
UN CATALOG DE LIBRARIE DIN BUCUREŞTI 
Dn; PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 

de ELISABETA ANGRELOVln 

Prima jumătate a secolului aJ. XIX-lea reprezintă perioada în 
-·.:are cultura începe să păitrundă tot mai larg în rîndul maselor, înre
~istrindu-se o creştere a publicaţiilor româneşti, fie originale fie tra
·<luceri şi în special o îmbogăţire de scrieri cu caracter laic. 

Imulţindu-se numărul publicaţiilor şi al cititorilor, se va simţi din 
·ce î'n ce mai mult nevoia unei difuzări mai organizate a cărţilor, cit şi 
„:a unor metode de a face ounoscute unui public cit mai larg de cititori, 
-cărţile care puteau să-l intereseze, fie aflate în depozit, fie nou apărute. 
Astfel iau naştere librăriile - prăvălii speciale unde se vindeau cărţi, 
::spre deosebire de trecut cînd acestea erau desfăcute direct de tipo
. grafii sau prin băcăniile şi prăvăliile de „braşovenii". 

Deşi nu este în intenţia noastră de a ne ocupa de comerţul des
ff.şurat de librării, trebuie să amintim totuşi că în Bucureşti prima 
1ibrăriie. care era ma.i degrabă un cabinet de lectură, a luat fiinţă în 
anul 1826, din iniţiativa francezului TMerin de Meronville, pe looul 
unde se afJă astăzi Palatul Republicii. In 1836 este cumpărată de Frie
drich Walbaum 1 şi Weisse şi preluată apoi de C. A. Rosetti şi Win

. terhalder 2) în jurul anului 1846. 
De asemenea, din foaia de titlu a unei cărţi apărută probabil la 

Iaşi în 1827 „Obiceiul de a se roşii ouă", aflăm că această carte se 
găseşte de vînzare şi „în BucuT"e?ti la Dlor I. Romano\· şi I. Popovici", 
deci aioei;;ti dai aSOICiaţi se ocupau încă de pe atunci de comerţul de 
·-cărţi. 

tn 1833. se iau „măsuri pentru cenzură" în ce priveşte comerţul 
de cărţi, totuşi acesta continuă să se dezvolte prin deschiderea de noi 
librării, iar librăria Romanov (din 1850 e si tipografie) ne interesează 
în mod deosebit prin catalogul nedatat al acestei librării, care face 
parte din fondul de cărţi al bibliotecii Muzeului de istorie a oraşului 
Bucure;;ti şi despre care putem af.irma că este printre primele cata
loage de cărţi apărute în Bucureşti. 

1) în „Almanah al Curţii şi al Statului" din 1838, Fr. Welbaun apare ca li
'brar al Curţii, (p. 25). 

2) M. Th. loaniţiu, Istoria editurii româneşti, Buc., 1943, p. 136. 
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TXorăria Romanov ~re o suită aproape continuă de cataloage. Ast
fel. în 1833 apare „Catalogulu cărţiloru din libraria lui Iosif Roma-
1iov", 3) iar 1836 apare în tipografia lui Eliade Rădulescu, care de altfel 
işi vindea cărţile în această librărie, un „Catalog pentru toate cărţile 
ce se află în Librieriia D. D. Iosif Romanov şi cumpania în Bucureşti 
La nr. 419 Văpseoa roşie în Uliţa Braşovenilor şi în Iaşi la D. D. Dimi
trie Nica, librer; în Focşani la D. Hr. Ragi Calciu, 1836", li) Are 12 
µagini şi conţine cărţi bisericeşti şi istorice, menţionate numai cu titlu, 
-fără autor. 

In 1837 apare o nouă ediţie : „Catalogu corţilbr ce se află în 
librcrieu nc•nârieoscă a Dumnealor Iosif Romanov şi I. Popovici în 
Bucureşti, in Uliţa Braşovenilor supt, num. 419, Văpseoa roşie şi la 
D. Visarion Husul dela Bărătie păste drum", 5) care are 10 pagini, cores
punde ca titlu cu cel aflat in colecţiile noastre, dar nu ca pciginaţie, da
tare şi dimensiuni. 

În 1838 s-a tipărit un „Catalog de cărţile ce se află în Libreriea 
Rumânească din Bucureşti a D. D. Iosif Rn.manoi• şi Comp. pe Uliţa 
Sf. Gheorghe Nou în Braşoveni. 6) E cel mai mare catalog. apărut pînă 
acuma, de 38 pagini, şi cuprinde 296 de titluri. cărţile fiind împărţite 
în bisericeşti şi profane, şi aranjate în ordinea autorilor. Se dă autorul, 
titlul. formatul, locul şi anul. O prescurtare a acestui catalog se găseşte 
în „Foaie pentru minte, ini~ă şi literatură" apărută la Brao;;ov în 1838, 
nir„ ll2 dtn 17 sept., la pagina 96-98, în continuarea unui articoil, şi 
are titlul „Catalog, 1de cărţi ce se află la librerla Domnului Romancv 
în Bucur·eşti". 7) Or.:dinea cărţilor, nedatate, pe două OOloane. este iden
tică cu cea din catal<?gt.11 pe care-l publicăm aici, însă cărţile bisericeşti 
nu sint trecute deloc 1iar o carte lipseşte. Faptul că şi în „Cr<izeta Tran
silvaniei" din 1842, 8) ·apărută tot la Braşov, se publică din căt;"ţile aflate 
în librăria Romanov din Bucureşti, iar în cataloagele apămte se anunţă 
jn ce loc se află de vinzare cărţile din această Hbră:rie, U;i Iaşi s0ll.l. Ilia 
Focşani, demonstrează încă odată impOrtanta care se atribuie populari
zării acestui nou eomerţ bucureştean. 
, ln anul 1840 apare : „Catalog pentru cărţile ce se află de .vînzare 

in libreriea cea Rumânească din Iaşi, a dlui Dimitrie Nica şi ţ:umpania 

3) !arcu Dim., Bibliografia chronologică română.... 1550-1873, ed. II, Buc., 
1873, p. 32 .. 

4) Theodorescu Barbu, Ista't,ia bibliografiei române, Buc., 1945, p. 25 
5) Ibidem. 

6) Ibidem, p. 26. '' 
7) Acest catalog împreună !cu cele apărute· in 1840 şi 1845 sînt singurel·~ 

care se află în biblioteca Acaden'~iei R.S.R. La B.C.S„ B.C.U., Biblioteca Facultăţii 
de filologie, de istorie ca şi în numeroase al.te biblioteci din Bucureşti nu se gă
seşte nici un fel de catalog, 

8) In exemplarul aflat la Biblioteca Academiei, acest c:aţalog lipseşte. în nr. 2 
din 12 ian. al acestei gazete f?ăs1m numai următorul anunţ ,,Librărie". D-lui Iosif 
Rnmanov si companie niai deschide o prăvălie (boltă) cu cărţi româneşti, din cite 
au ieşit pînă acum. Prăvălia este în colţul porţii Sfintului Gheorghe Nou în Bucu
reşti. Doritorii pot afla orice carte tipărită în limba românească. ln .nr. 52 din 28 
decembrie al aceluiaşi an, găsim pe Iosif Romanov, librer şi Visarion Rusu librer, 
abonal.i la „Gazeta de Transilvania" şi „Foaie pentru minte, inimă şi literartură". 
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-~i m Bucureşti la Iosif Romanov, Bucureşti, 1n tipograf ia Pitarului 
Cst. Pencovici, 1840". De format mic - 18X 18 cm - avînd 20 de
pa.gini, tot fără datare, începe ca şi în cat.alogul aflat în p:>sesia muzeu
lui cu „cărţile biserice~ti". Cu mici modificări în textul ti'tlurilor şi 
unele inversări în ordinea cărţilor, şi acest catalog este identic cu c.eI 
din colecţiile noastre, avînd însă în plus 43 de titluri. In aceste 2 cata
loage, spre deosebire de cel al muzeului şi cel din 1845 nu apare 
cartea lui Vasilie Popp, tipărită la Sibiu în 1838 „Disertaţie despre 
tipografiile româneşti". (cat. muzeu nr. 87). 

