care a avut loc în afara Bisericii 
Trei Ierarhi, a rămas în memoria colectivă și în istoria țării, ca singurul moment în care regele Carol I și întreaga familie regală au 
îngenunchiat în fața unei mulțimi.

În ziua de 4 Octombrie a fost organizată o procesiune publică cu ocazia împlinarii a 100 de ani de la înființare Seminarul Veniamin 
Costache. Veniamin Costache a fost un reformat și un vizionar, una din personalități marcante ale începutul de XIX-lea, care a avut o 
contribuție însemnată în ceea a reprezentat cultura și educația în regiunea Moldovei. Acesta devine Mitropolit al Moldovei și Sucevei în 
1803, o poziție care îi permite să se implice și mai mult în îmbunătățirea sistemului educațional: pune bazele unei tipografii, realizează 
traduceri și tipărituri însemnate, obține sprijinul domnitorului în vederea înfințării mai multor școli românești în regiunea Moldovei. 
Cea mai însemnată realizare a sa are loc undeva în 1803/4 când pune bazele primei școli de grad gimnazial în limba română, destinată 
pregătirii viitorilor preoți și diaconi români, care a lua ființă în cadrul Mănăstirii de la Socola. Ca o recunoaștere a efortului depus de 
mitropolit în vederea înfințării acest școli, aceasta a primit în 1840 numele de Seminarul Veniamin Costache. Convoiul a pornit de la 

Catedrala Mitropolitană din Iași în fruntea căruia s-a aflat regele Carol I alătrui de înalți prelați, care erau urmarți de principele 
moștenitor Ferdinand și prințul Carol, dar și de alte personalități politice ale vremii. Convoiul s-a îndreptat spre Seminarul 
Veniamin Costache unde a avut loc un serviciu religios.

Au avut loc și vizite separate ale membrilor familiei regale, astfel regina Elisabeta împreună cu principesa Maria au vizitat Școala de 
Arte Frumoase, Conservatorul de muzică, Școala de Fete, unde au participat la o reuniune a Femeilor Românce. Regele împreună 
cu principele moștenitor Ferdinand și prințul Carol au făcut vizite la Eforia Spitalelor, la Spitalul Sf. Spiridon, la Universitatea din 
Iași, la Școala Normală Vasile Lupu și la Spitalul Militar. Regele a trecut în revistă Regimentul XIII Ștefan cel Mare, Regimentul VII 
Călărași și Escadronul de Jandarmi.

Regele a făcut o vizită specială Școalii Primare de Băieți Carol I. Școala de băieți din cartierul Păcurar a fost una dintre primele școli 
primarea românești înființate undeva spre sfârșitul primei jumătăți a secolului al XIX-lea în capitala Moldovei. Clădirile în care 
elevii ieșeni învățau în secolul al XIX-lea erau improprii unei astfel de activități, dat fiind fapul că primele școlile au fost amenajate 
în locuințe obișnuite, care se aflau într-o stare de degradare continuă. Reglementări privind așezăminte de educație au început 
să apară abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea, când s-a luat hotărârea construirii unor clădiri adecvate desfășurării activităților 
educaționale în orașul Iași. Serbările de la Iași au durat 5 zile. La plecare, regele Carol a primit drept cadou, din partea primarului 
Iașului, Constantin B. Pennescu „Orașul Iași – odinioară și azi” realizată de către N. A. Bogdan în numai 4 luni, din inițiativa 
primarului ieșean.

 

 Valoare estimativă: 30.000—44.000 €
Dimensiuni: 16,5×23 / 11,5×16,5 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 25.000,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 1 

Planșa numărul 1: 
Foto. 1 - Sosirea Familiei Regale.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 2

Planșa numărul 2:
Foto. 2 - Locuitorii Iașului aștepând sosirea familie regale.
Foto. 3 - Comitetul de întâmpinare al oficialităților locale.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la 
Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către 
atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu 
uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 3

Planșa numărul 3:
Foto. 4 - Biserica Sfântul Neculai.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale 
la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de 
către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după 
un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 4

Planșa numărul 4:
Foto. 5 - Înconjurul Bisericii Sf. Neculai.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia 
a fost realizată de către atelierul fotografic B. 
Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu 
gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28×34 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 5

Planșa numărul 5:
Foto. 6 - Serviciul divin de la Biserica Sfântul 
Neculai.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 6

Planșa numărul 6:
Foto. 7 - Serviciul divin de la Biserica Sfântul Neculai.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către 
atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 7

Planșa numărul 7:

Foto. 8 - M.S. regina Elisabeta și A.S.R. principesa 
Maria plecând de la Biserica Sfântul Neculai.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost 
realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp
 din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 8

Planșa numărul 8:
Foto. 9 - M.S. regina Elisabeta și A.S.R. principesa Maria 
plecând de la Biserica Sfântul Neculai.
Foto. 10 - Procesiunea în jurul Bisericii Trei Ierarhi.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la 
Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către 
atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu 
uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 9

Planșa numărul 9 :
Foto. 11 - Biserica Trei Ierarhi.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale
 la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată
de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, 
după un clișeu uscat cu gelatină. 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 10

Planșa numărul 10:
Foto. 12 - Sfințirea Bisericii Trei Ierarhi. Serviciul Divin.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost 
realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familie Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 11

Planșa numărul 11:
Foto. 13 - Familia regală fotografiată la ieșirea 
din Biserica Trei Ierarhi.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale 
la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată 
de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, 
după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 12

Planșa numărul 12:
Foto. 14 - M.M.S.S. regale plecând de la Biserica Trei Ierarhi.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28×234cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familie Regale la Iași 1904 - Planșa nr. 13

Planșa nr. 13:
Foto. 15 - A.A.S.S. regale, principele moștenitor și principele Wilhelm de Hohenzollern plecând de la la Biserica Trei Ierarhi.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către 
atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 14

Planșa numărul 14:
Foto. 16 - Plecarea procesiunii 
de la Catedrală spre Seminarul Veniamin Costache.
Foto. 17 - Procesiunea spre Seminarul 
Veniamin Costache. Armata.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 15

Planșa numărul 15:
Foto. 18 - Procesiunea spre Seminarul Veniamin Costache.
Foto. 19 - M.S. regina Elisabeta în procesiune 
spre Seminarul Veniamin Costache. 

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale 
la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată 
de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, 
după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 16

Planșa numărul 16:
Foto. 20 - M.S. regele în procesiunea spre Seminarul Veniamin Costache.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 34×28 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 18

Planșa numărul. 18:
Foto. 22 - M.S. regele la Eforia Spitalelor Sf. Spiridon. 
Iesirea din Biserică.
Foto. 23 - M.S. regele la Eforia Spitalelor Sf. Spiridon 
plecarea

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 19

Planșa numărul. 19:
Foto. 24 - Cercul Militar, reședința A.A.L.L. regale.
Foto. 25 - M.S. regina vizitând Conservatorul de Muzică.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost 
realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & 
Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 17

Planșa numărul 17:
Foto. 21 - Demnitari în procesiunea spre Seminarul Veniamin Costache.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către atelierul 
fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

                                                                                                                                                                                 Valoare estimativă: 600—1200 €
                                                                                                                                                                                 Dimensiuni: 28×34 cm
                                                                                                                                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                                                                                                                                Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 20

Planșa numărul 20:
Foto. 26 - M.S. regina vizitând Școala de Arte Frumoase.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către atelierul 
fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

                                                                                                                                                                                 Valoare estimativă: 450—900 €
                                                                                                                                                                                 Dimensiuni: 28×34 cm
                                                                                                                                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                                                                                                                                Preț de pornire 300,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 21

Planșa numărul 21:
Foto. 27 - Plecarea M.S. regina de la Școala de Arte Frumoase.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către 
atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 23

Planșa numărul 23:
Foto. 29 - A.S.R. principele Ferdinand și A.S.R. principele Wilhelm la Școala de Arte Frumoase.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 22

Planșa numărul 22:
Foto. 28 - A.S.R. principesa Maria vizitând Școala de Arte Frumoase.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată 
de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 
                                                                                                                                                                                 Valoare estimativă: 600—1200 €
                                                                                                                                                                                 Dimensiuni: 28×34 cm
                                                                                                                                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                                                                                                                                Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 22

Planșa numărul 22:
Foto. 28 - A.S.R. principesa Maria vizitând Școala de Arte Frumoase.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către atelierul 
fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

                                                                                                                                                                                 Valoare estimativă: 750—1500 €
                                                                                                                                                                                 Dimensiuni: 28×34 cm
                                                                                                                                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                                                                                                                                Preț de pornire 500,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 26

Planșa numărul 26:
Foto. 33 - M.S. regele vizitând Universitatea.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 25

Planșa numărul. 25:
Foto. 31 - M.S. regele vizitând Școala Primară Carol I.
Foto. 32 - Arcul de triumf de la Teatrul Național.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 28

Planșa numărul 28:
Foto. 35 - Sosirea M.S. regina și A.S.R. principesa Maria 
la Școala. Reuniunea Femeilor Române.
Foto. 36 - Plecarea M.S. regina și A.S.R. principesa Maria 
de la Școala. Reuniunea Femeilor Române.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale 
la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată 
de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, 
după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 27

Planșa numărul 27:
Foto. 34 - M.S. regina și A.S.R. principesa Maria la Școală. Reuniunea Femeilor Române.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 29

Planșa numărul 29:
Foto. 37 - M.S. regele 
vizitând Școala Normală Vasile Lupu. Dansuri.
Foto. 38 - Plecarea M.S. regele de la 
Școala Normală Vasile Lupu.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 230

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 30

Planșa numărul 30:
Foto. 39 - M.S. regele vizitând 
Regimentul XIII Ștefan cel Mare.
Foto. 40 - M.S. regele vizitând Regimentul VII 
Călărași.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 232

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 32

Planșa numărul 32:
Foto. 43 - Obeliscul din Piața Unirii.
Foto. 44 - Piața Unirii.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 231

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 31

Planșa numărul 31:
Foto. 41 - M.S. regele vizitând Escadronul de 
Jandarmi.
Foto. 42 - M.S. regele vizitând Spitalul Militar.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost 
realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & 
Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 33

Planșa numărul 33:
Foto. 45 - Arcul de triumf de la Biserica Sfântul Neculai.
Foto. 46 - Arcul de triumf de la Școala Miltară

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către 
atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 28×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 234

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 34

Planșa numărul 34:
Foto. 47 - Strada Lăpușneanu.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de 
către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 
                                                                                                                                                                                 Valoare estimativă: 600—1200 €
                                                                                                                                                                                 Dimensiuni: 28×34 cm
                                                                                                                                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                                                                                                                                Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 36

