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Frederic Stork s-a născut la data de 7/9 ianuarie 1872 la Bucureşti. Tatăl său, 
sculptorul Karl Stork era originar din Hannau - Germania iar mama sa Frederica 
Ollescher era din Braşov 1. 

Urmează cursurile la Şcoala Sf. Gheorghe din Bucureşti apoi la Şcoala Sf. Sava. 
La 6 octombrie 1888 se înscrie la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti la clasa 

profesorului Ion Georgescu 2. A urmat cursurile până în anul 1893 fiind foarte 
apreciat de prqfesorii săi aşa cum stau mărturie documentele păstrate la Facultatea de 
Arte Plastice. In aceşti ani primeşte o seamă de recompense în diplome şi medalii: 10 
menţiuni onorabile, 5 medalii de bronz şi 2 medalii de argint 3. 

TABEL CUPRINZÂND RECOMPENSELE OBŢINUTE DE FRITZ 
STORCK ÎN TIMPUL STUDIILOR LA ŞCOALA DE BELLE ARTE DIN 
BUCUREŞTI, PERIOADA 1888-1893 

a) Menţiuni onorifice 
- 23 decembrie 1890 sculpt. 
- 14 iunie 1891 
- 1-14 iunie 1891 sculpt. 
- 14 iumnie 1891 sculpt. 
- 22 decembrie 1891 
- 14 iunie 1891 
- 22 decembrie 1891 
- 17 iunie 1892 

17 iunie 1892 
- 15 iunie 1893 

b) Medalii de bronz 
- 23 decembrie 1890 sculpt. 
- 22 decembrie 1891 
- 23 decembrie 1890 
- 15 iunie 1893 

15 iunie 1893 

bust antic - desen 
bust antic - desen 
antic figure - desen 
natură - sculptură 
natură - sculptură 
perspectivă 
perspectivă 
cap de expresie 
compoziţie 
estetica şi istoria artelor 

clasa a III-a 
clasa a II-a 
clasa a II-a 
clasa a III-a 
clasa a 111-a 

antic figura desen 
antic figura desen 
natura desen 
cap de expresie 
compoziţie 

1 Frederic Stork, Note alllobiografice, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck - Frederic 
Storck III varia 6. p. 1-33: Idem, Arhiva Storck - Frederic Storck III varia 10. 

Gunther Ott - Sculptorii din familia Storck, „Monitorul Oficial", Bucureşti 1940, p. 22; G. Oprescu, Fritz 
Storck, ESPLA, Bucureşti (1955] p. 12: Al. Saint Georges, Activitatea medalistică a sculptorului Frederic Storck 
comunicare ţinută la Şedinţa Societăţii Numismatice Române din 31ianuarie1943 (vezi Biblioteca Academiei 
Române, Arhiva Storck - Frederic Storck VIJI varia 7); Pentru viaţa şi activitata sculptorului Frederic Storck 
vezi Cecilia Cuţescu Storck, „Viata şi opera sculptorului Frederich Storck", (lucrare în manuscris la Biblioteca 
Academiei Române, Cabinetul de manuscrise, Arhiva Storck- Cecilia Cu\escu - Storck) III., varia 8, p. 170-177; 
Marin Mihalache, Srnlptorii Storck, Editura Meridiane, Bucureşti. 1975, p. 9-12. 

2 Marin Mihalache - op. cit„ p. 7. 
l Arhiva Facultăţii de Arte Plastice Bucureşti, Registrul Naţional pe anii 1888-1895, p. 57. 
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c) Medalii de argint 
- 20 decembrie 1892 natura - sculptura 
- 15 iunie 1893 natura - sculptura 
Dintre medaliile obţinute în perioada studiilor la Bucureşti, astăzi se mai 

păstrează la Muzeul Storck numai patru medalii şi anume: două de bronz clasa III-a 
obţinute în anul 1893 pentru „cap de expresie" şi o alta în acelaşi an, la 15 iunie 1893 
pentru compoziţie. Medaliile de argint păstrate la Muzeul Stock au fost obţinute de 
Frederic Storck la 20 decembrie 1892 pentru „Natură sculptură", iar cea de a doua la 
15 iunie 1893 tot pentru „Natură - sculptură". 