In 1845 apare „Catalogul cărţilor româneşti, bisericeşti, istoriceşti" 
tragedii, romanţuri şi pentru Scoale, atit vechi cît şi noi tipărite, ce 
se află în libreria lui Iosif Romanov şi Tovărăşia din ]Bucureşti, pă 
uliţa Braşovenilor, mahalaoa Sfintului Gheorghe Nou nr. 264, 1845. 
iunie 30". Tot de format mic, are 20 de pagini şi ouprinde în plus 
un capitol cu 314 de titluri de cărţi de şcoală, unele din aceste titluri 
fiind trecute în cataloagele precedente la cărţi de teatru sau „istori
ceşti". Cîteva .cărţi sint dat:lte; una apărută la la5i în 1794 demons
trează că se făcea oomerţ şi ou cărţi mai vechi. 

Niciunul din aceste cataloage nu corespunde cu cel aflat în biblb
teca 11nJU2Jeului, care are titlul identic cu cel apărut în 1837, însă pagi
naţia şi dimensiunile diferă. Are 4 pagini, textul fiind împărţit pe două 
coloane, cu dimensiunile de 21,5X17,5 cm. Catalogul nu are foaie de
titlu şi cuprinsul este impărtit în 3 părţi : „Cărţile bisericeşti" cu 77 
de titluri, „cărţile istoriceşti cu autorii lor" - 120 de titluri, şi „cărţile 
pentru Tiieatrul Naţional din Bucureşti", 35 de titlliri. In total 232 de 
titluri. Clasificarea cărţilor în cele 3 părţi este 1 destul de arbitrară, 
deoarece, după cum vom :vedea, la „cărţile istoriceşti" sau pentru 
„Tiieatrul Naţional", se găsesc abecedare sau cărţi de medicină. 

Pentru datare ne-am folosit de faptuJ. că printre ,,eărtile istori
ceşti" apar calendare pe anul 1839. Probabil că şi catalogul a apărut 
Î1Il. a.niull 1839 odată cu calendarele, cum este de exemplu catalogul dih 
anul 1840 în care sînt trecute oailendiare cu această dată. Considerăm 
că a apăI!Ult ·in ianW. 1839, filnd astfel o suită anuală de cataloage ; ne 
surprinde totuşi faptul că nu se află niciun tit1u JlOIU, deşi apăruseră 
muUe cărţi noi în acel an, ci numai unele reeditări. 9) 

Identificarea 10) cărţilor este destul de dificilă, ţinînd seama că 
nu există an de apariţie şi nici locul sau autorul, iar titlul este adesea 

9) Nr. din catalog: 27, 28, 29, 49, 176. 1 

10) Pentru identificare s-a folosit : Bibliogrdfia românească veche, voi. I-III, 
de I. Bianu şi N. Hodoş, Buc., 1899 şi vol. IVI' de Dan Simionescu, Buc., 1940 ; 
Vasilie Popp, Disertaţie despre tipografiile rom~neşti în Transilvania şi învecina
tele ţări de la începutul lor pînă la vremile n?astre, Sibiu, 1838 ; Dimitrie Iarcu, 
Bibliografia chror.ologică română sau catalou generalu de cărţile române... 1550-
1873, ediţia II-a Buc., 1873 ; George Ionescu, Spicuiri din trecutul tipografiei, cu 
privire mai ales la tipografiile româneşti din diferite epoce, Buc., 1907 ; Gh. H. 
Adamescu, Contrib11ţiuni la bibliografia romlinească, fasc. I-III, Buc., 1921-1928, 
etc. precum şi parte din cărţile trecute în catalog. Pentru o mai uşoară urmărire 
am dat numai · B.R.V., Iarcu şi uneori „Spicuiri". Am trecut numai identificarea 
cărţilor apărute în Bucureşti, iar la cele apărute în alte Jocalităti la care nu fi
gura localitatea în catalog, noi am dat şi locul de apariţie pentru a ne putea da 
seama de Circulaţia cărţilor. 
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modificat. Pentru cărţile apărute în Bucureşti vom da toarte ediţiile, 
inclusiv anul 1839, noi ne putînd şti dacă în acea librărie nu se găseau 
~i cărţi mai vechi, lucru foarte posibil, deoarece începuse şi la noi încă 
din trecut să se dezvolte gustul la unii cărturari de a aduna cărţi mai 
vechi. De altfel librăria Romanov se ocupa cu un fel de schimb între 
cărţi noi şi vechi cu Moldova şi restul 'fării Româneşti.11) 

După cum am văzut, cărţile care se aflau în librăria Romanov 
erau foarte diferite ca tematică, predominînd mai mult cărţile cu ca
racter laic, interesînd prin aceasta un public larg de cititori. 

Remarcăm de asemenea numărrul mare de cărţi ·- mai mllllt de 
jumătate --.., tipărite în Moldova, Transilvania, 'fara Românească, (Bu
zău, Rîmnic:1: Craiova), precum şi cărţi apănlte la Buda, Viena şi Ve
neţia sau St. Petersburg. Unele din ele au văzut lumina tiparului mai 
intîi la SibiJU sau Buda şi apoi la Bucureşti. Acest fapt ne arată strin
sele legături culturale care existau între Ţara Românească, Transilvania 
~i Moldova. 

Din ac.est catalog circa 45% din cărţi sînt tipărite în Bucureşti, 
iar 60 de titluri se află în biblioteca M.I.B. 

In acelaşi timp constatăm că numai în biblioteca l\U.B. se află 
peste 100 de titluri de cărţi apărute între sfîrşitul sec. al XVII-lea şi înce
putul sec. al XIX-lea (inclusiv Hl39) care nu figurează în acest catalog. 

Trebuie să amintim că a;oeste cataloage de librării, şi deci impMcit 
şi cel aflat la M.I.B., sînt foarte importante pentru istoria cărţii în ţara 
noastră, căci alături de cataloagele de biblioteci publice sau particu
lare, tipărite sau în 1 manuscris, şi de catal~le cabinetelor de lectură, 
ele sînt primele bibliografii apărute la noi în ţară. 

De asemenea, aceste cataloage indică gradul de cuJ.tW'ă al socie
tăţii bucureştene, ce 1anume se citea în Bucureşti în acea perioadă, 
demonstrează laicizarea tiparului, prin difermţa mare între :numărul 
cărţilor laice şi cele bisericeşti, arată dezvoltarea t.eatrol.ă în Bucu
reşti 12) prin faptul că un capitol special este consacrat pieselor de tea
tru pentru Teatrul Naţional din Bucureşti şi în special arată dezvol
tarea tiparului românesc, mai ales cel bucureştean. 