Planșa numărul 36:
Foto. 50 - Principele Carol în preumblare prin Piața Unirii.
Foto. 51 - M.M.L.L. regale întorcându-se de la Catedrală.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către 
atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 
                                                                                                                                                                                 Valoare estimativă: 600—1200 €
                                                                                                                                                                                 Dimensiuni: 28×34 cm
                                                                                                                                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                                                                                                                                Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 35

Planșa numărul 35:
Foto. 48 - Arcul de triumf de la gară.
Foto. 49 - Gara înainte de plecare.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 600—900 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 37

Planșa numărul. 37:
Foto. 52 - Plecarea M.S. regina și A.S.R. principesa Maria 
de la Catedrală spre Seminarul Veniamin Costache.
Foto. 53 -  Înainte de plecarea M.S. regina și A.S.R. 
principesa Maria spre Seminarul Veniamin Costache.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la 
Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de 
către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după 
un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 238

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 38

Planșa numărul 38:
Foto. 54 - Procesiunea spre Seminarul Veniamin 
Costache. Corul Mitropolitan.
Foto. 55 - M.S. regina și A.S.R. principesa Maria în 
procesiunea spre Seminarul Veniamin Costache.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 240

Vizita Familiei Regale la Iași 1904 - Planșa nr. 40

Planșa nr. 40:
Foto. 58 - M.S. regele ieșind din Biserica Sf. Spiridon.
Foto. 59 - Procesiunea în jurul Bisericii Sf. Neculai.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 239

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 39

Planșa numărul 39:
Foto. 56 - Procesiunea în jurul Bisericii Sf. Neculai.
Foto. 57 - Serviciul Divin de la Biserica Sf. Neculai.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost 
realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & 
Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 44

Planșa numărul 44:
Foto. 51 - Hotelul Traian.
Fotografie nenumerotată - Piața Unirii. Mișcare.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 243

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 43

Planșa numărul 43:
Foto. 62 - A.S.R. principesa Maria ducându-
se la reședința M.M.L.L. regale.
Foto. 63 - Pregătire de plecare a A.A.L.L. regale 
cu automobilul Poeni.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei 
regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland 
& Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.
 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 241

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 41

Planșa numărul 41:
Foto. 60 - Valeții și caleștile regale.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a 
fost realizată de către atelierul fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 34×28 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 242

Vizita Familiei Regale la Iași, 1904 - Planșa nr. 42

Planșa numărul 42:
Foto. 61 - Poliția bucureșteană.

Fotografia a fost realizată cu ocazia vizitei familiei regale la Iași, care a avut loc în 1904. Fotografia a fost realizată de către atelierul 
fotografic B. Chaland & Comp. din Iași, după un clișeu uscat cu gelatină.

                                                                                                                                                                                 Valoare estimativă: 600—1200 €
                                                                                                                                                                                 Dimensiuni: 28×34 cm
                                                                                                                                                                                  Starea de conservare: Foarte bună

                                                                                                                                                                Preț de pornire 400,00 €
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Contract de angajare la Teatrul din Iași, 1851

Contract de angajare între actorul Salvator Parolo și directorul Teatrului din Iași, Victor 
Delmary. Contractul este redactat în limba franceză, este datat 14 octombrie 1851 și poartă 
ștampila directorului.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 28×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 245

Afișul unei reclame Dr. P Macarovici 
chirurg-dentist din Iași 

Afișul unei reclame Dr. P. Macarovici chirurg-dentist 
în Iași, de la sfârsitul secolului al XIX-lea. 

Valoare estimativă: 200—250 €
Dimensiuni: 42×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 247

Meniul evenimentului de deschidere al Palatului 
Culturii, Iași

Meniul evenimentului de deschidere al Palatului 
Culturii din Iași.
Palatul Culturii este o construcție emblematică 
a orașului Iași, ridicat în perioada 1906-1925, în 
perimetrul fostului palat domnesc moldovenesc.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 22×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 248

Parada de 10 Mai 1931 de la Iași, 6 fotografii

Șase fotografii realizate în Iași cu ocazia zilei de 10 Mai din anul 1931. Fotografiile 
înfățișează defilarea militară care a avut loc cu ocazia zilei naționale, cât și slujba 
de la Mănăstirea Cetățuia din Iași.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 11,5×17 / 16×12  / d - 16 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €



133 Fragmentarium - Documente si mărturii  -  Partea a II-a132Fragmentarium   -   Documente si mărturii   -   Partea a II-a

LOT | 249

Două fotografii, 1600 de ani de la primul Sinod Ecumenic ținut la Iași

Două fotografii realizate în timpul procesiunii publice care a avut loc cu ocazia împlinirii a 1600 de ani de la primul Sinod 
Ecumenic sărbătorit la Iași.

 

 În anul 1925, la împlinirea a 1600 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea au avut loc manifestări grandioase care 
s-au desfășurat la Iași în luna Octombrie. Inițiativa acestei comemorări de către Biserica Română a aparținut mitropolitului 
Nicolae Balan al Ardealului. Sfântul Sinod a hotărât că ziua de 31 Mai a anului 1925 - Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul 
I Ecumenic - să fie celebrată în chip deosebit prin slujbe speciale în toate bisericile din țară. Mitropolitul Pimen Georgescu 
al Moldovei a propus Sfântului Sinod că aceste manifestări închinate Sinodului de la Niceea să aibă loc la Iași, mai ales că în 
1642, pe vremea lui Vasile Lupu, s-a ținut la Iași un Sinod la care au participat reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe și la care 
s-a aprobat Mărturisirea de credință a mitropolitului Petru Movila. Prin Decretul regal, regele Ferdinand aproba deschiderea 
lucrărilor Sinodului Bisericii Române la Iași în vederea sărbătoririi comemorării. Serbările de la Iași au început în ziua de 11 
octombrie 1925 cu o slujbă la Catedrala Mitropolitană. După slujba din catedrală are loc un alt eveniment deosebit, și anume 
inaugurarea Palatului de Justiție (Palatul Culturii de astăzi). La Palat, suveranii au fost întâmpinați de ministrul de justiție G.C. 
Mârzescu și de arhitectul Berindei, urmând apoi slujba sfeștaniei, oficiate de Pimen, mitropolitul Moldovei. În aceeași zi, a avut 
loc în Catedrala Mitropolitană din Iași ședința festivă a Sfântului Sinod, prilejuită de comemorarea a 1600 de ani de la Sinodul I 
Ecumenic (325) și a Sinodului de la Iași (1642). A doua zi, luni, 12 octombrie, a fost destinată unei procesiuni religioase și slujirii 
în sobor a tuturor membrilor Sfanțului Sinod la Sfânta Liturghie în Catedrala mitropolitană. De la Biserica Sfântul Spiridon s-a 
format o procesiune alcătuită din membrii
 Sfântului Sinod și din cler și care străbate drumul
 până la catedrala. Din sobor au făcut parte: 
patriarhul Miron, mitropoliții Pimen al Moldovei,
 Nicolae al Ardealului, Nectarie al Bucovinei, 
arhiepiscopul Gurie al Chișinălui, episcopii Visarion
 al Hotinului, Iacov al Hușilor, Cosma al Dunării 
de Jos, Ghenadie al Buzăului, Nichita al Argeșului, 
Vartolomeu al Râmnicului, Iustinian al Ismailului,
 Nicolae al Clujului, Roman al Oradiei, Grigorie al 
Aradului, Iosif al Caransebeșului, Ioan Stroia al 
Armatei și arhiereii Platon Ploieșteanu, Grigorie 
Botoșăneanu, Ilarion Bacauanu, Filaret al 
Caransebeșului, Ipolit Vorobchievici, Evghenie 
Piteșteanu, Gherontie Silistreanu și Teofil 
Râmniceanu.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 15,5×21,5 / 18×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 250

Regina Maria în uniforma de Cruce Roșie, fotografie cu dedicație, atelier Julietta, 1916

Regina Maria în uniforma de Cruce Roșie, fotografie, atelier Julietta, 
cu semnătura olografă a reginei, datată Iași 1916.

În perioada Primului Război Mondial, regina Maria nu a jucat doar rolul unui diplomat  prin legăturile de rudenie pe 
care le avea în cadrul caselor regale britanice și rusești, susținând idealul național, ci și ca membru activ al coordonării 
serviciilor sanitare. Încă de la intrarea României în război, suverana s-a ocupat cu organizarea serviciilor de ambulață 
pe front, a improvizat spitale pentru răniți, inclusiv în spațiul Palatului Regal din București, s-a ocupat cu obținerea 
de fonduri pentru materialele medicale necesare răniților, colaborând frecvent cu Crucea Roșie care, în spațiul 
românesc, se afla sub Înaltul Său Patronaj, și, poate cel mai important, a vizitat spitalele de campanie, aflându-se 
mereu în mijlocul soldaților. Pe lângă prezența directă a regelui Ferdinand în mijlocul sectoarelor cele mai dificile ale 
frontului, implicarea activă a reginei, precum și suportul constant oferit de suverani au dat încredere participanților la 
lupte, au creat o simbioză puternică între popor și casa regală, astfel că, soldații, în ciuda tuturor lipsurilor, au rămas 
credincioși familiei regale, au luptat cu îndârjire pentru realizarea idealului național.

Important de menționat este atenția deosebită pe care regina Maria le-o purta soldaților, fiind direct implicată în 
organizarea spitalelor de campanie. Vizitele sale printre răniți, atenția la nevoile acestora, gesturile oferite de aceasta, 
precum vești din partea familiilor de acasă, cărți poștale, icoane, țigări sau flori, au creat momente de respiro în haosul 
războiului în care moralul luptătorilor rămânea ridicat.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 19×15 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Franz Duschek, Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău

Fotografie a Bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău, ctitorită de Stefan cel Mare în 1492. 
Fotografia a fost realizată înainte de restaurea lăcașului de cult de către Constantin 
Băicoianu, elev al lui André Lecomte du Noüy. 

Fotografia a fost realizată de către Franz Duschek.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 23×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 251

Fotografie din timpul construcției Palatului 
Culturii din Iași, atelier Siegmund Packer

Fotografie cu echipa de muncitori și ingineri 
realizată în timpul construcției Palatului Culturii 
din Iași.

Atelier fotografic Siegmund Packer, Iași. 

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 34,5×41,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 253

Carol Popp de Szathmári, Catedrala Mitropolitană din Iași, piesă inedită

Fotografie panoramică a orașului Iașului în centrul căreia se remarcă Catedrala Mitropolitană.
Atelier fotografic Carol Popp de Szathmári.

Valoare estimativă: 3.500—5.000 €
Dimensiuni: 16×21,5  / 10×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.000,00 €

LOT | 254

Carol Popp de Szathmári, Biserica Banu din Iași, piesă inedită

Fotografie panoramică a Iașului, cu o vedere foarte bună a cartierului din jurul Bisericii Banu.
Atelier fotografic Carol Popp de Szathmári.