Dăm mai jos descrierea acestora, cu menţiunea ca ideea de a se distrubui 
medalii ca premiu studenţilor merituoşi aparţinea lui Theodor Aman, pe atunci 
directorul Şcolii de Belle Arte din Bucureşti. Tot Aman a fost şi cel care a făcut 
primele proiecte pentru baterea acestor medalii ale căror ştanţe s-au realizat la 
Viena 4. 

1 

2.. 

Fig. 1, 2. 
Medalii primite de Frederic Storck în perioada studiilor la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti. 

4 Constanţa Ştirbu, Primele medalii ale Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti (lucrare în 
manuscris). 
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Medalii de argint: 
1. Av. „ŞCOALA DE BELLEARTE" BUCUREŞTI. Inscripţie circulară. La 

mijloc într-o cunună de frunze de palmier ce are deasupra o coroană din frunze de 
lauri, sunt grupate o paletă, pensule, echere, ciocan şi un raportor. 

Rv. HONORIS CAUSA Inscripţie semicirculară în partea superioară a 
medaliei. La mijloc, inscripţie pe patru rânduri (ultimul la baza medaliei este 
semicircular). 

3 

4 

Fig. 3, 4. 
Medalie primită de Frederic Storck în perioada studiilor la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti. 

5 

Fig. 5. 
Medalie decernată lui Frederic Storck la Expoziţia Universală de la Paris, 1900. 
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MEDALIA I D-LUI F. STORK I PENTRU I NA TURA SCULPTURĂ 
AI, 53 mm, inv. nr. 916620 inedita 
2. Identica cu nr. 1 
Ar. 53 mm, inv. nr. 916621 inedita 

Medalii de bronz 
3. Av. Ca nr. 1 
Rv. Ca la nr. 1 doar ca la baza medaliei ia loc de NATURA SCULPTURA este 

scris tot semicircular COMPOZIŢIE SCULP 
Bronz., 53 mm, inv. nr. 916622 inedite 
4. Av. Ca nr. 1 
Rv. Ca la nr. 1, doar ca la baza medaliei în loc de NATURA SCULP este scris 

tot semicircular CAP DE EXPRES. SCULP 
Bronz, 53 mm, inv. nr. 916623 Inedite. 
Datorită aprecierii de care se bucură în rândul profesorilor şi colegilor săi, 

Frederic Storck este trimis ca bursier al statului la Mtinchen unde devine elevul lui 
Wilhelm von Rtihmann 5• Aici este atras de curentul clasic reprezentat de Hildebrandt 
ale cărui opere sunt influenţate de Renaştere. Admiraţia sa pentru Hildebrandt este 
ilustrată şi de o medalie dedicată acestui mare artist german, medalie care se 
păstrează la Muzeul Storck 6. În timpul şederii sale la Mtinchen execută, în anul 1896, 
două reliefuri de marmură cu rame de bronz reprezentând pe regele Carol I şi pe 
regina Elisabeta pentru care aşa cum rezultă din corespondenţa cu Louis Basset, 
secretarul lui Carol I, primeşte suma de 1 500 Iei 7. 

Ca o corelare a activităţii sale la Mtinchen, participă Ia expoziţia organizată la 
„Glaspalast" cu lucrarea „Aruncătorul cu piatră" pentru care este recompensat cu 
medalia de argint 8. Tot la Mtinchen execută şi primele sale plachete, aşa cum ne 
relatează în memoriile sale „Am avut încă de când eram la Mtinchen un cult deosebit 
pentru basorelief dar mai ales pentru portretul în formă de plachetă. Astfel am expus 
la sala Secession în afară de statuete mici (Klein Plastik) şi două plachete portret care 
pot spune au fost remarcate" 9. Aceste piese reprezentau portrete ale surorilor sale, 
care au fost expuse mai târziu şi la Bucureşti Ia „Expoziţia artiştilor în viaţă" 

organizată în sala Ateneului Român în 1899 ca şi Ia Expoziţia „Tinerimea Româna" 
organizată la Bucureşti în 1902 10• 

După terminarea studiilor, în anul 1897 face o călătorie în Italia apoi la Paris 
unde este puternic influenţat de arta lui Auguste Rodin. În anul 1899 se întoarce în 
ţară unde, aşa cum am amintit ia parte Ia „Expoziţia artiştilor în viaţă" Ia care expune 
un număr de 14 lucrări. 