HESUME 

La premiere moitie du l'(JX-e siecle est marquee par un accroissement de 
l'interet accorde au livre en tant que mC>yen de repandre la culture. C'est l'epoque 
de l'apparitio!l des premieres librairies et des premiers catalogues de librairies. La 
librairie Romanov f! une vaste ae_tivite er. ce sens, publiant de nombreux catalogues 
ă partir de 1833. 

L'auteur de cet article s'occupe de l'identification des livres publies dans un 
catalogue sans date de cette librafrie, ayant du paraître en 1839 et comprenant 232 
titres. L'annee de parution manque, ainsi que, dans la. plupart des cas, l'auteur et 
la localite, le titre des livres se trou\rant souvent modifie. 

11) Ioan Lupu, Un bibliofil român din prima jumătate a veacului al XJX-lea; 
căpitanul Constantin Oltelniceanu, „Studii şi cercetări de bibliografie", III, 1960, 
p. 131. 

12) Prin întemeierea Societăţii Filarmonice (1833), sub .conducerea lui I. He~ 
Jiade Rădulescu, al cărui scop principal era înfiinţarea unui teatru naţional ; prin 
crearea unei şcoli de muzică· vocală, de declamaţie şi literatură (1834), ca şi prin 
editarea periodicului „Gazeta Teatrului naţional" (1834), mişcarea teatrală bucu~ 
reşteană se întăreşte din ce în ce mai mult. 
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CATALOG 

Cărţilor ce se află în Librieriea rumânească a Dumnealor Iosif Romanov 
şi I. Popovici în Bucureşti, în Uliţa Braşovenilor supt Num. 419, văpseoa roşie, 

şi 'la P. Visarion Rusul dela Bărăţie păste drum (1839) 

Cărţile bisericeşti : 

1 1) Minee pă 12 Luni, tip. î. s. M. Neamţ. 
2) Vieţile sfinţilor pă 12 Lum tip. în sf. Mânăstire Neamţul. 
3. Vieţile Sfinţilor tip. în Bucureşti 2). 

4. Triodion cu Strastie, tip. în Buda. 
5. „ „ tip. în Sf. M. Neamţul. 
6. Ohtoice mare, tip. în Buda. 
7. „ „ tip. în Blaj. 
8. Evanghelii tip. sf. M. Neamţul. 
9. „ tip. în Buda. 

10. Apostol, tip. în Bucureşti 3). 
11. „ · tip. în sf. Episc. Buzău. 
12. Penticostare, tip. în sf. M. Neamţul. 
13. „ tip. în Bucureşti 4). 
14. „ tip. în Blaj. 
15. Moltvelnice, tip. în Bucureşti 5). Sibii şi Buzău. 
16. Aghiasmatoriu, tip. în laşi. 
17. Psaltiri mari, tip. în Bucureşti 6). 

I 
1) Pentru o mai uşoară urmărire vom numerota toate titlurile. 
2) Pentru cărţile tipărite în Bucureşti se va men.tior.a data apariţiei, tipo

grafia, autorul, etc. „Vieţile Sfinţilor pe martie". Tip. Mitropoliei, 1835 (Iarcu p. 35). 
Pe lunile aprilie-august, tipărite tot în tipografia Mitropoliei în 1836 (larcu p. 36). 
Vieţile sfinţilor pe luna iulie se găseşte în biblioteca MIB. Tipogr. Mitropoliei a 
funcţionat între anii 1675-1836. In 1690 se înfiinţează şi o secţie pentru tipărituri 
în limba greacă. Ca tipografi cunoscuţi au fost : Antim Ivireanul, Barbu Bucu
reşteanul, Mitropolitul Grigorie etc. în 1851 îşi reia activitatea. 

3) ,,Apostol" Buc., Tip. Mitropoliei, 1683 (Bibliografia româJiească veche, nr. 
76). A mai apărut în 1743 1764, 1774, 1784, 1820 (BHV-229, 335, 384, 466, 1064). 
Ediţia din 1683 şi 1784 se află în biblioteca MIB. 

4) Penticostar, Buc., Tip. Mitropoliei, 1743. (BRV 232). Au mai fost ediţii 
in 1768, 1780, 1782, 1800, 1820 (BRV 359, 439, 454, 627, 1079). Penticostarul din 182(t 
a apărut in „Priv1leghiata tipografie a Dr. Carac;iş Clinceanul şi Topliceanul". Ti
pografia particulară „Privileghiata" tipografie a .doctorului Caracaş împreună cu 
stolnicul Răducanul Clinceanul şi slugerul Dumitrache Topliceanul a luat fiinţă în 
1817 la cişmeaua lui Mavrogheni unde fusese mai întîi tipografia grecească a fra
ţilor Lazari (înfiinţată în l'i89) în 1831 a fost . cumpărată de Ion Heliade Rădu
lescu, care o mută in mahalaua J:'udescu şi apoi lingă Tîrgul Moşilor în grădina 
sa numită „Heliade". Penticostarul tipărit în 17611 se află în biblioteca M.l.B. 

5) Molitvenic, Buc., tip. Mitropoliei 1680 şi 1729 (B.R.V. 291 (IV) şi 19:J). A 
mai apărut în 1741, 1747, 1764, 1794, 1819, 1832 (B.R.V. 221, 257, 337, 57'l, ton .)i 
Iarcu p. 31). Ediţiile din 1819 şi 1832 se află în biblioteca M.I B. Ediţia din 183'.? 
a apărut în tipografi&. lui Heliade. 

6) Psaltire, Buc., tip. Domnească a Mitropoliei. 1694 (B.R.V 96). A ţnai apă
rut în 1735, 1745, 1748, 1754, 1756, 1758, 1775, 1780, 1796, 1820, 1827, 1830 (B.R.V. 
211, 245, 264, 292, 301, 309, 393, 441, 603, · 1083, 132'1, 1495). Psaltirile tipărite în 
1754 şi 1820 se află în biblioteca M.1.B. Psaltirea din 1820 este tipărită în tipografia 
dr. Caracaş, Clinceanul şi Toplicean:.11. · 
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18. P.saltiri bogate, tip. în Buzău, Sibii, Braşov. 
19. „ cu tîlc, tip. în Buda. 
20. „ . coala în 8, tip. în Sibii. 
~l. Ceasoslove bogate, tip. în Braşov şi la sf. M. Neamţul. 
22. „ mic, tip. în Sibii. 
23. Cazanie, tip. în Buzău. 
24. Liturghii tip. în Sibii, Buzău şi Bucureşti'). 
25. Catavasieriu cu greceşte şi rumân, tip. in Sibii. 
26. Ohtoih cu Catavasieriu, tip. în Sibii. 
27. Bucoavne, tip., în Sibii şi Braşov, 
28. Minunile Maicii Domn., tip. în Rîmn. 
29. Infruntarea Jidovilor, tip. în Iaşi. 
30. Noul Testament, tip. în sf. Mînăst. Neamţ şi în Sanct. Petersbl.,lrg. 
31. Sf. Ioan Zlataust, tip. în Bucureşti 8). 
32. Sf. Simiot1 Tesalonic, tip. în Bucur. 9). 
33. Descoperirea Dumnezăeştilor Dogme, tip. în sf. M. Neamţului. 
34. Acatiste, tip. în Sibii şi Buda. 
35. Culegere a multor Rugăciuni /Buda/. 
36. Pravoslavnica Credinţă, tip. în Buc. 1°). 
37. Dovedire împotriva erusului Armenilor, tip. m Bucureşti 11). 
38. Patima şi moartea lui Hristos în stihuri cu 11 Icoane, tip. în Sibii. 
39. Invăţătură cătră Preoţi şi Diaconi, tip. în Buzău. 
40. Istorie sf. despre Palistina cu o Hartă, tip. în Buda. 
41. Alegere din PsE\).tire, tip. în Sibi:i. 
42 Paraclis Maicii Domnului /Braşov şi Măn. Neamţului/. 
43. Ohtoih grecesc, tip. în Bucureşti 12). 
44. Psaltire greceşti, ţip. în Veneţie 13). 
45. Sf. Dimitrie cel nou, tip. în Bucur. 14). 