Valoare estimativă: 3.500—5.000 €
Dimensiuni: 16×21,5  / 10×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.000,00 €
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Patru pașapoarte din perioada domniei 
caimacanului Dimitrie Alexandru Ghica

Patru pașapoarte din perioada domniei 
caimacanului Dimitrie Alexandru 
Ghica. Trei dintre cele 4 pașapoarte vin în 
alb, doar unul dintre ele este datat, 
fiind eliberat în 1855. 

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 39,×49,5 / 38,5×49 
                        39,5×50 / 42×52,5 cm

Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 257

Două pașapoarte din perioada domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza

I. Pașaportul Ecaterinei Egor Balș și al fiicei sale 
Maria Ghica, ambele locuitoare ale Iașului, prin 
care li se permitea libera trecere în Rusia. Pașaportul
a fost eliberat în numele înălțimei sale Alexandru Ioan I, 
domnul Moldovei și Țării Românești.

II. Pașaportul israelitului Volf din Herșcu, locuitor al 
Iașului, prin care i se permitea libera trecere în Rusia
pentru negoț. Pașaportul a fost eliberat în 1859 în numele 
înălțimei sale Alexandru Ioan I, domnul Moldovei și Țării 
Românești.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 39,5×49 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 256

Două pașapoarte în alb din perioada Principatelor Unite 
ale Modovei și Valahiei

Două pașapoarte în alb, din perioada Principatelor Unite 
ale Modovei și Valahiei eliberate de către Căimăcănia 
Principatului Moldovei.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 42×53,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 258

Cinci pașapoarte din perioada domniei Principelui Mihail Sturdza

Cinci pașapoarte în alb din timpul domniei 
principelui Mihail Sturdza. Două din cele 
5 documente sunt datate 1842.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 39×49 / 38×44,5 / 37×50 / 
                         36,5×27,5 / 35,5×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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Elena Cuza, pașaport, 1883 piesă foarte rară

Elena Cuza (1825-1909), născută în vechea și influenta familie boierească Rosetti 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 semnătura lui Alexandru Lahovari și două ștampile: una a Legației, aplicată în momentul eliberării 
documentului, a doua a autorităților ruse, de ieșire din Imperiu.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 19×15 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 259

Pașaport Catinca Balș, 1861, piesă rară

Documentul reprezintă pașaportul Catincăi Balș, văduva caimacanului Teodor Nicolae Balș, care împreună cu 
slujnica sa, Smaranda Botez, ambele locuitoare ale Iașului, merg în Germania, Franța, Italia și Constantinopol, 

pentru a rezolva anumite probleme medicale.

Pașaportul a fost eliberat de către Ministrul Secretar de Stat al Departamentului Trebilor Streine ale Moldovei la 19 
Mai 1861. Pașaportul era valabil pentru 11 luni și permitea trecerea o singură dată peste frontiera Mihăileni.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 48,5×31 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 261

Harta Căilor de Comunicație din Județul Roman, 
1913

Harta Căilor de Comunicație din Județul Roman, 
emisă de Ministerul Lucrărilor Publice. Biroul 
Statistic, București, Litografia Diana, 1913. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 60,5×50 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 262

Harta Căilor de Comunicație din Județul Tecuci, 1912

Harta Căilor de Comunicație din Județul Tecuci, emisă de 
Ministerul Lucrărilor Publice. Biroul Statistic, București, 
Litografia S. Leon, 1912.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 79,5×58,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 264

Harta Căilor de Comunicație din Județul Botoșani, 
1913

Harta Căilor de Comunicație din Județul Botoșani, 
emisă de Ministerul Lucrărilor Publice. Biroul Statistic,
București, Litografia Diana, 1913.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 58×74,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 263

Harta Căilor de Comunicație din Județul 
Neamț, 1913

Harta Căilor de Comunicație din Județul 
Neamț, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice. 
Biroul Statistic, București, Litografia Diana, 1913.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 58×74,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 268

Harta Căilor de Comunicație din Județul Iași, 1912

Harta Căilor de Comunicație din Județul Iași, emisă 
de Ministerul Lucrărilor Publice. Biroul Statistic, 
București, Litografia S. Leon, 1912.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 58×74,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 265

Harta Căilor de Comunicație din Județul 
Râmnicu-Sărat, 1912

Harta Căilor de Comunicație din Județul 
Râmnicu-Sărat, emisă de Ministerul Lucrărilor 
Publice. Biroul Statistic, București, Litografia 
S. Leon, 1912.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 58×75 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 266

Harta Căilor de Comunicație din Județul 
Suceava, 1911

Harta Căilor de Comunicație din Județul 
Suceava, emisă de Ministerul Lucrărilor 
Publice. Biroul Statistic, București, Atelier 
Albert Baer, 1911

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 70×87,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 267

Harta Căilor de Comunicație din Județul Vaslui, 1913

Harta Căilor de Comunicație din Județul Vaslui emisă de 
Ministerul Lucrărilor Publice. Biroul Statistic, București, 
Litografia S. Leon, 1913.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 76,5×50 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 269

Harta Căilor de Comunicație din Județul Iași, 
1897

Harta Căilor de Comunicație din Județul Iași, 
emisă de Ministerul Lucrărilor Publice. Diviziunea I, 
Poduri și Șosele.

Stabilimentul de artă grafice C. Ghiulea, 1897.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 50,5×64 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 270

Două contracte de arendă, Mănăstirea Sfântul 
Ioan Gură de Aur (Biserica Zlataust) din Iași, 
1858 - 1859

Două contracte de arendă prin care Mănăstirea 
Sfântul Ioan Gură de Aur (Biserica Zlataust) 
din Iași oferea spre folosire terenuri aflate în 
proprietatea mănăstirii.

Documentele au fost încheiat în anul 1858, 
respectiv 1859.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 52,5×36 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 271

Decret de numire în funcție, semnat olograf de domnul Moldovei Grigore Alexandru Ghica

EDecret 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: 37×48 cm 
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 272

Regele Carol I la Slănic în 1891, atelier 
M. Wandelmann

Fotografie de grup în centrul căreia se 
distinge regele Carol I în timpul unei 
vizite la Slănic în anul 1891. Printre cei
prezenți îi regăsim pe primul ministru
 Lascăr Catargiu, generalul George Manu.

Atelier fotografic M. Wandelmann, Bârlad-Slănic.

Fotgrafia apare reprodusă îl lucrarea Cleopatrei 
Tăutu, Slănicul Moldovei – Monografie scrisă în 
anii 1930-1934, Tipografia ziarului „Universul”, 
București, 1934, la pagina 33.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 26,5×33,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 273

Inaugurarea Statuii lui Ștefan cel Mare din Iași în 1883, atelier Nestor Heck, piesă rară

Fotografie ce surprinde festivitatea de inaugurare a statuii lui Ștefan cel Mare din Iași. Ceremonia dezvelirii a avut loc la data de 5 iunie 
1883, în prezența regelui Carol I. Vasile Alecsandri a compus anume pentru acest prilej poezia „Odă la statuia lui Ștefan cel Mare". 
Poezia a fost difuzată pe foi volante tuturor participanților.

Sub un baldachin de catifea roșie și cu perdele de atlaz albastru, a fost depus tronul lui Ștefan cel Mare săpat în piatră, găsit în satul 
Vănători-Neamț, sub poalele Cetății Neamțului.

Dezvelirea a fost făcută de patru plăieși. În momentul dezvelirii, mulțimea a rostit un uriaș „Ura" și s-au tras 21 salve de artilerie. Cu 
aceeași ocazie, regele Carol I a dăruit două tunuri Krupp, care flanchează și astăzi statuia marelui domnitor. Tunurile erau trofee din 
Războiul de Independență, cucerite de Regimentul de dorobanți din Copou (una din cele șapte coline ale Iașilor). Regele a afirmat cu 
această ocazie: „Încredințez Iașilor, Leagănul Unirei, această statuie, împreună cu două tunuri, udate cu sângele prețios al generației 
prezente, spre a le păzi ca un sfânt odor, în onoarea 
Neamului Românesc". Au mai rostit discursuri: B. P. 
Hasdeu, Nicolae Gane și alții. A fost intonat de către 
coruri „Cântec ostășesc" de T.T. Burada.

Fotografia poartă ex-librisul lui N.A. Bogdan.
Atelier fotografic Nestor Heck, Iași.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 19×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 274

Meniul festivității de Unire a Basarabiei cu România cu semnături olografe ale membrilor familiei regale și ale 
altor personalități prezente, piesă rară

Meniul dejunului organizat în ziua Unirii Basarabiei cu România, respectiv 30 aprilie 1918. Meniul poartă 
semnăturile olografe ale cuplului regal, Ferdinand și Maria, precum și a 4 dintre copiii acestora: principesa 

Elisabeta, principesa Maria, principele Nicolae și principele Carol. Alături de semnăturile membriilor familiei 
regale stau și semnăturile unor oameni politici importanți ai vremii prezenți la eveniment precum Al. Marghiloman 
ministrul Afacerilor Externe, Dimitrie Dobrescu, minustrul Justiției, locotenent-colonel Athanasescu Gh, atașat pe 
lângă prințul moștenitor, Mihai Seulescu, ministrul de Finanțe, Emanoil Porumbaru, președintele Senatului. O altă 
semnătură importantă aflată pe meniu este cea a geografului Simion Mehedinți.

Evenimentul a avut loc la Resedința Regală din Iași.

Valoare estimativă: 1000—2000 €
Dimensiuni:  14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €



148România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea a II-a România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea a II-a149

LOT | 275

Vasile Pogor, fotografie, atelier Bernard Brand

Fotografie care îl înfățișează pe primarul Iașului, 
Vasile Pogor.
Atelier fotografic Bernard Brand, Iași.

Valoare estimativă: 200—450 €
Dimensiuni: 10,5×6,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 276

Inaugurarea statuii lui Vasile Conta, fotografie, 
atelier Weiss

Fotografie realizată la inaugurarea statuii de la mormântul
 lui Vasile Conta din Cimitirul 
Eternitatea din Iași.

Atelier fotografic Weiss, Iași.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 277

Fotografie a bustului lui George Panu

Fotografie care reprezintă bustul scristorului și memorialistului moldovean 
George Panu, intitulat „Semănătorul de idei”, care a fost realizat de Gheroghe 
Horvath în 1915.

Fotografia poartă pe verso o însemnare olografă, care reprezintă o indicație 
cu privire la data în care urma să fie publicată fotografia în presă.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 278

Principesa Maria în port popular alături de copiii săi, 8 cărți poștale fotografice

8 Cărți poștale fotografice înfățișând-o pe principesa Maria în port
 popular alături de copiii săi, prințul Carol, prințesa Elisabeta, 
prințesa Maria (Mignon) și prințul Nicolae.

