
CUPRINS XXV /2011 

I. STUDII ŞI ARTICOLE 
O sută de ani de la prima lansare cu paraşuta în România .. .... . „ ..................... „ .. „ . . „ 7 
dr. ing. Ioan Vasile Buiu 

Bucureştiul în timpul epidemiei de ciumă din anul 1812 .................... ........... ...... .. . 21 
Gabriel Ciotoran 

Bucureştii în vremea lui Vlad Ţepeş ....... ....... .... ... .... „ . ... ... . ..... „ ................................ 28 
Gabriel Constantin 

Un document: "Palatul Suţu" de Radu D.Rosetti .. .. ... ... ..... . „ ......... ....... „ ... „ ........ ....... 33 
Marian Constantin 

A mai existat o strada cu numele «Victoriei» ........ ........... .. „ ....... ... .. . „ .. ...... . . „ ... ... . .•• .39 
Magdalena Dorojan 

Costumul în peisajul cultural românesc la cumpăna veacurilor XIX-XX ...... . „„„ .. „.52 
dr. Maria Camelia Ene 

Andre Lavrillier-aportul la medalistica românească .... ... ... ........ ... ... ........... .... ...... .. . 61 
Mihai Petru Georgescu 

Clopotul şi semnificaţia lui ..... . „ .... ... ... ..... ............. „ „„ .. „. „ „ ... „ „„„.„ .. „„ .. „. „„ ....... 69 
Anca Beatrice Todireanu 

O contribuţie la istoria formării "limbajului de lemn" (1948-1949). „„„„ „ „„„„„„.„„ 79 
Oliver Velescu 

Vornicia oraşului Bucureşti .... .. ................. ...... .. .......... .... .. ....... ................. .. ...... ....... 89 
Oliver Velescu 
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II. PATRIMONIU 
Manifest pentru cunoaşterea patrimoniului ....... .. .. .... .. ..... ..... ...... ... .... .... ..... .. ... ..... . 1O1 
dr. Rodica Antonescu 

In memoriam Irina Gr. C. Suţu ... ..... ...... ..... .. .... ... ............ .... ....... ..... ..... .. ...... ... .. ... .. 105 
Mihai Petru Georgescu 

Colecţionari , colecţii , muzee .. .... .. ..... ... ... ... ... .... ...... .. .. ...... .. .... ...... ...... ........... .. ....... 122 
dr. Ionel Ioniţă 

Pentru cauza Adevărului - Consideraţii privitoare la un portret 
al lui Nicolae Titulescu semnat de Ion Jalea (din patrimoniul M.M.B.) .... ... ... ...... 136 
dr. Liana Ivan-Ghilia 

Axis Mundi .. .. .. .. .. ... ..... .. .. .. ........ ..... .... .... ..... ......... ... .... ... .... .. ... .... .... ........ ...... .. ....... 14 2 
dr. Nazen Ştefania Peligrad 

Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecţiile 
Muzeului Municipiului Bucureşti. ............... .......... ... ... ....... .... ... ... .. ...... ... .... ... .... ... 163 
Grina Mihaela Rafailă 

Biserica Târcă-Vitan din Bucureşti ... .. ....... ... .... ........ .... .. .... ... .... ... ....... ... ... .... ........ 178 
Anca Beatrice Todireanu 

Opinii personale asupra monumentului brâncovenesc Mănăstirea Hurezi... ... .. ...... 187 
prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti 

Din istoria spitalului Iubirei de oameni - Filantropia 
(de la înfiinţare până în anul 1940) ..... .... .. .. ............. .... ....... .............. ... ........ .. .... ... .... 194 
dr. Lelia Zamani 

Tragedia Teatrului Naţional din Bucureşti ....... ..... ............... ..... ...... ..... .. ... ... ..... ..... . 205 
ţlonel Zănescu, Gabriel Constantin 

III. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 
Contribuţii asupra biografiei lui Alexandru N. Lahovari ................... ........ .... .. ....... 211 
Stefan Silviu Ciobanu 

Cauzele demisiei lui Emilian "Pake" Protopopescu (1845-1893) ............. ... .. ...... ... 237 
Gabriel Ciotoran -
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Tipografrbucureşteni : popa Stoica Iacovici (1715-1749) şi familia sa.„ ..... .. ....... ... 240 
Daniela Lupu 

Simboluri ale cinstirii dedicate lui I.L. Caragiale ... .. .... .......... ... ....... ..... .. ... .... .. .. .... . 259 
Virgiliu Z. Teodorescu 

Ştefan cel Mare şi demersurile sale în Ţara Româneacă ........ .... ... .. .. ........ .... .. ........ 293 
ţlonel Zănescu 

IV. IN MEMORIAM 
Un ultim gând .... ..... ...... ........ .. .... .. ...... .. ......... .. .. .. ......... .. .. ...... ...... ...... ....... .. ........... 306 
dr. Maria Camelia Ene 
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