7) Liturghie, Buc., tip. Mitropoliei, 1680 (B.R.V. 71). Au mai fost ediţii în 
1728, 1741 (tip. Şcoalei Văcăreştilor), 1742, 1747, 1780, 1797 (B.R.V. 146, 220, 226, 
254, 432, 610). Liturghiile din 1728, 1741 şi 1747 se află în biblioteca M.I.B. în afară 
de acestea mai sînt în aceeaşi bibliotecă 2 Liturghii tipărite în 1746 şi 1792 r.are 
nu figurează în B.R.V. 

B) Sf. Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, trad. de Şerban şi Radu (Greceanu), 
Buc., tip. Mitropoliei, 1691 (B.R.V. 91). S-a mai tipărit în 1746 şi 1827 (B.R.V. 248. 
1312). 

9) Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, Voroavă de întrebări şi răspunsuri 
întru Hristos, Buc., tip. Mitrop~liei, 1765. (B.R.V. 344). Se află în bibl. M.I.B 

10) Pravoslavnica învăţătură, Buc., tip. Mitropoliei, 1794 şi 1815 (B.R.V. 581 
şi 874). în 17-15 şi 1827 apare Pravoslavnica mărturisire (B.R.V. 244 şi 1323). 

11) Dovedire împotriva eresului Armenilor Buc., [Tip. Mitropoliei) 1824. 
(B.R.V. 1207) G. Ionescu, op. cit., 'JJ. 80 dă o ediţie şi în 1826 iar !arcu, op. cit., 
p. 27 şi V. Popp op. cit., p. 67 şi în 1825 . 

12) Ohtoih ce se zice elineşte şi „Parachitichi", Bucureşti, tip. Mitropoliei, 
1774 (B.R.V. 338). O ediţie din 1792 (B.R.V. 557) tipărită în aceeaşi tipografie se 
află în bibl. M.LB. 

!3) To juhozuturin Psaltirion David, Veneţia 1817. Acest exemplar se află 
în biblioteca M.I.B. 

14) Slujba cuviosului Dimitrie de la Basarabov, Bucur, tip. Mitropoliei 1770 
(B.R.V. 424). Mai sînt ediţii în 1801, 1828, 1832 (B.R.V. 642, Iarcu p. 29 şi 31) Edi
~iile din 1801 şi 1828 se află în biblioteca M.l.B. 
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46. Pravilă pentru Ispovedanie, tip. în Rîmn. 
47. Paraclis Sf. Haralambie şi Mina /Braşov/. 
48. „ la morţi năpraznice. 
49. Catehismul de F. Aaron, tip. în Buc. 15). 
50. Apocalipsisul Sf. Ioan, tip. în Buda. 
51. Cărticica bunelor Năravuri, t. î. Sibii. 
52. Ecstract din vechiul Testam., t. î. Sibii. 
53. Cunoştinţă de Dumnezeu de Efrosin Poteca, tip. în Buda. 
54. Enhirid sau mînelnic, tip. în Bucur. 16). 
55. Cîntări de Stea, tip. în Bucureşti 17). 
56. Cărticica pentru taiearea Sf. Ioan, s. Efrem Sirul în 3 1Tom. tip fo 

S. M. Neamţul. 
57. Evanghelie in 4 coala, tip. în Buzău. 
58. Oglinda inimii cu 10 figuri, tip. în sf. Mitrop. tB). 
59. Biblii mari, tip. în Blaj. 
60. „ în 4 coala, tip. în Sanct. Petersb. 
61. Psaltichii în 3 Tom., tip. la Viena. 
62. Docsastario grecesc, tip. în Bcureşti) rn). 
63. lnvăţături creştineşti, tip. în Blaj. 
64. Mina Sf. D. Damaschin, tip. în Iaşi. 
65. Vieaţa Sf. Vasilie şi Vămile Văzduhului, cu o icoană 21>). 
66. Rabi Samoil Mustrătoriu rătăcirii jidoveşti, tip în Buzău. 
67. Povăţuire cătră cel ce să pocăeşte, tip. la Buzău. 
68. Teologia Sf. Ioan, tip. în Iaşi. , 
69 Sf. Grigore Nazaenzinean, tip. î Buc. 21). 
70. Cuvinte 10 pentru Pronie, tip î Buc. 22). 
71. Istorie Sf. cu un Catehism de P. Efrosin Poteca 23). 
72. Istoriea sfîntă de Jiean /Sibiu/. 
73. Catehism, tip. la Iaşi. 
74. Funiea întrestă, tip. la Iaşi. 
75. Prohod Domnului, tip. la Buzău. 
76. Sfinţirei ape în 3 limbi s. r. gr. /Buda/. 
77. Polieleul la toate Praznicile, tom. al 2-lea de Peontichie /Buda/. 

15) Fl. Aaron, Catehismul omului creştin, morlil şi social Buc., tip. lui Eliade, 
1834, (Iarcu p. 35) Ediţia a II-a în 183G. Ed. Şcoala de la Sf. Sava (!arcu p. 41). 

1'3) Enhiridu, adică mînelnicu al prai,osl. Creştinu, de AL Sturza, din elin, de 
Efr. Poteca, Bucureşti, tip. Eliade 1832 (!arcu p. 31) Se află în bibl. M.1.B. 

17) Anton Pann, Cîntări de stea, Bucureşti 1822 (B.R.V. 1161) O editie şi în 
1830 apărută în Privileghiata tipografia lui Clinceanu şi Toplicean11l (!arcu p. 30). 

18) Oglinda omului din intru de Nicolae şi Ioan Bîtcoveami, Buc„ tip. Mitro-
poliei, 1835, (!arcu p. 35). : 

19) Lambadaire P. Scurt Doxastar, Bucureşti, tip. de curînd întemeiată (a 
lui Petre Efesul), 1820, în greceşte CB.R.V. 1095). 

20) Viaţa Sf. Vasilie cel Nou, Râmnic, 1816 (B.R.V. 925) A doua ediţie apare 
la Bucureşti în 1819 în Tipogr. Riiducanul Clinceanul şi Dwnitrache Topliceanul 
(B.R.V. 1050). 