Atelier fotografic A. Brand, Sinaia; Edit. C. Sfetea, București; 
Regel & Krug, Leipzig.

Valoare estimativă: 120—240 €
Dimensiuni: 14×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 279

Șapte cărți poștale fotografice și o fotografie cu membrii Familiei Regale

Șapte cărți poștale fotografice care înfățișeză diferite momente în care apar membrii familiei regale române 
precum: vizita regelui Carol I și a principelui moștenitor Ferdinand la debarcaderul din Constanța, vizita 
regelui Carol al II-lea la Ada-Keleh, Familie Regală Română împreună cu Familia Imperială Rusă, serbările 
de la Cotroceni, regina Maria în doliu.

O fotografie care îl înfățișează pe regele 
Carol al II-lea vizitând Salonul Oficial.

Valoare estimativă: 500—750 €
Dimensiuni: 11,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €
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LOT | 283

Tini Rupprecht, Regina Maria în costum popular, fotografie 
cu semnătură olografă

Fotografie de mari dimensiuni a portretului reginei Maria 
în costum popular, pictat de către Tini Rupprecht.
Fotografia poartă semnătura olografă a reginei Maria.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 25×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 281

Principesa Maria de Edinburgh alături de Principele Ferdinand 
al României, atelier E. Uhlenhuth, 1892

Fotografie tip cabinet care o înfățișează pe principesa Maria de 
Edinburgh alături de principele Ferdinand al României. 
Fotografie realizată în 1892.
Atelier fotografic Eduard Uhlenhuth, Coburg.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 282

Regele Ferdinand, pe treptele palatului regal, fotografie cu 
semătură, atelier F. Mandy

Fotografie care îl surprinde pe Regele Ferdinand I al 
României, pe treptele palatului regal. Atelier fotografic Franz 
Mandy, București, cca. 1914.

Fotografia poartă semnătura olografă a regelui.

Piesa a fost dăruită, potrivit unei însemnări olografe aflate 
pe verso, de către suveran lui Constantin Smântânescu, șeful 
Siguranței Marelui Cartier Regal, cu prilejul pomului de 
Crăciun în 1917, la Iași.

Rama este din lemn, decorată la colțuri cu motive Art Deco și 
cu o ghirlandă din ipsos patinat sub forma unui amplu model 
vegetal, surmontată de cifrul regelui Ferdinand.

Valoare estimativă: 1000—2000 €
Dimensiuni: 27×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €

LOT | 280

Principesa Maria, fotografie cu semnătură, 1898

Principesa Maria, moștenitoare a tronului României. 
Fotografia este semnată olografă, foarte rară, datată 1898. 
Atelier fotografic necunoscut.

Rama este din lemn patinat, decorată cu două ghirlande, 
una din ipsos, cealaltă din alamă.

Valoare estimativă: 800—1400 €
Dimensiuni: 23×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 285

Set de penițe Regina Elisabetha în cutia originală

Set de penițe Regina Elisabetha în cutia originală. Setul 
conține 4 penițe din oțel nichelat produse de compania 
Brause&Co., Iserlohn.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 5×7 / 5×2,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 286

Briceag argintat gravat cu portretele cuplului 
regal, Carol și Elisabeta

Briceag argintat gravat cu efigiile cuplului regal, 
Carol I și Elisabeta, pe verso este gravată stema 
Regatului României alături de inscripția 

„Unde’s doi puterea crește”. 

Atelierul unde a fost realizată piesa este H. Felix 
Solingen, datând aproximativ din ultimul deceniu 
al secolului al XIX-lea.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 288

Cinci decorații militare în miniatură

Set de 5 decorații în miniatură prinse pe baretă cu ac. 
Cele 5 decorații sunt atât străine, cât și românești: medalia Croix de Guerre, medalia Crucea Franceză 
a luptătorilor din Primul Război, medalia Légion d'honneur, medalia Victoria și Crucea comemorativă 
a Războiului din 1916-1918.

Valoare estimativă: 500—750 €
Dimensiuni: 4×7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 284

Ac de cravată cu stema marinei

Ac de cravată cu stema marinei regale din metal aurit.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 287

Cutie de trabucuri cu cifrul regelui Carol al II-lea

Cutie de trabucuri din lemn, cu cifrul regelui Carol al II-lea.

Cutia a fost emisă de Cassa Autonomă a Monopolurilor Regatului României care începând cu 1929 va 
include și Fabrica de Țigarete din Iași, iar ulterior vor emite, sub această formulă, o nouă marcă de țigarete 
care vor purta numele suveranului, respectiv țigaretele Carol al II-lea.

                                                                                 Valoare estimativă: 300—600 €
                                                                                 Dimensiuni: 13,5×21,5×4,5 cm
                                                                                 Starea de conservare: Foarte bună

                                                                         Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 290

Ordinul Regina Maria, clasa a II-a, 1917

Ordinul Regina Maria, clasa a II-a, model 1917.

Decorație acordată Surorilor de Caritate și personalului 
medical în perioada Primului Război Mondial.

Valoare estimativă: 300—450 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 291

Crucea Regina Elisabeta – Alinare și Mângâiere, 1877-1878

Crucea Regina Elisabeta – Alinare și Mângâiere.

Decorație acordată Surorilor de Caritate și personalului 
medical în timpul Războiului de Independență.

Valoare estimativă: 450—900 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 293

Semnul onorific Vulturul Parlamentar, în grad de Comandor, cca. 1930

Semnul onorific „Vulturul Parlamentar” în grad de Comandor, acordat în 
perioada interbelică parlamentarilor, care efectuau un stagiu de mai multe 
guvernări concomitente.
Decorația se păstrează în cutia originală

                                                                           Valoare estimativă: 2.500—3.500 €
                                                                           Starea de conservare: Foarte bună

                                                                   Preț de pornire 1.200,00 €

LOT | 289

Crucea Meritul Sanitar, clasa a I–a, 1913

 Crucea Meritul Sanitar, clasa a I–a, model 1913. 

Valoare estimativă: 150—300 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 292

Ordinul Coroana României în grad de Mare Cruce, 1881

Ordinul Coroana României în grad de Mare Cruce, model 
1881 acordată civililor.

Valoare estimativă: 2000—3000 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 800,00 €
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LOT | 295

Medalia Maritimă, clasa a III-a

Medalia Maritimă, clasa a III-a, acordată naviganților, 
model regal Carol al II-lea.

Valoare estimativă: 450—900 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 298

Ordinul Coroana României, în grad de Cavaler

Ordinul Coroana României, în grad cavaler, cu 
spade și cu panglică de Virtutea Militară.

Decorație acordată în perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial.

Valoare estimativă: 150—300 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 296

Crucea de Onoare Pentru Merit, clasa a III-a

Crucea de Onoare Pentru Merit, clasa a III-a, 
însemn personal al regelui Carol al II-lea.

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1000,00 €

LOT | 299

Ordinul Steaua României, în grad de cavaler

Ordinul Steaua României, în grad de cavaler, cu spade și 
cu panglică de Virtea Militară.

Decorație acordată în perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial.

Valoare estimativă: 150—300 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 294

Ordinul Meritul Cultural, în grad de cavaler

Ordinul Meritul Cultural, în grad de cavaler, model 
regele Carol al II-lea.

Valoare estimativă: 450—900 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 297

Virtutea Aeronautică, clasa Crucea de Aur

Virtutea Aeronautică, clasa Crucea de Aur, 
model regele Mihai I.
Decorație acordată în perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial.

Valoare estimativă: 450—900 €
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 300

Ordinul Ferdinand I în grad de Colan,  piesă extrem de rară
 

La comemorarea a 10 ani de la realizarea României Mari, în 1929 a fost instituit Ordinul Ferdinand I. Acesta a fost 
realizat în amintirea regelui Ferdinand I, care încetase din viață la 20 iulie 1927, și era acordat celor care avuseseră o 

contribuție importană la realizarea Marii Uniri.

Colanul reprezintă cel mai înalt însemn al ordinului „Ferdinand I”. Cel care l-a proiectat a fost însuși regele Ferdinand I 
al României. Ordinul are ca simbol o cruce cu capetele despicate. Crucea este compusă din îmbinarea literei F a cifrului 
regelui Ferdinand I. Crucea este realizată din email verde și este surmontată de o corană aurită. Aceasta este prinsă 
de cordonul colanului format din inele aurite care leagă împreună cele 12 cruci alternante, realizate din email verde și 
albastru.

Doar 8 astfel de colane au fost realizate vreodată și au fost acordate: reginei Maria, mareșalului Alexandru Averescu, 
mareșalului Constantin Prezan, Nicolae Iorga, Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu și generalului Henri Berthelot, 
singurul străin căruia i-a fost oferit ordinul.

Valoare estimativă: 20.000—45.000 €
Dimensiuni:  14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 15.000,00 €

LOT | 302

Botezul Principelui Nicolae, medalie 
din bronz aurit, 1903

Medalie din bronz-aurit „Botezul Principelui 
Nicolae” realizată de gravorul M.V. în 1903, 
cu ocazia botezului principelui Nicolae, cel 
de-al doilea fiu al principelului 
Ferdinand și al principesei Maria.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: d - 7,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 303

50 de ani de la Unirea Principatelor 
Române 1859 – 1909

Medalie din bronz „50 de ani de la Unirea 
Principatelor Române 1859 – 1909”.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: d - 7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 301

Stella Maris - Inima Reginei Maria,  
medalie din bronz

Medalie din bronz „Stella Maris - Inima Reginei 
Maria” realizată de Emil Wilhelm Becker în 1938, 
cu ocazia depunerii inimii reginei Maria în capela 
sa de la Balcic.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: d - 6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 304

25 de ani de la realizări domnești 1891, medalie din bronz

Medalie aniversară din bronz „25 de ani de la realizări domneșt”
 realizată în 1891 de gravorul Paul Telge.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: d - 8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 305

Numirea Regelui Carol I ca feldmareșal al armatei germane, 
plachetă din bonz

Plachetă comemorativă din bronz „Numirea Regelui Carol I 
ca feldmareșal al armatei germane” realizată gravorul
 Tony Szirmai.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 8,5×7  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 306

Medalii comemorative cu cei 4 regi ai României, 2004

Patru medalii comemorative din argint cu cei 4 regi ai României emise de Banca Națională în 2004 după 
modelul medaliilor emise anterior.

1. Medalia comemorativă a cărui avers este dominat de profilul regelui Carol I, alături de o legendă „Carol I 1866-
1914”; gravor C. Dumitrescu.
2. Medalia comemorativă a cărui avers este dominat de profilul regelui Ferdinand I, alături de o legendă în care 
este menționat evenimentul care a stat la baza emiterii inițiale „80 de ani de la promulgarea legii «cultul eroilor» - 
12.IX.1919-12.IX.1999”; gravor Vasile Gabor.
3. Medalia comemorativă a cărui avers este dominat 
de profilul regelui Carol al II-lea, alături de o legendă 
exergă „Carol II Regele Românilor”; gravor H. Ionescu.
4. Medalia comemorativă a cărui avers este dominat 
de profilul regelui Mihai I, alături de o legendă 

„Regele Mihai după 50 de ani de monarhie în exil 1947 - 
România - 1997”; gravor Vasile Gabor.