5 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar ne, 24/11!96/f. 267. 
6 Medalia are nr. inv. 915304. 
7 Arhivele Statului Bucureşti, Arhiva Casei regale, dosar 24/11!96, f.f. 267, 280, 288, 292 şi 322. 
8 E. Oprişan, Evidenţa lucrărilor lui Frederic Storck expuse în diferite expoziţii 1896--1964, lucrare 

în manuscris (Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Manuscrise, Arhiva Storck - Frederic Storck) 
III varia 2; I. E. Toronţiu, „Sculptoru/ Friederich Storck", în „Convorbiri Literare" nr. 4, 1943, p. 297 şi 301; 
G. Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 156. 

9 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck, III. varia 3, p. 1-2; Idem III, varia 
6, p. 1; Catalogul Expoziţiei operelor artiştilor în viaţă, 1899, organizată la Ateneu de Ministerul Instrucţiunii, 
11!99, p. 22. 

10 E. Oprişan, op. cit. 
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În anul 1900 participă la Expoziţia Universală organizată la Paris, unde i se 
decernază medalia de argint pentru lucrarea „Aruncătorul cu piatră", care şi astăzi se 
păstrează în colecţia Muzeului Stork 11 . 

Dăm mai jos descrierea acestei ei, operă a marelui sculptor francez J. Chaplain. 
Av. REPUBLIQUE I FRANCAISE 
La mijloc, un personaj feminin cu boneta frigiană (simbolizând Franţa) în profil 

spre dr. Dedesupt flori şi frunze de stejar. În câmpul st. în spatele personajului 
feminin un stejar din care porneşte o ramură ce încununează efigia. În câmpul dr. 
imaginea Parisului cu podurile de peste Sena. 

AR. 63 mm., inv. nr. 916624. 
Rv. EXPOSITION UN I IVERSELLE I IN I TERNATION I ALE 
Inscripţie circulară. 

În câmp zeiţa Victoriei, ţine cu dr. o ~amură de măslin iar pe umărul st. un 
personaj feminin ce ţine în mâna st. o torţă. In câmpul dr. anul 1900 iar în cel st. un 
spic înconjurat de o eşarfă. 

Pe fundal imaginea Parisului. Într-un dreptunghi la baza medaliei. inscripţia 
F. STORCK. 

În anul 1901, Frederic Storck participă din nou, la o expoziţie organizată în sala 
Ateneului Român din Bucureşti. Numărul comenzilor pe care Ie primeşte este foarte 
mare. 

În cele ce urmează ne vom ocupa cu precădere de premiile obţinute de Frederic 
Storck, în decursul îndelungatei sale cariere artistice. 

Înainte am dori să amintim că este membru fondator al Societăţii „Tinerimea 
artistică" ce ia fiinţă la Bucureşti în anul 1901, care va aduce un suflu nou în 
activitatea artistică din România 12. 

În anii 1902-1903 execută un proiect pentru monumentul I. G. Duca din 
Bucureşti, proiect pentru care obţine premiul II 13. 

În cadrul Societăţii „Tinerimea Română", în anul 1904 participă la Expoziţii 
Internaţionale organizate la Atena 14. În acelaşi an pentru meritele sale artistice, la 
propunerea Ministerului Învăşământului, i se va conferi medalia Bene Merenti -
clasa a I-a 15• 

În anul 1903 devine membru fondator al „Societăţii Numismatice Române", 
contribuind la stimularea activităţii medalistice a creatorilor români, realizând el 

11 Arhiva Ministerului de Externe, Fond Paris. dosar nr. 282/1901 - 1906 (Scrisoarea din 3/26 
ianuarie 1904 prin care se face rectificarea „Se acordă diploma şi medalia de argint şi nu cea de 
bronz"; vezi Tabelul recompenselor ob(inute de români la Expozi(ia Universală de la Paris; 1900 
Bucureşti, 1901, p. 6-7 (Este premiat la grupa 9 - sculptură, gravură, medalistică şi pietre gravate); 
Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck - Frederic Storck III varia 8, p. 177; Idem Arhiva 
Storck - Frederic Storck III varia 9 (Scrisoarea Ministerului Agriculturii Comerţului şi Domeniului 
din 20 mai 1903). 