21) Grigore din Nazianţ, Cuvint pentru 1Jreoţie, Buc„ 1821 (B.R.V. 1121). 
22) Theodorit, Cuvinte zece.„ trad . .de Mitrop. Grigore, Bucureşti, tip. Mitro

poliei 1828 (B.R.V. 1380). 
23) Tip. în Buzău în 1836. Se află în biblioteca M.I.B. 
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CARŢILE ISTORICEŞTII CU AUTORII LOR 

78 (1) Telemah în 4 tom. de Gr. Pleşoean 24) 

79 (2) Numa Pombilie î 2 tom. de A. Beldim. /Iaşi/ 
.SO (3) Tragodia lui Orest, de Idem /Buda/ 
81 (4) Plutarh în 2 Tom. de Nicola Niculoe /Buda/ 
82 (5) Prunci părăsiţi de I. Teodorovici Paroh. /Buda/ 
83 (6) Teofron, de Idem. /Buda/ 
84 (7) Sadin sau Ursitoarea. de C. Căpăţînean /Sibiu/ 
.85 (8) Mitologhie, de idem. /Craiova/ 
86 (9) Mărimea Romanilor de Idem /Craiova/ 
87 (10) Di~rtaţie despre tipografiile româneşti în Ardeal, Ţara român., 

MolllJ.ova ş.a. de Vasilie Popp 2.5) /Sibiu/. 
88 (11) Abeţedare, de Grigore Pleşoean /Craiova/ . 
.89 (12) Abeţie moral cu Icoane de Idem. /Sibiu/ 
.90 (13) Aneta şi Luben, de Idem 26). 

91 (14) Gramatica f.r., de Idem. 27) 
92 (15) Dialog f.r., de Idem /Craiova?/ 
:93 (16) Gramatica grecească terpsitea 
94 (17) „ rumânească, de Iliad. 28) 
95 (18) „ de I. Pop 29) 
96 (19) F.ol.ogarion grecesc 
97 (20) Cele intii cunoştinţe, de Gr. Pleşoean 3o) 
98 (21) Culegere clin lung, de G. Mercovid 31) 

99 (22) Istoriea un~ersală în 4 Tom, de Egumen sf. Ioan 32) 

100 (23) Cărindariu ~ 140 de ani cu zodiile tui 3<-) 
101 (24) „ pă 100 de ani /Buda/ 
102 (25) Gromovnicul', lui Eraclii Impărat 34) 

24) Telemahu (întîmplările lui) în 4 tomuri, trad. de Gr. Pleşoianu, cu stampe, 
.Bucureşti, tip. lui Eliade, 1831 (!arcu p. 30) Se află în Bibl. M.I.B. 

25) Se află în Bibl. M.I.B. . 
26) Marmontel, Aneta şi Luben (Bucureşti) 1829, trad. de Gr. Pleşoian 

{B.R.V. 142î). Nu e!>te indicată tipografia, în schimb este anunţat în foaia de titlu 
că se vinde la „libreria D. George Petrovici din Bucureşti Ungă Bărăţie". Este 
dintre primele librării bucureştene. Mai tîrziu în 1836 George Petrovici apare aso-

·cial cu Iosif Romanov , 
27) Fournier M., Gramatica franţuzească, trad. de Gr. Pleşoianul (Bucureşti?) 

1830, (B.R.V. 1482). Ed. II, Buc .• tip. lui Eliade, 1834 (!arcu p 34). 
28) Eliad I. (Rădulescu) , Gramatica românească. /Sibiu/, 1828 (B.R.V. 1366). 

Se află în biblioteca M.I.B ' 
20) Gramatica română pen~ru clasele începătoare, ed. I de Ioan Pop, Buc, 

tip. lui Eliade, 1835 (!arcu p. 34): Edi(ii şi în 1836 şi 183î (!arcu p. 36 şi 38). 
30) Prima ediţie probabil în Craiova 1828 (B.R.V. 1377) O altă ediţie în 

Bucureşti la 1833 (B.R.V. 1377 şi 1. lnrcu p. 32). Prelucrate după P. Blanchard. 
31) Nopţile lui lung (culegeri) din franc. de Sim. Marcovici, Buc. 1831 (Iarcu 

p. 31) In „Spicuiri" apare ca tipărită la tipografia lui Eliade (p. 109). Ediţia a II-a 
tiparită în tipografia lui Eliade în 1835 (!arcu p. 35) se află în Bibl. M.I.B 

32) Atanasie Staghiritul. Prescurtarea istorii universale, trad. de Grigorie, 
egumenul m-rei Sf Ioan din Bucureşti. 4 vol. Bucureşti (Privilegiata tipografie) 
1826-1327 (tom. III-IV în 182î) (B.R.V. 1278). Se află în biblioteca M.I.B. 

33) Calendar pe 140 de ani (1816-1956) ((Bucureşti)) 1823 (B.R.V. 1175) şl 
/Iaşi/, 1823 (B.R.V. llî5 a). Se află în bibl. M.I.B. 

34) Gromovnic (Bucureşti), 181î, (B.R.V. 941). 
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103 (26) Cărindare pă anul 1839 3:;) 

104 (27) Istoria lui Arghir, de Ioan Barac /Sibiu şi Braşov/ 
105 (28) Piram şi Tizbe, de Vasile Aaron. /Sibiu/ 
106 (29) Anul cel mănos, de Idem. /Sibiu/ 
107 (30) Istoria lui Sofronim şi Harite, de Id. /Sibiu/ 
108 (31) Leonat din Longobarda, de Idem. /Sibiu/ 
.109 (32) Indreptătoriu beţivilor, de A. Pan 
110 (33) Cîntece Lumeşti, de Idem. 36) 

111 (34) Harta Poştelor din Româniea, de Grig. Pleşoean 
112 (35) Călătorie lui C. Golesc, de însuşi El. /Buda/ 37) 

113 (36) Gramatică grecească şi rusască 
114 (37) Abeţedariu rusesc şi rumânesc /Iaşi/ 
115 (38) Vieaţa şi pildele lui Esop /Sibiu/ (Buda). 
116 (39) Istoriea lui Alecsandru Machidon /Sibiu/ 
117 (40) Războiul Franţezilor î Rusiea de C1uceriu Paraschiva; 38) 

118 (41) Bătaea Franţezilor la Drezda /Buda/ 
119 (42) Luarea Paflizului /Buda/ 
120 (43) Fabulile lui Tichindeal, de D. Tichind. 39) 

121 (44) Istorie pentru începutul Rumânilor î Dachieâ, de Petru 11.aeru 4n) 
122 (45) Învăţătură pentru vermii de mătase. /Buda/ ·~ ' 
123 (46) Cartea lui Dion Filosof. 41 ) 

124 (47) Iconomiea de cîmp. /Buda/ 
125 (48) Invăţătură de a prăsi cartofi. 
126 (49) Caligrafia lui G. PP. 42) 

127 (50) Invăţătură pentru curăţenie Dinţilor, de Dan Tist. 43) 

128 (51) Istorie a 4 Corăbieri ruseşti. : 
129 (52) Carte de Doftorie şi ori ce meşteşug, de Abţi 1'7aşa 
130 (53) Istoriea Sindipi Filosof, /Sibiu/ · 
131 (54) Floarea Darului 44) 

132 (55) Invăţătura cotului de buţi 4;;) 

35) Calenda1'iu populariu, an II, ((Bucureşti)), tip. Walbaum, 1839 (larcu p. 42)
în Bucureşti a mai apărut Călindaraşiu pe 183!! şi tot î:i. 1839 un Calendar la 
Buda (larcu p. 42), lip. Z. Carcalescbi. 

36) Poesii deosebite şi cîntece de lume, de Anton Pann, Bucureşti, 1831 
(larcu p. 30). Dă şi o ediţie în 1837 (p. 38). 