Toate cele patru medalii au pe revers stema monarhiei 
române și cântăresc fiecare câte trei uncii  
(85,049 de grame).

Valoare estimativă: 1200—2400 €
Dimensiuni:  d - 6 cm  fiecare
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 600,00 €
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LOT | 307

Victor Ioan Popa, Regele Ferdinand I, bust

Bustul în bronz al regelui Ferdinand I, realizat de către Victor Ioan Popa.

Lucrarea este semnată prin incizare Fabrica V. V. Rascanu, București 1924.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: h - 19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 308

Machetă din gips a unui basorelief al regelui 
Carol al II-lea

Macheta din gips a unui basorelief cu profilul 
regelui Carol al II-lea cu legenda exergă 

„Carol II Regele României”, 1930. Macheta ce urma 
să fie turnată în bronz poartă semnătura medalistului
 francez André Lavrillier. Acesta a creat pentru Carol 
și o monedă în perioada imediată întoarcerii sale, 
respectiv în 1930.

Valoare estimativă: 600—800 €
Dimensiuni: d - 28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 309

Blazonul clasei marelui voievod de Alba Iulia, Mihai

Blazonul clasei marelui voievod de Alba Iubia din bronz platinat. În 1932, 
regele Carol al II-lea a înființat la Palatul Regal din București o clasa în care 
au fost înscriși 12 elevi din toate categoriile sociale, inclusiv fiul său, numită 
Clasa Măriei Sale Marelui Voevod de Alba Iulia, Mihai.

Blazonul este o reprezentare a unei acvile cu inel în cioc surmontate pe o 
coroană, cu luna în dextra, soarele în senestra și poartă semnătura autorului 
G. Constantinescu

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Dimensiuni: 34,5×25,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €

LOT | 310

N. A. Bogdan, Regele Carol I și a doua sa capitală

N. A. Bogdan, Regele Carol I și a doua sa capitală, Iași, 1916, XI + 659 p., bogat ilustrată.
Legătură din epocă.

Valoare estimativă: 250—350 €
Dimensiuni: 28×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 311

Regina Maria, fotografie originală, atelier Elvira

Fotografie originală înfățișând-o pe regina Maria a României.
Atelier fotografic Elvira, München.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni:  20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 313

Teatrul de operațiuni al manevrelor regale, 1938

Teatrul de operațiuni al manevrelor regale 1938. 
Din punct de vedere Geografic și Istoric, București, 
Atelierele „Cartea Românească”, 40 p., cu numeroase 
reproduceri fotografice în text și în afara textului.

Ediție bilingvă română-franceză.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 22,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

LOT | 314

Konrad Bercovici, That Royal Lover, 1931

Konrad Bercovici, That Royal Lover, New 
York,  Brewe & Warren, 1931, 298 p.

Legătură originală de editură din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 312

Stéphane Floresco, L'affaire Carol, 1929

Stéphane Floresco, L'affaire Carol, Paris, Librairie 
Serpabtié, 121 p.

Legătură contemporană integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 18,3×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €
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LOT | 316

Regele Carol al II-lea pe coperta publicației Newsweek, 
1939

Publicația Newsweek. The magazine of news 
significance, nr. 14 din 2 octombrie 1939 cu o fotografie 
a regelui Carol al II-lea pe copertă. Între paginile 11-14, 
revista cuprinde un articol despre asasinarea prim-
ministrului Armand Călinescu de către legionari și despre 
deciziile României la începutul celui de-al Doilea Război 
Mondial.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 317

Regele Carol al II-lea și principele Mihai 
pe coperta publicației Life, 1940

Publicația Life din 19 februarie 1940, cu o fotografie a regelui Carol al II-lea alături 
de fiul său, principele moștenitor Mihai I. Între paginile 66-71 este cuprins un 
articol despre situația României de la intrarea în război. Revista cuprinde un articol 
despre suveranul român între paginile 72-80. Ambele articole sunt bogat ilustrate cu 
reproduceri fotografice.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 35,5×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 315

Regele Carol al II-lea pe coperta publicației Time, 1939

Publicația Time. The weekly newsmagazine, nr. 20 din 
13 noiembrie 1939 cu o fotografie a regelui Carol al II-lea 
pe copertă. Revista cuprinde și un articol despre idilele 
suveranului român în rubrica Foreign News, între 
paginile 25-28.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 318

Regele Ferdinand I, fotografie și semnătură olografă

Fotografie înfățișându-l pe regele Ferdinand I al României.
Semnătura olografă a regelui Ferdinand I.

Valoare estimativă: 350—650 €
Dimensiuni: 18×13 / 6×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 319

Principesa Maria, fotografie tip cabinet, atelier Elvira

Principesa Maria, fotografie tip cabinet, atelier fotografic 
Elvira, Munchen.
Pe verso regăsim ștampila ex-libris Charles Trampus.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 322

Publicația „Adevărul” din 29 septembrie 1914, dedicat proclamării 
regelui Ferdinand

Publicația „Adevărul”, anul XXVII, nr. 98 din 29 septembrie 1914; număr 
dedicat decesului regelui Carol I și proclamării noului rege, Ferdinand 
I. Ziarul cuprinde un articol despre realizările regelui Carol I alături de 
detalii despre testamentul și funeraliile acestuia.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 62×45 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 323

Publicația „Universul Copiilor”, nr. 34, 15 august 1916, intrarea 
României în Primul Război Mondial

Publicația „Universul Copiilor”, nr. 34, 15 august 1916, număr cu 
o copertă dedicată intrării României în Primul Război Mondial 
ilustrată de Pascal.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 35×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 321

Publicația „Universul Literar”, număr festiv, 10 mai 1908

Publicația „Universul Literar”, anul 20, nr. 25, număr festiv, 10 mai 1908 dedicat 
Zilei Regelui. Coperta cuprinde o ilustrație cu o narațiune simbolică, în centru 
se află o figură feminină ce calcă pe o semilună în timp ce ridică spre cer coroana 
de oțel purtată de regele Carol I în cadrul ceremoniei de încoronare; în fundal se 
află mulțimea formată dopotrivă din țărani, aristocrați și militari care aclamă 
proclamarea regatului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 42×28,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 320

Queen Marie of Roumania, Ode to Roumania, ediție bibliofilă de lux

Queen Marie of Roumania, Ode to Roumania, Paris, 1923, 85 file, 53 heliogravuri și o cromolitografie.

Exemplar bibliofil de lux, realizat într-o serie de 100 de exemplare, exemplarul de față având numărul 3.
Legătură originală din piele, cu un chenar, titlu și stema României din aur, tranșa superioară este colorată cu roșu.
Volumul apare in revista Life, expus pe pianul din interiorul vilei lui Carol II din Estoril.

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Dimensiuni:  35.5×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 325

Publicația „Realitatea”, anul I, nr. 26,  31 iulie, număr dedicat 
memoriei regelui Ferdinand I

Publicația „Realitatea (sau lucrurile așa cum le vedem cu ochii)”, 
anul I, nr. 26 din 31 iulie 1927, număr special închinat memoriei 
regelui Ferdinand I, primul rege al României Întregite. În cadrul 
publicației apare tipărit și testamentul regelui.

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

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 326

Publicația „Timpul”, nr. 440 din 25 iulie 1938 dedicat funeraliilor 
reginei Maria

Publicația „Timpul” al cărei director era Grigore Gafencu, anul II, nr. 440 
din 25 iulie 1938; număr dedicat funeraliilor și omagierii reginei Maria. 
În cadrul publicației apar numeroase articole despre realizările suveranei 
din timpul Primului Război Mondial, alături de numeroase reproduceri 
fotografice din ultima perioadă din viață, precum și transcrieri din 
textele și scrisorile acesteia.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×43 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 324

Publicația „Neamul Românesc” din 15 octombrie 1922, număr dedicat 
încoronării cuplului regal Ferdinand și Maria

Publicația „Neamul românesc. Foaia Partidului Naționalist-Democrat” al 
cărui director era Nicolae Iorga, anul XVII, număr festiv din 15 octombrie 1922 
dedicat încoronării cuplului regal Ferdinand și Maria. Publicația cuprinde 
reproduceri fotografice ale cuplului, alături de un articol semnat de regina 
Maria și de o transcriere a slujbei religioase de încoronare.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 54×42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 327

Regina Elisabeta a Greciei, fotografie cu semnătură olografă, atelier Julietta

Fotografie care o înfățișează pe regina Elisabeta a Greciei. Fotografia poartă semnătura olografă a acesteia, care este datată 1931.

Elisabeta a fost fiica cea mare a regelui Fedinand și a reginei Maria. Aceasta s-a căsătorit cu prințul moștenitor George al Greciei 
în 1921. Constantin, regele Greciei a fost obligat să abdice în favoarea fiului său, iar în 1922 acesta este încoronat drept regele 
George al II-lea, alături de soția sa, Elisabeta. În 1924, cuplul regal a fost nevoit să abdice și să plece în exil. Cei doi vor divorța în 
1935, Elisabeta se va întoarce în țară, redevenind principesă.

Atelier fotografic Julietta, București.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 22×28  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 328

Principesa Ileana, fotografie cu dedicație, atelier Julietta

Fotografie care o înfățișează pe principesa Ileana a României. 
Atelier fotografic Julietta.

Fotografia poartă dedicația olografă a principesei Ileana 
oferită lui „Tante Elena de la noua ei nepoată”. În partea 
inferioară a fotografiei regăsim semnătura olografă a Ileanei, 
care este datată 1929.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 329

Regina Maria alături de prințesa Ileana, fotografie 
semnată olograf, 1925

Fotografie care o înfățișează pe regina Maria alături de 
fiica sa, prințesa Ileana.
Fotografie poartă semnătură olografă 
a reginei Maria, datată 1925.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: h - 19 cm / 51×39 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 331

Set de 15 cărți poștale fotografice cu 
Regina Maria a României

15 cărți poștale fotografice care o 
înfățișează pe regina Maria în diferite 
ipostaze.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 330

Litografie dedicată comandanților Diviziei XII cu semnăturile olografe ale membrilor familiei 
regale 

Litografie oferită cadou de către regina Maria comandanților Diviziei a 12-a a Armatei Britanice 
din Primul Război Mondial. Litografia este datată 1918. Alături de semnătura reginei, stau 

și semnăturile copiilor cuplului regal, respectiv a principelui Carol, a principelui Nicolae, a 
principesei Elisabeta, a principesei Ileana și a principesei Maria.