12 Tinerimea artistică, a 30-a expoziţie organizată între 8-30 noiembrie 1931 sub înaltul patronaj al 
reginei Maria, Bucureşti (vezi lista membrilor fondatori). Gunther OU op. cit. p. 15. 

13 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck I varia 3, p. 2 verso (lista 
lucrărilor clin fiecare an cu beneficiile realizate); Pentru proiectul monumentului lui I. G. Duca primeşte 
suma ele 800 lei. 

14 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck - Frederic Storck, III. varia 8; Idem IV, varia 7, 
Idem, Arhiva Cecilia Cuţescu Storck III. varia 10. 

15 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Ministerul lnstructiunii, dosar nr. 665/1904 p. 80; 
Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck III, varia 9 (medalii primite de Frederic 
Storck). 
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MINISTERUL 

AC.RlGUL1UREl. ll'{DUSTR!El.GOMERG!ULUi „, 
DO~ENllLQ.R 

DIRECTIUNEA 

( . 
!Jiur·o11l 

91„ 332!HI 

(.// 
-i 

I 

20. MAl19U3 

-. . !j.P,l.:1~.'t'rl,\rf:. ru~~7i.1:;,;;.~:-;;,tl1.,;._~.:-! .~i!i n;„~~;_''.,"'.. 
' I l 

;,, - 'i r ·ae t.r,, cons id&:···"' iun I. -

.... I . ;,;'"':"'lµfl~ 

, 
I 

i 

Fig. 6. 

"· ' 

Adresa Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor prin care Frederic 
Storck este înştiinţat de acordarea medaliei de argint Ia Expoziţia Internaţională de la Paris. 
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Decr.et emis de Carol I la 9 XII 1904 de conferire a medaliei „Bene Merenti" clasa a I-a. 
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însuşi o seamă de medalii şi plachete 16. În vederea acestui scop, va sprijini pe V. V. 
Răşcanu în anul 1905 să-şi organizeze un atelier de turnătorie artistică pe str. Dr. 
Felix nr. 89, rămânându-i asociat până în 1914 17. Multe din plachetele sale sunt 
realizate aici. 

În 1906 în Bucureşti se va organiza o grandioasă expoziţie cu prilejul sărbătoririi a 
40 de ani de domnie a regelui Carol I la care au participat şi o seamă de ţări: Austria, 
Ungaria, Belgia, Franţa, Italia, Suedia et. Pentru această expoziţiei se comandă de către 
dr. C. I. Istrati organizatorul expoziţiei, unul din giganţii ce urmau să fie aşezaţi în parcul 
Carol. Pentru această operă dar şi pentru contribuţia sa, la reuşita expoziţiei, Frederic 
Storck va primi o diplomă de onoare şi va fi recompensat cu medalia de aur a 
expoziţiei, care din păcate, nu s-a păstrat 18. 

Ceva mai înainte, la 28 decembrie 1905, Frederic Storck a fost anunţat căi s-a 
conferit "Medalia jubiliară Carol I" 19. Dintr-o scrisoare datată 31 ianuarie 1907 a 
Ministerului de Externe, aflăm că pentru obţinerea ei şi pentru care i s-a conferit 
brevetul, urma să-şi procure însemnul de la Casa Fani din Calea Victoriei ce era pe 
atunci reprezentanta Casei Telge din Berlin, firmă care a fost însărcinată cu baterea 
medaliei jubiliare 20. 