37) Se află în biblioteca M.I.B. 
38) Oştire Franţezilor în Rossia, Bucureşti, in Privelegiata Tipografie, 1826· 

(B.R.V. 1286). Se află în biblioteca M.1.B. 
39) Ed. I la Buda în 1814. Ediţia a II-a la Bucureşti în 1838, Ed. de Eliade 

şi Romanov (larcu p. 39) Se află în Bibl. M.I.B. '.· 
40) Ed. I la Buda 1812. Ed. II-a la Bucureşti, tip. lui Eliade, 1834 (Iarc•1 

p. 33). Se află în bibl. M.l.B. 
41) Dion Filosoful, Cuvinte, trad. de Ianacl~e Papazoglu, Bucureşti, Privele

giata Tipografie, 1825 (B.R.V. 1239). 
42) Caligrafic de G. Popp, Bucureşti, Tip. Eliade, 1832 (Iarcu p. 32) Mai e 

o ediţie şi în 1834. 
43) Saligher I. (Dantistul) Povăţuire pentru curăţenia gurii, Bucureşti, Pri

Yilegiata Tipografie, 1828 (B.R.V. 137!:1). 
44) Floarea darurilor (Tip. de Antim Ivireanul) Snagov, 1700 (B.R.V. 119} 

Alte ediţii la Bra~ov şi Sibiu. 
45) lnvăţătură pentru măsura cotului (Bucureşti), Tip. Mitropoliei, 1795 Wd

II) (B.R.V. 588) Ed. III în 1824 (B.R.V. 1288). 
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133 (56) Suppunere la Monarh /Buda/. 
i34 (57) Istoriea Cnezului Mencicov, sau jucăreoa Norocului din vremea_ 

lui Petru cel Mare, de Protoerei Lazăr Asache. /Iaşi/ 
135 (58) Engolpion de aur, de Gr. Pleşoean. /Sibiu/ 
136 (59) Risipirea din urmă a Ierusalimului. de I. Barac 46) 

137 (60) Caracteruri compuse, de Parizu M 47) 

138 (61) Halema în 4 Tom. de J. Ger. Gorjan. 48) 

139 (62) Heromandie sau gîcire pă palmă. /Sibiu/ 
140 (63) Armetică de începători, de G.P.P. 49) 

141 (64) Armetica lui Franchior, de I. Iliead 50) 

142 (65) Elemente de fik>sofie morală, de C. Golesc 51) 

J43 (66) Invăţătură de muilcte ştiinţe cu întrebări şi răspunsuri din Biblie-
/Sibiu/ 

144 (67) Istoriea Impărăţii Rusăşti în 2 Tom. 52) 

145 (68) Robinzon Cruzos. în 2 Tomuri. 53) 

146 (69) Deprinderi la cetit, de G.P.P. 
147 (70) Dascal de limba f.r., de I. G. Gorjan M) 
148 (71) Moartea lui Avel, de A. Beldiman "5) 
149 (72) Abeţe greco-roman, de Gr. Pleşoean 56). 

150 (73) Elemente de Geografie, de F. Aron 57) 

151 (74) Dregătoria bunii creşterI, de D. Bojinca, /Buda/ 
152 (75) Anticele Romanilor, î 2 Tom, de Idem. 58). 

153 (76) Oglinda sănătăţi şi a frumuseţii, de D. Ştefan. 59) 

154 (77) Oglinda noroculuT. 
155 (78) Hristo~tie au Şcoala moral., de A. Pan. 60) 

4G) Barac Ion, Risipirea Ierusalimului, Bucureşti, Tip. Mitropoliei, 1821'". 
(B.R.V. 1112) Se află în bibl. M.I.B. 

47) Momuleanu Paris, Caracteruri, Bucureşti, Tip. de: la Cişmeaua lui Ma-· 
vrogi'J.eni, 1825 (B.R.V. 1241). 

48) Apărută la Sibiu în 1835-6 (Iarcu p. 35, 36) Se află în bibl. M.T.B. 
49) In bibl. Academiei se afla o ediţie din 1832 tipărită în Bucureşti, şi alta 

la 1835, f.l., de Ceorge Popp. 
50) Aritmetica raţională, din Francoeur, de I. Eliad, Buc., Tip. Eliade 183z-· 

(!arcu p. 31). 
51) Vamva Neofit, Elementuri de filosofie morală, traducere de Radovici 

Constandin din Goleşti, Bucureşti, tip. de la Cişmea, 1827 (B.R.V. 1307). Se află< 
în bibl. M.I.B. 

52) Apărută la Iaşi în 1832-33 Se află în Bibi. M.J.B. 
53) Idem, in 1835. Se află în Bibl. M.1.B. 
54) Dascălu pentru limba franc. de I. Ger. Gorjan, Bucur„ Tip. lui Eliader 

1832, (Iarcu p. 32) Se află în Bibl. M.1.B. 
55) Apărut la Buda in 1818. Se află în Bibl. M.I.B. 
56) Pleşoianu Gr. şi Gheorghie Librier, Abeţedar greco-român, Bucureşti, 1825 .. 

(B.R.V. 1244). Manole Vasile dela Tipcgrafia la Cişmea scoate o nouă ediţie ÎTh 
1827 completata şi cu limba bulgară (B.R.V. 1317) iar în 1834 apare ediţia a III-a 
în tipografia lui Eliade, numai greco-român (!arcu p. 33) Această ediţie se află 
in Bibl. M.1.B. 

57) Elementuri de geografie, de Aron Florian, Bucureşti, Tip. lui Eliade, 1834 
(Iarcu p. 33). 

58) Tip. la Buda în 1832-33. Se află în Bibl. M.I.B. 
59) Piscupescu, St. V. Oglinda sănătăţii, Bucureşti, Tip. de la Cişmea („la 

care se ~i află de vînzare"), 1829, (B.R.V. 1425) Se află în bibl. M.l.B. 
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:156 (79) Antropologhie de Vasici Doft.oru. /Buda/ 
157 (80) Prescurtare din Petru Maeru. /Buda/ 
158 (81) Cărindario pă anul acesta în care să cuprind toate fapt. muer. 

celor rele. 
159 (82) Hrison Engolpion. /laşi/ 
160 (83) Povăţuitori tinerimi. /Buda/ 
161 (84) Tremnicul cel mare de semn omeneşti. /Iaşi/ 
162 (85) Pavel şi Virginea, tip, în Iaşi 
163 (86) Adunare de pilde filosofeşti. /Rîmnic, Sibiu, Buda/ 
164 (87) Povăţuire pentru Holera 61) 

165 (88) Starea de acum din oblăduirea geograficească politicească a Prin-
ţipatului, Ţării rumâneşti şi al Moldovei. /Buda/ 

166 (89) Apologhie 62) 

167 (90) Retorica, de S. Marcovici. 63) 
168 (91) Inţelepte şi frum. Istorii de năravuri. 
169 (92) Filosof. Indiean sau mijloc de a trăi C'ineva ml felicit în soţietate, 

de D. Jiean. 64) 

170 (93) Păstrătoriu Pruncii de Ioachid. 65) 

171 (94) Uniforma Feldmareşalului Velincton /laf1i/ 
172 (95) Istoriea Ţării rumâneşt~, în 3 Tom., de F. Aron 66). 

173 (96) Geografiea, de I. Geanili 67) 

174 (97) Vocabulari grec, f.r. de G. Apostol 6!!) 