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Dimensiuni: 32×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €
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LOT | 332

Set de 11 cărți poștale fotografice cu 
membrii Familiei Regale Române

11 cărți poștale fotografice care înfățișeză 
diferite momente în care apar membrii familiei 
regale române precum: regele Carol I trecând în 
revistă trupele românești la intrarea lor în 
Bulgaria, regele Carol I în timpul manevrelor 
de la Roman, defilarea de 10 Mai.

Valoare estimativă: 450—750 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 € LOT | 335

Publicația „Universul”, articol critic semnat de Stelian Popescu referitor la 
abdicarea regelui Carol al II-lea

Publicația „Universul”, 6 septembrie 1940 cu un articol critic semnat de 
ziaristul și omul politic Stelian Popescu referitor la abdicarea regelui Carol al 
II-lea.

Stelian Popescu a fost un jurist, ziarist și om politic, ministru al Justiției în 
numeroase guverne interbelice și conducătorul ziarului Universul în perioada 
1915-1945. În perioada interbelică, prin intermediul ziarului, a criticat 
guvernările, intrând în conflict direct cu regele Carol al II-lea, umând ca după 
abdicarea acestuia să îl susțină necondiționat pe mareșalul Ion Antonescu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63×43  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 336

Publicația „Universul”, număr dedicat abdicării regelui Mihai I

Publicația „Universul”, ediție specială dedicată abdicării regelui 
Mihai I în 30 decembrie 1947. În prima parte a publicației este 
transcrierea actului de abdicare semnat de către rege pentru 

„sine și urmașii la tron”, iar în cea de-a doua proclamația guvernului 
comunist către popor în care este justificată alegerea făcută de 
conducător prin faptul că„instituția monarhică nu mai corespunde 
actualelor condițiuni ale vieții noastre de Stat”, fiind o piedică în cale 
dezvoltării țării.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 62,5×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 334

Publicația „Universul Copiilor”, Nr. 5,  25 ianuarie 1939, 80 de ani de la 
Unirea Principatelor

Publicația „Universul copiilor”, anul XV, nr. 5, 25 ianuarie 1939, număr 
dedicat sărbătoririi a 80 de ani de la unirea Moldovei cu Țara Românească. 
Coperta poartă o ilustrație realizată de Pascal cu regele Carol al II-lea în 
centrul conturului tricolor al țării, deasupra fiind reprezentate portretele 
principelui Al. I. Cuza, regelui Carol I și regelui Ferdinand I.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 35×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 333

Regele Carol al II-lea, set de 12 cărți poștale

12 cărți poștale fotografice și ilustrate care îl înfățișează pe regele Carol 
al II-lea în diferite ipostaze precum cea de principe, în uniformă militară, 
alături de tatăl său, regele Ferdinand I, 
sau de soția sa, Elena a Greciei.

                                                                          Valoare estimativă: 450—750 €
                                                                          Dimensiuni: 14×9 cm
                                                                          Starea de conservare: Foarte bună

                                                                   Preț de pornire 250,00 €
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LOT | 338

Calendarul România Eroică, 1938 + două cărți poștale ilustrate

Calendarul România Eroică pentru anul 1938, tipografia „Glim”, Breaza; pe a 
cărei copertă se găsește o reproducere a unei fotografii a regelui Carol al II-lea, 
alături de fiul său, Marele Voievod Mihai de Alba Iulia.

Lotul conține și două cărți poștale ilustrate ce au ca temă unirea principatelor 
române. Una dintre ele este emisă de Imprimeria I. Lapina, Paris, la finalul 
Marelui Război. Ilustrație este o alegorie, iar alături este stema României. 
Cea de-a doua carte poștală este emisă de o tipografie locală și prezintă, de 
asemenea, o compoziție alegorică.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 12,5×8 / 14×8,5 / 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 339

Poșta Română, set de 6 cărți poștale cu emisiuni filatelice 

Set de 6 cărți poștale litografice Poșta Română cu emisiuni filatelice 
embosate

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 337

Carte de membru, Liga Antirevizionistă Română

Liga Antirevizionistă Română a fost creată la inițiativa elitei interbelice 
românești ce s-a adunat în jurul lui Stelian Popescu, directorul 
cotidianului „Universul“. Acestă organizație a apărut ca o reacție la 
curentul revizionist care amenința statele naționale apărute pe ruinele 
Imperiului Austro-Ungar, printre care și România. 

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 11,5×7,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 340

Stema Regatului României, model 1921

Stema Regatului României, model 1921. Broderia a fost realizată pentru a fi aplicată pe drapelele 
de luptă ale Armatei Române. Realizate în anul 1925, din mătase naturală, cu fir de aur și argint, 

drapelele de luptă ale Armatei Române au fost țesute în Franța, la atelierele Tassinari & Chatel.

Atelierele Tassinari & Chatel realizează cele mai fine țesături încă din 1680, producând în decursul 
timpului țesături pentru cele mai celebre palate, cu ar fi Palatul Versailles, Palatul Fontainebleau, 
dar și pentru numeroase case regale din întreaga lume.

Valoare estimativă: 4000—6000 €
Dimensiuni: 56×50 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 3.000,00 €
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LOT | 341

Fotografie, Regina Elisabeta la proclamarea regatului

Regina Elisabeta în momentul proclamării Regatului, 1881.

Fotografia marchează momentul proclamării regatului 
României în 1881. Regina este îmbrăcată în rochia purtată 
cu acel prilej, are pe cap coroana ei, iar în lateral este vizibilă 
Coroana de Oțel a regelui Carol I. Rama este din alamă 
suflată cu argint, decorată cu un bogat motiv vegetal.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 342

Principesa Elisabeta, în uniforma Crucii Roșii, 1918

Principesa Elisabeta, fotografie, atelier necunoscut, 1918. 
Fotografia are semnătura olografă a principesei.

Principesa Elisabeta, fiica cea mare a regelui Ferdinand și a 
reginei Maria, în uniformă de Cruce Roșie în Primul Război 
Mondial. Principesa Elisabeta a activat în calitate de soră 
de caritate alături de mama sa, regina Maria. Rama este din 
lemn patinat, decorată cu un element vegetal Art Nouveau.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 15,5×7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 343

Fotografie, Principesa Maria în Dormitorul de Argint, 1908, cu semnătură olografă

Fotografie, principesa Maria în Dormitorul de Argint din Palatul Cotroceni.
Atelier fotografic A. Brand.
Fotografia este semnată și datată olograf de către principesă.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 12,5×17  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 344

Regina Maria în uniforma Crucii Roșii, în timpul Primului 
Război Mondial, carte poștală fotografică cu semnătură 
olografă

Carte poștală fotografică care o înfățișează pe regina Maria, 
în uniforma Crucii Roșii, în timpul Primului Război Mondial.

Carte poștală poartă semnătura olografă a reginei, datată 
1917.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 347

Album, Castel Peleș 1883-1933

Album, Castel Peleș 1883-1933, Editura Imprimeria
 Națională, 125 p., cu numeroase repoduceri fotografice 
în text. 

Legătură originală de editură.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 33×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 345

Fotografie, Regina Elisabeta cu o amplă dedicație olografă, 
1906

Fotografie, Regina Elisabeta, atelier fotografic Franz Mandy, 
București. Piesa poartă o dedicație amplă, olografă a reginei, 
fiind datată 1906.

Fotografia a fost utilizată în epocă și pentru ilustrarea unei 
serii de cărți poștale.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 32×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 346

Regina Elisabeta la palatul regal, fotografie cu dedicație, 
cca. 1907

Fotografie care o surprinde pe Regina Elisabeta la 
Palatul Regal.

Fotografia poartă dedicația olografă a reginei și a fost dăruită, 
potrivit unei însemnări olografe de epocă aflate pe verso, 
Adinei Emil Costinescu, fiica omului politic liberal Emil 
Costinescu și soția lui Constantin (Dinu) I.C. Brătianu. 

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1907.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 46,5×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 348

Castelul Peleș, fotografie de mari dimensiuni, atelier 
Ihalsky

Fotografie de mari dimensiuni care înfățișează Castelul Peleș.

Atelier fotografic Ihalsky, fotograful Curții Regale, Sinaia.

Fotografia apare reprodusă în albumul expoziției  Regina 
Elisabeta a României. Un secol de eternitate, la pagina 31, 
expoziție organizată de Muzeul Național Peleș din Sinaia în 
2016.

Valoare estimativă: 500—750 €
Dimensiuni: 28×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €
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LOT | 350

Vasile Alecsandri, Sfințirea Bisericii de la Curtea de Argeș, manuscris închinat cuplului regal, Carol I și Elisabeta

Vasile Alecsandri, Manuscrisul legendei „Sfințirea bisericei de la Curtea de Argeș”, închinată cuplului regal, Carol I și Elisabeta.

Poetul Vasile Alecsandri (1821-1890) este considerat a fi unul dintre întemeietorii literaturii moderne în limba română. Cu 
toate acestea, pe lângă activitatea literară în care s-a remarcat prin vastele operele poetice, ca ziarist sau ca editor de publicații 
literare și culturale, Alecsandri s-a dovedit a fi și un diplomat aplicat, calitate pe care și-a desăvârșit-o atât în timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza, cât și în perioada de domnie a regelui Carol I. Ca apropiat al familiei regale, în special al reginei Elisabeta, 
personalitate alături de care a avut numeroase colaborări literare, a avut asigurată o și mai mare vizibilitate în spațiul public. De 
asemenea, prin sprijinul regelui Carol I, a fost numit într-o funcție publică importantă, respectiv ministrul României la Paris.

„Sfințirea bisericei de la Curtea de Argeș” este o operă în versuri care evocă un moment important din istoria monarhiei românești, 
respectiv slujba de sfințire a catedralei de la Curtea Argeș, restaurată la inițiativele regelui Carol I, locul care va deveni și 
necropola familiei regale.

Manuscrisul este complet, alcătuit din 5 file veline numerotate. Textul este redactat caligrafic, mărunt, pe două coloane, cu 
cerneală neagră; pe alocuri, există corecturi și adăugiri realizate în același mod în care este scris întreg textul. Pe ultima filă, 
la finalul textului, se observă semnătura poetului, alături de dată și loc, Castelul Peleș, 14 octombrie 1886. Vasile Alecsandri, 
Manuscrisul legendei „Sfințirea bisericei de la Curtea de Argeș”, închinată cuplului regal, Carol I și Elisabeta.