În anul 1906 devine profesor la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti Ia catedra de 
desen şi modelaj, ulterior numai de desen, unde va funcţiona până în anul 1937 21 • 

În anul 1907 Frederic Storck este numit membru al ordinului „Coroana 
României", în grad de cavaler 22• Gradul de ofiţer al acestui ordin îl va obţine abia la 
2 decembrie 1922 prin decretul regelui Ferdinand pentru contribuţia sa ca sculptor la 
Comisia încoronării 23• Printre lucrările care i s-au comandat atunci este „Legionarul 
roman" de la Arcul de Triumf din Capitală. 

Prestigiul său şi aprecierea de care se bucura în rândul contemporanilor săi sunt 
oglindite de numeroasele medalii şi distincţii primite în anii care au urmat. Astfel, la 
Salonul Oficial organizat de „Societatea artiştilor în viaţă", lucrările sale sunt 
recompensate cu Medalia I, aşa cum se menţiona în adresa Ministerului instrucţiunii 
şi al cultelor din 4 iulie 1912 24_ 

În anul 1925 participă la o expoziţie internaţională organizată la Haga, unde 
lucrarea sa „Mister", este cumpărată de un renumit iubitor de artă din Rotterdam, 
Wingaard 25. 

16 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Cecilia Cuţescu Storck. III varia 8; Idem, Arhiva 
Frederic Storck VIII. varia 7; Al. Saint Georges, op. cit„ p. 3. 

17 P. Oprea, Istoricul turnătoriilor artistice în Revista Muzeelor nr. 1, 1969, p. 33-35; Biblioteca 
Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck VIII varia 7 (vezi „Memoriu despre turnătoria artistică 
de bronz şi diverse metale" ca şi „Un scurt memoriu de activitate" întocmite de V. V. Răşcanu). 

IH Expozitia generală română din 1906. Serbarea distribuirii premiilor şi recompenselor acordate 
juriului, expozanţilor colaboratorilor", Imprimeria Statului, Bucureşti, 1907, p. 310. 

19 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Stoeck-Frederic Storck, III varia 9; vezi şi Monitorul 
oficial nr. 218/1.1.1906. 

20 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck, III varia 9. 
21 Gunther Ott, op. cit., p. 25. 
22 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Stork-Frederic Storck III varia 9 (medalii şi distincţii). 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Biblioteca Academiei Române. Arhiva Storck-Frederic Storck III varia 6 (note autobiografice). 
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La „Expoziţia Internaţională" de la Barcelona din anul 1929, conform scrisorii 
pe care i-o trimite Alexandru Tzigara - Szamurcaş, organizatorul expoziţiei, juriul 
internaţional îi decernează „Marele premiu clasa a I-a bis" 26• 

Fig. 8. 

\ 

\ 
\ 

~, ~' 
' ... v 

Brevet emis de Ministerul Afacerilor Străine de conferire a „Medaliei jubiliare Carol I". 
26 Idem, Arhiva Storck-Frederic Storck III, varia 9. 
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Brevet emis de Carol I la 4 iulie 1907 prin care Frederic Storck 
este numit membru al ordinului „Coroane României" în grad de cavaler. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MUZEOGRAFIE, NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ, HERALDICĂ 

„. ~ . 

MINISTERUL 

INSTRUCTIUNll . ŞI AL CUl..TELOR 

l>lRECŢIUNEA 

INV A Ţ .\/\IÂNTULU J SECUl'iDAR ŞI SUPERIOll 

St'rlu li.- N0.46634 --Î· ffi · C//L. 

DOMNUL E , 

297 

, 

. ·~ 

""'"·•rol, luind ""-""'tint>l d• lnol>e<~u jwhlui S•- t 
Of'icial, a.r~ onoar~ a vă f'ac<i cunos cut. di p~,J~~~ru n:arî:telfi ~ Ionului ., 

J lfi I ~·! I s 'X R U 

/ 

Fig. JO. 
Adresa Ministerului Instrucţoiunii şi al Cultelor prin care Frederic Storck 

este înştiinţat de acordarea la Salonul Oficial organizat de „Societatea artiştilorîn viaţă a Medaliei!". 
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1922. 