175 (98) Mijloc şi leacuri de ciumă, de D. Ştefan. 69) 

176 (99) Scurtare de Gramatică f.r. de Arist. 70) 

177 (100) Caligrafii de Idem. franţuzeştii 
178 (101) Vestita Cometă a an. 1843, de I. Sibin /Buda/ 

60) Hristoitie seu şc6la moravurilor, din grec. în versuri de Anton Pan. Bucur. 
Tip. lui Eliade, 1834 (!arcu p. 33). 

61) Povătuiri pentru holeră Bucureşti, 1829, foaie volantă (B.R.V. 1465) şi 
Holera (povăţuiri pentru) Buc„ Privilegiata Tipogr. 1831 (!arcu p. 31). 

62) Prima ediţie la Mănăst. Neamţului în 1816. Ed. a II-a în Bucureşti „în 
·cea din nouă făcută tipografie a Dlor Clinceanul„., 1819 (B.R. V. 1030). 

63) Curs de retorică de Sim. Marcovici, Buc., tip. lui Eliade, 1834, (Iarcu 
.P· 33). 

64) Ed. I-a apărută la Bucureşti în tip. lui Eliade în 1835 (!arcu p 34) Ed 
JI-a la Sibiu. E după Lord Chesterfield. 

65) Apărută în Sibiu în 1835. Se află în bibl. M.I.B. 
66) Istoria Princ. Ţării Rumânesci, t. I de Aaron Florian, a doua oară Buc„ 

"Tip lui Eliade, 1836 (Spiciuiri p. 117). In 1837 apare tom. II (!arcu p. 37) iii !n 
1838 tom. III (!arcu p. 39) Se află în bibl. MIB. 

67) Geografia istor., astrom., natur. şi civ„ a contin. în genere şi a Romd
niei în parte de Iosif Genilie, Bucureşti, Tip. lui Eliade 1835 (!arcu p. 34) Se află 

_în bibl. M.1.B. ' 
68) Vocabular fr. Grec. rom. de G. Ap. Scalistira, Bac„ Tip. lui Eliade 1835, 

·Oarcu p. 35) Se află în bibl. M.l.B. 
60) Piscupescu St. (Dr.) Mijloace de ocrotirea ciumei, Bucureşti 1824 (B.R.V. 

1219) In „Spicuiri" (p. 104) apare că a fost tipărită în privelegiata tipografie de la 
-Cişmeaua lui Mavrogheni a Dr. Caracaş, Clinceanu şi Topliceanu. Pe foaia de 
titlul este anunţat că se află la C. Vasilie, legătorul de cărţi, în Hanul SE. 

-Gheorghe cel Nou. 
70) Gramatică Fr. rom. (prescurtată) de C. Aristia, Bucureşti, Tip. lui Eliade, 

1835 (!arcu p. 35. !arcu du o ediţie şi în 1839 (p. 42). 
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179 (102) Adelaida sau păstoriţa alpicească. /Sibiu/ 
180 (103) Istorii bibliceşti cu întrebări. /Buda/ 
181 (104) Gramatică nemţască rumânească. /Viena, Sibiu, Bva5ov/ 
182 (105) Diealo.g nemţ. şi rumân, de M.D. 71) 

183 (106) Biblioteca, de Zaharie Karcalechi. /Buda/ 
184 (107) Almanah Statului. 72) 
185 (108) Alese şi frumoase Istorii morale. /Buda şi Braşov/ 
186 (109) Oglinda Statu1ui şi sfinţirea Steaguri11. MiliţiI Tării rum. de P. 

Temp. /Braşov/ · 
187 (110) Hronic Moldovlahilor, de Cantimir 73 

188 (111) Cărindare pă 10 ani 
189 (112) Culegere de înţelepdune 74 

190 (113) Beltodor şi Beltodino /Sibiu/ 
191 (114) Relaţiile lui Stirbei 7&) 
192 (115) Vechiul şi noul gicitorio. 76) 

193 (116) Tîlc viselor. 77) 

194 (117) Obiceiul de asă împilrti Oaă roşii la Paşti. 78) 

195 (118) Mitologhica Ruşilor de A Geanoglu 79) 
196 (l 19) Vestitele Viteji ale lui Mihaiă Vodă, în stihul. /Iaşi/ 
197 (120) Hotărîrea plăcută L:ameh şi Ziil.a de T. Pa!adi. so) 

CARŢILE PENTRU TIIEATRU NAŢIONAL DIN BUCUREŞTI 

198 (1) Gramatica poezii 01) 

199 (2) Bărbat bun şi fămeea bună care sint prea putine. 82) 
200 (3) Mahomet sau Fanatismul, de I. Iliead. 83) 

71) Dialoguri rornânesci, Maximil Drocu, 1837 (Iarcu p. 38) - Dialoguri româ
no-nemţeşti de M.D„ Bucureşti, Tip. lui Eliade (probabil) 1837 (Spicuiri p. 121). 

72) Almanahul Statului, pe 1836, Anul I, tip de Z. Carcalechi Ia Buda (Iarcu 
-p 37). Almanahul Curţii şi al Statului pe 1837 tip. de Carcalechi în Bucureşti 
Tip. Walbaum ca şi cel pe 11138. Ambele 5e află în bibl. M.I.B. 

73) Tip. la Iaşi în 1835-1836. Se află în bibl. M.I.B. 
74) Darvari N. Dim Culegere de inţelepciuni, trad. de Iancu Nicolae Moldo

vean, Bucureşti, în privilegiata tipografie, 1827, B.R.V. 1306). Se află în biblioteca 
M.I.B. 

75) Relaţie despre lucr. Departament. treb. biser. presentate Obs. Adunări 
la 16 Noembr. 1834 de B. D. Stirbei, Bucureşti, Tip. lui Eliade 1834, (Iarcu p. 35) 
Se află în bibl. M.1.B. 

7G) Lesviodacs A. Geanoglu, Vechiul şi noul ... ghicitor după Martin Zadeca, 
1836, Tip. în oraşul .lumii [ = Bucareşti] (Bibl. Academiei). 

77) Tîlcul viseloru după Martin Zadeca Sviţ. de A. Gianoglu Lesviodacs, 
Bucureşti 1836 (Iarcu p. 36). 

78) Obiceiul de a se roşi ouă -.Iaşi„ 1827 (.B.R.V. 1321) Pe foaia de titlu este 
anunţat că: „să află de vînzare în Bucureşti, la d-lor I. Romanov şi I Popovici". 

79) Noaptea şi diua Rosiei seu Mitologia slavon. şi creŞtinarea Zoru de A. G. 
Lesvidas, Bucureşti 1836 (Iarcu p. 36). 

80) [Bucureşti], 1837 - (Bibl. Academiei). 
81) Reguli sau Gramatica poezii traduse în româneşte de I. E. Bucureşti 18:n 

(Popp p. 68, Iarcu p. 30). Iarcu arată că ar fi apărut în Tip. lui Eliade iar în „Spi
cuiri" în privilegata tipografie (p. 107). Iarcu dă o ediţie şi în 1832, (p. 32). 