Valoare estimativă: 2000—3000 €
Dimensiuni: 25,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €

LOT | 349

Carmen Sylva, Gravură colorată manual

Gravură colorată manual a principesei Elisabeta, soția domnitorului Carol I. Alături de 
semiprofilul suveranei se află și stema regatului României, conturată și colorată manual.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 30,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €



184România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea a II-a România Regală   -  Mărturiile unei dinastii   -   Partea a II-a185

LOT | 351

Regina Maria, Povestea unei domnițe, cu autograful 
reginei, 1918

Regina Maria, Povestea unei domnițe neascultătoare, 
Iași, Tipografia ziarului Neamul Românesc, 1918, 80 p.
Exemplarul poartă pe coperta principală semnătura 
olografă a reginei Maria datată 1918.
Legătură contemporană integral din piele, în interior 
se păstrează legătura cartonată originală.

Valoare estimativă: 350—500 €
Dimensiuni: 21,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 352

Principele moștenitor Ferdinand al României, atelier F. Mandy

Fotografie tip cabinet înfățișându-l pe principele moștenitor Ferdinand al României.

Atelier fotografic Franz Mandy, București.1907.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 16,3×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 353

Principesa Maria în costum popular, 
atelier E. Uhlenhuth

Fotografie care o înfățișează pe principesa Maria în costum popular, realizată în 
1897 de către profesorul Eduard Uhlenhuth, fotograful curții regale din Coburg.

Fotografia este încadrată de o rama de bronz din epocă.

Valoare estimativă: 500—700 €
Dimensiuni: 15×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 354

Set de 6 cărți poștale fotografice din timpul 
încoronării de la Alba Iulia

Set de 6 cărți poștale fotografice 
din timpul festivității de încoronare 
a cuplului Ferdinand și Maria ca regi ai 
României Mari, festivitate ce a avut loc la 
Alba Iulia la data de 15 Octombrie 1922

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 355

Kronprinz Ferdinad von Rumanien, atelier Prof. E. Uhlenhuth, 
piesă rară

Fotografie tip cabinet care îl reprezintă pe principele moștenitor 
Ferdinand al României.

Atelier fotografic Profesorul Eduard Uhlenhuth, Coburg.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 356

Fotografie, Principesa Maria, atelier Mandy

Fotografie de cabinet, principesa Maria, atelier fotografic Franz 
Mandy, București. Fotografia datează din ultimul deceniu al secolului 
al XIX-lea.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 358

Scrisoare adresată președintelui Republicii 
Peru, semnată de Carol al II-lea și de 
Nicolae Titulescu

Regele Carol al II-lea îi trimite o scrisoare 
președintelui Republicii Peru, General 
Oscar Benavides prin care îl felicită pentru 
alegerea sa în funcția de președinte, pentru a 
finaliza perioada prezidențială a lui Sánchez 
Cerro, care fusese asasinat la sfârșitul anului 
1933.

Scrisoarea a fost trimisă de la Palatul din 
București în 14 februarie 1934 și poartă la 
final semnătura regelui Carol al II-lea și pe 
cea a Ministrului Afacerilor Străine, Nicolae 
Titulescu.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 24,5×19  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 357

Prințul Karl Anton de Hohenzollern, carte poștală 
olografă către fratele său, principele moștenitor 
Ferdinand

Prințul Karl Anton de Hohenzollern îi trimite 
fratelui său, principele moștenitor Ferdinand, aflat 
la reședința sa de la Castelul Pelișor, o carte poștală 
olografă semnată Carl și datată 29 septembrie 1909.

Valoare estimativă: 300—400 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 359

Carmen Sylva, curriculum vitae + fotogravură 

Curriculum vitae al viitoarei regine a României, Carmen Sylva, 
redactat în limba germană, pe 3 file. La finalul textului se află o 
fotogravură a autoarei realizată la atelierul Adolf Eckstein, Berlin.

Carmen Sylva este pseudonimul literar al principesei Elisabeta, 
soția principelui Carol I. Ideea de a utiliza un pseudonim pentru 
publicarea creațiilor literare i-a aparținut soțului acesteia, care 
considera important să existe o delimitare între regină și poetă.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 45×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 360

Proiect pentru coperta lucrării Omagiu. Școala Superioară de război, 1872 - 1939

Proiectul pentru coperta lucrării Omagiu. Școala Superioară de război, 1872 - 1939 ce  urma a fi publicată cu ocazia sărbătoririi 
a 50 de ani de la înființarea Școlii Superioare de Război (1889-1939). Proiectul a fost pictat manual în acuarelă și creion. În 

cadrul afișării apar și două ștampile: una a Facultății de Arhitectură și una cu textul „văzut”. Proiectul a obținut Mențiune în cadrul 
concursului.

Pe proiect este menționat ca an de înființare, 1872. Cu toate că ministrul de război din 1872, respectiv generalul Ion Em. Florescu, îi 
ceruse principelui Carol I să emită un decret prin care să fie înființată o Academie de Război în București, acesta nu a putut fi pus în 
aplicare din lipsă de fonduri. Școala Superioară de Război a urmat să-și deschidă porțile 17 ani mai târziu, în 1889. Cu toate acestea, la 
momentul înființării, era singură instituție de acest tip din sud-estul Europei.

Festivitatea a avut loc în data de 6 decembrie 1939, în prezența regelui Carol al II-lea, al cărui cifru este prezent pe afiș, a membrilor 
guvernului și a autorităților civile și militare din capitală. Evenimentul nu avea doar rolul de a celebra semicentenarul insituției, dar 
și inaugurarea noului local al Școlii. Cu această ocazie, au fost fost bătute două medalii jubiliare și a fost publicată lucrarea „Istoricul 
Școalei Superioare de Războiu, 1889-1939”.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 115×75 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 362

Cinci telegrame către Palatul Regal semnate olograf de Generalul 
Warthiadi

Cinci telegrame redactate și semnate olograf ce urmează a fi prezentate 
la Palatul Regal, fiind adresate generalului Năsturel, comandantul 
corpului 1 Armată.

Generalul Panait Warthiadi, șeful Statului Major Regal, comandant 
la Școlii de Ofițeri de Artilerie și Geniu, al corpurilor nr. 3 Armată la 
Galați și, ulterior, al nr. 2 la București îi scrie generalului Năsturel 
în numele regelui, ca semn de mulțumire pentru diverse discursuri 
adresate comandamentului.

Valoare estimativă: 90—180 €
Dimensiuni: 19×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 363

Patru telegrame redactate și semnate de către regele 
Ferdinand

Patru telegrame redactate și semnate olograf de către regele 
Ferdinand I adresate generalului Năsturel, comandantul 
corpului 1 Armată în care îi mulțumea acestuia pentru 
diverse discursuri ținute în fața comandamentului sau îi 
răspundea la diverse urări.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 361

Cinci telegrame către Palatul Regal semnate olograf de 
generalul Mavrocordat 

Cinci telegrame redactate și semnate olograf ce urmează a 
fi prezentate la Palatul Regal, fiind adresate comandantului 
corpului 1 Armată, generalul Năsturel.

Generalul Leon Mavrocordat, șeful Casei Militare Regale, 
îi scrie generalului Năsturel în numele regelui ca semn 
de mulțumire pentru diverse discursuri adresate în fața 
comandamentului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,5×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 364

Brevete obținute de generalul Frim Constantin

Lotul cuprinde 12 brevete și un plic al unei diplome regale obținute de Frim Constantin în perioada 1891 - 1931.
Frim Constantin a fost unul dintre luptătorii care s-au evidențiat atât pe frontul celui de-Al Doilea Război Balcanic, cât și pe frontul 
Primului Război Mondial.
 

- Plic al unei diplome regale pentru ofițeri superiori.
- Brevet pentru înaintarea în gradul de locotenent, 1891.
- Brevet pentru „Medalia Jubiliară Carol I”, 1906.
- Brevet pentru conferirea Ordinului Coroana României 
în gradul de cavaler, 1907.

- Diplomă regală pentru înălțarea la gradul de general de
 brigadă, 1918.

- Brevet pentru oferirea dreptului de a purta
 Semnul Onorific de aur, 1912.

- Brevet pentru conferirea Ordinului Steaua 
României în grad de Cavaler, 1912.

- Brevet pentru medalia „Răsplata munceii pentru 
învățământ” clasa I, 1913.

- Brevet pentru conferirea medaliei Avântul Țarei 
pentru că a luat parte în campanie din 1913, 1914.

- Brevet pentru conferirea Ordinului Coroana 
României în grad de Comandor, 1922.

- Brevet pentru conferirea Ordinului Coroana României 
în grad de Mare Ofițer, 1928.

- Brevet pentru conferirea Ordinului Steaua României 
în grad de Comandor, 1927.

- Brevet pentru conferirea Furajera Steaua României, 1931.

Valoare estimativă: 450—950 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 365

Brevete obținute de geograful Iulian Teodor

Set de 8 brevete și diplome obținute Iulian Teodor în 
perioada 1893-1922.

- Diplomă membru activ al Societății Geografice Române 
din București, 1893.

- Brevet de conferire a Ordinului Coroanei României în grad 
de Cavaler, 1902.

- Brevet pentru „Medalia Jubiliară Carol I”, 1905.
- Brevet de conferire a Ordinului Coroanei României în grad 
de Ofițer, 1909.

- Brevet pentru medalia „Răsplata muncei pentru Biserică”, 
clasa I, 1909.

- Brevet pentru medalia „Răsplata muncei pentru 
învățământ”, clasa I, 1912.

- Brevet de conferire a Ordinului Steaua României în grad 
de Cavaler, 1913.

-Brevet de conferire a Ordinului Coroanei României în grad 
de Comandor, 1922.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 23×28 / 35×37 /  36×24 / 33×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 367

Set de 20 cărți poștale fotografice, membrii 
familiei regale române

Set de 20 cărți poștale fotografice ce surprind 
membrii familiei regale în timpul diverselor 
activități. Sunt surprinși copiii cuplului 
regal, Ferdinand și Maria, în ipostaze diverse, fie 
împreună, fie alături de părinți.

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 366

Regina Elena, set de 7 cărți poștale fotografice

Regina Elena în diverse ipostaze, 7 cărți poștale ilustrate, diverse ateliere.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 14,5×10,5  / 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 368

Principele Mihai în copilărie, set de 20 cărți poștale fotografice

Principele Mihai în copilărie, 20 de cărți poștale fotografice, diverse ateliere și edituri, cca. 
1922-1927. Ilustratele surprind diverse ipostaze din copilăria viitorul rege Mihai I, singur,
 jucându-se, sau alături de mama sa, regina-mamă, Elena.

Valoare estimativă: 450—950 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 369

Colecție de 22 de cărți poștale fotografice ale Balcicului

22 de cărți poștale fotografice care înfățișează localitatea Balcic, 
palatul reginei Maria Tenha Yuva și pe regină în grădinile sale.

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

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 370

Regele Ferdinand I, fotografie orginală, atelier Julietta + semnătură olografă

Fotografie de mari dimensiuni, înfățișându-l pe regele Ferdinand I al României. 
Atelier fotografic Julietta, București.