Fig. 11. 
Brevet emis de Ferdinand I la 2 decembrie 1922 prin care sculptorul Frederic Storck, 

este numit membru al Ordinului „Coroana României" în gradul de ofiţer. 
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EXPOSICION lNTERNACiONAL DE BARCELONA 1929 

JUR:\DO INTER~;1\CJONAL DI~ HECOMPENSAS 

El Jurado Internacicnal de Re compensas de est a 
L . ' 

E.x.po s i ci 6.n , h f;,, acordado adj udi car a e şa respetable Ca.sa 

--:?."~ţ~J'.:~ - _,,c:;;:: G;' Al! ~P.:· .. : T ~ l Cl . :l. b:Lr.; }..- - -- -- ---- ·- - --··· 

por los articulos presentados an el Certamen. 

O'por:,un.H.mente le sera entregado el cc rresp c n ··· 

tliente diploma acreditativo de dicha rec ompinsa. 

I,c qne de orden del Excmo. Sr . Pr es i dente del 

Jurado Superior traslado a Vd . para su ccnocimi ent o~ 

:Bal'(!e1cna, 4 de Dic i embre 1929 . 

.. · ..... . 

Fig.12. 
Înştiinţare din partea juriului Expoziţiei Internaţionale de la Barcelona 1929 

. rivind decernarea „Marelui premiu clasa a I-a bis" . 
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... c-~/;:i-t. . C<"'·M J (r /c,,1jt.UJ.u11t/.l'de1'1':~;;,.vuw.t"-t-,ut/,7ik/' 
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:J:.i<:f:,;,//.lkcttA~iJ/f/,. t:., -· ~ · Ht\v 14lf5 
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Fig. 13. 
Brevet-autorizaţie din 8 mai 1933 emis de Ministerul Afacerilor Străine prin care 

Frederic Storck este înştiinţat că poate purta însemnul Ordinului „Legiunea de onoare" 
în grad de cavaler. 
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În anul 1931, prin decretul din 22 septembrie, i se conferă de către regele Carol 
al Ii-lea, ordinul „Meritul cultural" în grad de cavaler, clasa I-a pentru contribuţia sa 
în domeniul artelor plastice 27• 

În anul 1933 statul francez îi acordă înalta disticţie, ordinul „Legiunea de 
onoare" în grad de cavaler, conform decretului nr. 43649 28 din ianuarie 1933. 

În anul 1937 lucrarea sa „Abundenţa" expusă mai întâi în Bucureşti la „Salonul 
Tinerimea artistică" a fost selecţionată pentru a figura la marea Expoziţie 
Internaţională de la Paris. 

În anul 1942 participă la Bienala organizată la Veneţia 29• 

SUMMARY 

medals and decorations awarded to Frederic Storc 

Constantin ŞTIRBU 
Elena MARCU 

The aulhor presents lhe medals and decoralions received by Frederic Slorck. 
The medals were presenled during lhe period of his sludies al lhe Bucharesl School of Fine 

Arls (1892-1893), al the Universal Exhibilion in Paris (1900), al the Romanian General 
Exhibition in Bucharest (1906) as well as decorations received over 1904-1933: lhe meda! „ Bene 
Merenli", firsl class (1904), the Jubilee Meda! Carol 1 (1908), lhe „Romania's Crown" order wilh 
knighl grade (1907), the First Meda! granted at the formal show organized in Bucharest in 1912 
by lhe „Society of Artists Alive", ,.Romania's Crown" order with officer grade (1922), the Grand 
Prix, first class, al the lnlernational Exhibition in Barcelona (1929), order of „ Cultural Merit" 
with knight grade, first class (1931) and the French order of „Legion d'Honneur" with knight 
grade (1933). The authors were mainly concerned with the apprecialion enjoyed by Frederic 
Storck during his life, from his contemporaries, for his work and artistic devotion. 

27 Ibidem (vezi şi brevetul nr. 96 din 1931) 
28 Ibidem (vezi şi brevetul acordat de Ministerul de Externe al României prin Frederic Storck e~t„ 

autorizat a purta însemnele ordinului); E. Oprişan op. cit. 
29 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Stork-Frederic Storck III, varia 8. 
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