82) Bărbatul bun şi femeia bună, din Marmontel, de I. Eliad în Buc., Tip, 
lui Eliade, 1832 (Iarcu p. 31). · 

83) Fanatismulu seu Moamed proorocul, din Voltaire, tragedie în 5 acte, de 
Ioan Eliad, Buc. Tip. Eliade, 1831 (Iarcu p. 152). 
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201 (4) Amfit1·ion 84) 

202 (5) Lord Biron, partea 1 şi 2, de Idem. 86) 
203 (6) Culegere de proză şi poezie, de Idem. 86) 

204 (7) Poeziile, de I. Văcărescu! B1) 

205 (8) Regul, de Idem, 88) 
206 (9) Eraclie, de I. Ruset. 89) 

207 (JO) Ermiona de I. Văcărescu!. 00) 

208 (ll) Preţioasele de I. Ghica. 91) 

209 (12) Şeful nărod de Niţăsoul. 92) 

210 (13) Bădăran boerid, de I. Voi.nescul. 9~) 
211(14) Regulamentul organic. 94) 

212 (15) Proectele obşteşti Adunări pă an. 1831, 1832, 1833, 95) 
213 (16) Triumf virtuţi, de S. Marcovicl 96) 

214 (17) Vicleniile lui Scapin, de C. Rasti. 97) 

215 (18) Sgîrcitul de S. Ruset. 98) 

216 (HI) Operile lui Cesar Bolean. 99) 

217 (2fl) Saul, poezie, de C. Aristie. lOO) 

84) Amfitrion (din Moliere) de I. Eliad, comedie în 5 acte, Bucureşti Tip'. 
Eliade, 1835 (larcu p. 34). 

85) Din Operele lui Lord Byron, traduse de I. Eliade, tom. I (1837), tom. 
IJ (1839), Buc., Tip. lui Eliade. (In Spicuiri vol. II apare tot în 1837). Se află în 
bibl. M.I.B. 

dG) Apare în Buc. în Tip. lui Eliacle în 1836. (larcu p. 36). 
87) Văcărescu Ion, Poezii alese «Bucureşti» 1830, (B.R.V. 1504). ln „Spicuiri" 

apare că a fost tipărită la Cişmeaua lui Mavrogheni (p. 106). 
8B)Regulu tragedie în 5 acte de Iancu Văcărescu, din H. von Collin, Bucu

reşli, Tip. lui Eliade 1836 (!arcu p. 36). 
89) Eraclie dh Corneil, trag. de Iancu Roset, Buc., Tip. lui Eliade 1831 

(Jarcu p. 3(1) Se află în bibl. M.I.B. 
90) Ermiona seu miresa lumei cei-lalte, din Tigler, dramă în 5 acte, de 

I. Văcărescu, Buc., Tip. lui Eliade, 1834 (larcu p. 33). 
91) Preţioasele din Moliere corn. 1 act. de I. D. Ghica, Buc, Tip. lui Eliade 

1835, (larcu p. 34). 
92) Şeful Nerod, din Cotzebue, farsă b 1 act, de G. Niţescu, Buc„ Tip. lui 

F.Jiade, 1835 (Iarcu p. 34). 
93) Bădărenul boerit (Dourgeois gentilhomme) din repertoriul Teatrului Na

ţional, din Moliere, comedie în 5 acte, tradus de Căp. I. Voir,escu II, Buc., Tip. 
lui Eliade 1835 (IarC'U p. 34) !arcu dă o ediţie şi în 1836 (p. 35) Ediţia din 1835 
se află în bibl. M.I.B. 

94) Regulamentul organic, 1832, ed. Officiale, Bucureşti, Tip. lui Eliade 183:? 
(larcu p. 31) Se află în bibl. M.I.B. 

95) Ale obişnuitei Obşteşti Adunări pe 1831 (larcu p. 30), Ale obişnuitei Obş
teşti Adunări, lucrări 1831-1832, ed. oficială, urmată de un regulament, Bucureşti, 
Tip. lui Eliade, 1832 (larcu p. 31) Proiecte pe 1833, ed. oficială, Buc„ Tip. lui 
Eliade, 1833 (!arcu p. 32) Toate se află în bibl. M.I.B. 

96) Viaţa contelui de Comminj sau triumful virtuţii «Bucureşti„ 1830 (B.R.V. 
1497). 

97) Vicleniile lui Scapin, clin Moliere, corn. 3 acte, de C. Rasti, Buc., Tip. 
lui Eiiade, 1836. (!arcu p. 36) Se află în bibl. M.I.B. 

98) Sgîrcitulu din Moliere, corn. 5 acte de I. Rosetu, Buc., Tip. lui Eliade, 
1836 (larcu p. 36) Se află în bibl., M.I.B. 

99) Meditaţii, opere originale de Cesar Boliac, Buc., 1835 (!arcu p. 35) Se 
află în bibl. M.I.B. 

100) Saul după Alifieri, trag. în 5 acte, tip. de C. Aristia, Buc., Tip. lui Eliad 
183G (!arcu p. 36) Se află în bibl. M.I.B. 
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218 (21) Văduva vicleană de C. Moroiu 101). 

219 (22) Triumf amorului, de Vintărhalter. 102) 

220 (23) Ahter fără voe, de Idem. 103) 

221 (24) Gemeni din Bergarn, de proporgicul Florescu Fiiul. 104) 
222 (25) Siciliean, Amor zugraf, de Burchi. 105) 

223 (26) Grădinarul orb, de I. Văcărescu! 106) 

224 (27) Poeziile lui G, Asache. /laşii 
225 (28) Trizeci de Anni un jucătoriu de cărţi, de C. Negruţ. /laşi/ 
226 (29) Descrierea apelor minerale din Prinţipat Moldavii. 
227 (30) Pravila pămîntului, de D. Caragea vv .. 107) 

228 (31) Filosoful ş.i. Indiianul. 100) 

229 (32) Instrucţie înscurt de Prinţipurile Iegieismului, sau Asistemi 
Morizoniane, şi de întrebuinţarea Doftorii universală de vegeta
lurJ, /Iaşi/ 

230 (33) Culegeri din autorii Clasici. 
231 (34) Noul Erotocrit, î 5 Tom. de A. Pan. 1°9) 

232 (35) Istoriia împărăţii turceşti, de A. Geanog. 

101) Văduva viclcnă, de la Goldani, corn. în 3 acte, de C. Moroiu, Buc. Tip. 
lui Eliade, 1836 (!arcu p. 31l). 

102) Triumful amorului şi actorul fără voe, din repert. Teatrului Naţional, 
comedie vodevilă ir. 1 act, tip. de Vinterhalder, Buc., Tip. lui Eliade, 1836 (larcu 
p. 36) Se află în bibl. M.l.B 

103) Vezi mai sus: Triumful amorului. 
1114) Gemenii din Bergam, din Florian, comedie în 1 act, de I. Florescu Buc. 

Tip. lui Eliade, 1836 (!arcu p. 36). Iareu dă data de 1835. 
105) Sicilianul sau amorul zugrav, din Moliere, comedie în 1 act, de I. Burchi, 

Buc., Tip. lui Eliade, 1835 (!arcu p. 35) Ediţie şi în 1836 (!arcu p. 36). 
106) Tipărită în Blaj în 1836. Se află în bibil M.I.B. 
107) Legiuirea lui Caragea, Buc., în privilegiata tipografie de la Cişmeat; lui 

Mavrogheni 1818 (B.R.V. 983) Ed. II de Sim. Marcovici a apărut în tip. lui Eli'lde 
la 1838. (!arcu p. 40) Ed. I-a se află în bibl. M I.B. 

108) Filosofulu Indianu, seu midloculu d'a trăi mai feriictu în societate de 
D. Jianu, Buc., Tip. Eliade 1835 (!arcu p. 34). 

109) Apărut în Sibiu în 1838. Se află în bibl. M.I.B. 
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