Fotografia vine însoțită de semnătura olografă a regelui Ferdinand I.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 27,7×22,5 / 5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 371

Principesa Maria în ținută de zi, fotografie cu autograf

Fotografie care o înfățișează pe principesa Maria în ținută de zi. 
Fotografia poartă semnătura olografă a principesei.

Rama este din lemn patinat, decorată cu motive Art Nouveau.

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 44×36  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 373

Bilet de mulțumire, semnat olograf de către 
Arhiducesa Ileana

Bilet de mulțumire semnat olograf de către 
Erzherzogin [Arhiducesa] Ileana.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 9×13,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 374

Regina Elisabeta, carte poștală fotografică cu 
semnătură olografă, 1910

Regina Elisabeta, carte poștală fotografică, care 
poartă pe verso dedicația olografă a reginei, datată 
1910.
Fotografia a fost realizată de atelierul fotografic 
Franz Mandy.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 13,7×8,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 372

Maria Regina României, Regina cea rea, 1916

Maria Regina României, Regina cea rea, București, 1916, 
114 p.

Regina cea rea este o poveste pentru copii dedicată de 
regina Maria uneia dintre fiicei sale, principesa Maria. 
Volumul cuprinde ilustrații și o copertă de A.S.R. 
Principesa Elisabeta.

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

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 376

Acuarelă semnată Zoe Bengescu

Acuarelă semnată Zoe Bengescu, una 
dintre doamnele de onoare ale reginei 
Elisabeta.

Alături de imagine, se află și un scurt 
text olograf în versuri: 

„roa dimineți
e lăcrămi de flore
ce le șterge numai
a sorelui sărutare!”

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 375

Regele Ferdinand și principele Carol, carte poștală fotografică 
adresată lui Constantin Bacalbașa

Carte poștală fotografică care îl înfățișează pe regele Ferdinand 
al României alături de fiul său, principele moștenitor Carol.

Cartea poștală a fost trimisă gazetarului, Constantin Bacalbașa, 
de către autorul fotgrafiei Ed. Bucovsky și este datată 1932. 
Pe verso regăsim și stampila atelierului fotografic Ed. Bucovsky.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13,7×8,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 378

Regele Carol al II-lea la serbarea de la Arenele Romane 
din 8 Iunie 1932

Două fotografii din timpul Serbărilor de la Arenele Romane 
din 8 Iunie 1932 care îl surprind pe regele Carol al II-lea 
oferind Maiorului Mircea Pipoș, voluntar ardelean, medalia 
Ferdinand I cu spade.

Atelier fotografic Royal, București.

Valoare estimativă: 90—180 €
Dimensiuni: 11,3×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 379

Fotografie de presă, Regele Carol al II-lea alături 
de fiul său, principele Mihai

Fotografie de presă a regelui Carol al II-lea alături de fiul său, Marele 
Voevod de Alba Iulia, Mihai. Fotografia este datată 1950, fiind o 
reproducere după o fotografie din perioada interbelică, respectiv 1935, 
realizată în atelierul Julietta, București.

La momentul utilizării imaginii în presa internațională, atât regele Carol 
al II-lea, cât și regele Mihai se aflau în exil.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 377

Două fotografii de presă cu regele Carol al II-lea

Două fotografii de presă cu regele Carol al II-lea.

1.  Regele Carol al II-lea vizitând armata britanică pentru 
a observa noile tancuri, wfotografia datează din 17 noiembrie 
1938.
2. Regele Carol al II-lea aflat în exil în Bermuda împreună 
cu Elena Lupescu. Fotografia îi înfățișează pe cei doi în 
timpul unei plimbări cu trăsura alături de fostul chamberlain, 
Ernest Urdarianu. Fotografia datează din 1941.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 16,5×21,5  / 18,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 380

Principesa Maria în port popular, carte poștală fotografică

Carte poștală fotografică care o înfățișează pe principesa Maria purtând un costum 
tradițional românesc. Fotografia este surmontată de cifrul aurit al suveranei.

Rama este din lemn sculptat și este decorată cu motive zoomorfe și vegetale în stilul 
neoromânesc.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 14×9  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 382

Al. Busuioceanu, La galerie de peintures de S. M. le Roi 
Carol II de Roumanie

Al. Busuioceanu, La Galerie de Peintures de sa Majeste le Roi 
Carol II de Roumanie, tome I, Les Beaux-Arts, Paris 1939, XX 
+ 125 p., + 55 planșe. Lucrarea a fost publicată într-un singur 
volum, există și volumul II ce se găsește în manuscris la 
Biblioteca Centrală Universitară din București.

Legătura originală în pânză cu cifrul regelui Carol al II-lea pe 
coperta anterioară.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 36×27 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 383

N.N. Basarabeanu, Un mare triumf pentru Regina Maria

N. N. Basarabeanu, Un mare triumf pentru Regina Maria, București, Tipografia 
profesională Dim. C. Ionescu, 11 p.

N. N. Basarabeanu, bibliotecarul Teatrului Național din București, prin această 
lucrare cere reginei Maria să se implice în activitățile culturale ce urmează a fi 
desfășurate în cadrul Societății Lumei Civilizate din România, acceptând rolul 
onorific de „Supremă Președinte”.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 42×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 381

N. D. Popescu, Calendarul pentru toți românii pe anul 
1903

N. D. Popescu, Calendarul pentru toți 
românii pe anul 1903, Editura Librărieri Th. 
Ionnițiu, Tipografia Gutenberg, Joseph Göbl, 160 p.

Legătură originală de editură, cu cotor și 
colțuri din piele. Pe coperta finală a fost
 impimată în aur stema Regatului României.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29,5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 385

Tadeusz Ajdukiewicz, M.S. Regele Carol I, cromolitografie

Cromolitografie care îl înfățișează pe M.S. regele Carol I. 
Aceasta a fost realizată de către artistul de origine poloneză 
Tadeusz Ajdukiewicz, care a lucrat în România pentru regele 
Carol I și familia regală.

Cromolitografia se regăsește în albumul „Armata Română” 
editat de către Ioan Socec în 1903.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 54,5×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 384

Tadeusz Ajdukiewicz, M.S. Regele Carol I în ținută de ceremonie, 
cromolitografie

Cromolitografie care îl înfățișează pe M.S. regele Carol I purtând 
ținuta de ceremonie. Aceasta a fost realizată de către artistul de 
origine poloneză Tadeusz Ajdukiewicz, care a lucrat în România 
pentru regele Carol I și familia regală.

Cromolitografia se regăsește în albumul „Armata Română” editat 
de către Ioan Socec în 1903.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 54,5×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 387

Constantin Kirițescu, Un rege-erou

Constantin Kirițescu, Un rege-erou. Personalitatea sufletească a regelui 
Ferdinand I al României, Craiova, Editura Ramuri, 27 p.; cu o reproducere 
fotografică a portretului regelui Ferdinand și numeroase ilustrații în și în afara 
textului.
Atelier fotografic Royal, București.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 388

Pamfil C. Georgian, Întemeierea dinastiei române. 1866, 1940

Pamfil C. Georgian, Înttemeierea dinastiei române. 1866, București, Tipografia 
„Cartea Românească”, 1940, 63 p.

Lucrarea cuprinde numeroase reproduceri fotografice.

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

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 386

Auguste Dorchaix, Conte d`Avril, cu 
dedicația autorului către Carmen Sylva

Auguste Dorchaix, Conte d’Avril, comedie 
în 4 acte, în versuri, Paris, Éditeur Alphonse 
Lemerre, 140 p.

Volumul cuprinde dedicația olografă a 
autorului către Carmen Sylva, la care se 
referă ca fiind ilustra autoare a volumului 

„Contes du Pélech”.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 1685×12,5  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 392

Alice-Leone Moats, Lupescu. The story of a royal love affair, 1955

Alice-Leone Moats, Lupescu. The story of a royal love affair, New York, Henry Holt and Company, 
1955, 220 p., cu numeroase reproduceri fotografice în afara textului.

Legătură originală, de editură, din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 393

Emil Gabrielescu, Zile de glorie. Versuri patriotice

Emil Gabrielescu, Zile de glorie. Versuri patriotice, București, Tipografia „Isvorul” 
Al. Alexandrescu, 16 p.
Coperta este decorată cu o fotografie a regelui Carol al II-lea, alături de fiul său, 
principele Mihai I.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 389

Acte și corespondența relative la renunțările la tron ale fostului 
principe moștenitor (1918-1919-1925)

Acte și corespondența relative la renunțările la tron ale fostului 
principe moștenitor (1918-1919-1925), 46 p., cu reproduceri 
fotografice realizate după scrisori originale în afara textului.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 26×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 390

Acte și documente. Uneltirile împotriva dinastiei, 1930

Acte și documente. Uneltirile împotriva dinastiei. Abdicarea fostului 
principe moștenitor. Complotul de la Londra. Echivocul național-
țărănist, București, Imprimeriile Independența, 1930, 47 p.

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

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 391

Alexandru Gârneață, Adevărata istorie a unei monarhii. Familia 
Hohenzollern

Alexandru Gârneață, Adevărata istorie a unei monarhii. Familia 
Hohenzollern, București, Editura Cartea Românească, 140 p.

Lucrarea susține ideologia comunistă, având un caracter 
propagandist.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 20,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 395

Constituția Regelui Carol al II-lea, 1938

Constituțiunea Regele Carol al II-lea, Promulgată prin Înalt Decret Regal nr. 901 din 20 februarie 1938 și publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 48 din 27 februarie 1938, București, Institutul de Arte Grafice „Lupta”, 31 p.

Publicația a fost editată de „Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor” și poartă ștampila acestei organizații 
pe copertă.

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

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 396

The New York Times, Recenzie The story of my life, 
1934

Publicația „The New York Times. Book Review”, 21 
octombrie 1934, 32 p., cu un articol dedicat lucrării 
The story of my life scrisă de regina Maria a România.

Articolul este semnat de scriitorul american Walter 
Littlefield, iar lucrarea este descrisă ca fiind o revelație 
neobișnuit de intimă a modului de viață regal.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 40,5×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 394

Carmen Sylva, În luncă, 1905

În luncă, o idilă de Carmen Sylva, București, Editura Librăriei Socecu & Co., 1905, 50 p.

Lucrarea este dedicată compozitorului George Enescu, la care autoarea se referă ca fiind 
copilul său sufletesc. În cadrul lucrări se regăsesc două reproduceri fotografice a două 
lucrări de Nicolae Grigorescu.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 23,5×17  cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 397

Trei caiete școlare din perioada 1930-1940

Trei caiete școlare din perioada 1930-1940 cu reproduceri 
fotografice ale portretului principelui Mihai pe copertă. Unul dintre 
caiete cuprinde, alături de imaginea principelui, și imaginea regelui 
Carol al II-lea alături de textul „Credință și muncă pentru țară și 
rege”.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×15,5 / 20×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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