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Expţzi ia GeŢerală RţmâŢă, a reprezeŢtat peŢtru 
statul român un mijloc de consolidare a prestigiului 

iŢterŢ i iŢterŢa iţŢal.  
Aniversarea unor momente semnificative pentru 

poporul român (40 de ani de la urcarea pe tron a lui 
Carol I, 25 de ani de la proclamarea Regatului, 1800 de 
aŢi șe la ȘuȘerirea DaȘiei șe Șătre TraiaŢ) au ȘţŢstituit 

prilejul peŢtru ţrgaŢizarea uŢei mari expţzi ii Ţa iţŢale, 
șesfă urată îŢtre 6 iuŢie i 23 Ţţiembrie 1906.  

”În vara asta se șesȘhișe la Filaret o Expozi ie generală menită 
să arate lumii întregi progresele făȘute șe România pe toate 

tărâmurile aȘtivită ii omene ti în aȘe ti 40 șe ani șe Șânș s-a 
stabilit în ară regimul Șonstitu ional i s-a urcat pe tron 

Regele Carol” (Epoca, anul XII, nr. 90, 7 aprilie, p.1) 



Vulturul, Anul I, nr. 24, 7 mai 1906, p.2-3 



Universul, Anul XXIII, nr. 327, 28 noiembrie 1905, p. 1 



Universul, anul XXIII, nr. 327, 28 noiembrie 
1905, p. 1 

PLANUL GENERAL AL 
EXPOZI IEIă
NA IONALEă- 

LEGEND  



Vulturul, Anul I, nr. 28, 4 iunie 1906, p.2-3 



Presa îŢȘeputului șe seȘţl XX a aȘţrșat spa ii impţrtaŢte 
prezeŢtării aȘestei mari sărbătţri a pţpţrului rţmâŢ. 

Așevĕrul, Conservatorul, Diminea a, EpoȘa, Universul, Voin a 
na ională, alături șe reviste Șa Săptămâna,  Gazeta BuȘovinei, Vulturul. 

Foaie pentru eșuȘa ia na ională a românilor, Literatură şi artă 
română sau LuȘeafărul suŢt șţar Șâteva șiŢtre publiȘa iile Șare au 
alţȘat spa ii impţrtaŢte șiŢ Ţumerele apărute iŢfţrmării Șititţrilţr 

asupra Expţzi iei GeŢerale RţmâŢe șe la 1906. 

 Pe periţașa șesfă urării Expţzi iei, au apărut Șâteva ziare șeșiȘate  
acestui mare eveniment: 

„Așevĕrul la Expţzi ie“, apărut îŢ periţașa 6 iuŢie - 16 septembrie 
1906, cu 99 de numere.  

,,MariţŢ la expţzi ie”, apărut Șa suplimeŢt al ziarului ,,UŢiversul”. 

Presa străiŢă a publiȘat îŢ pagiŢile ei Ţumerţase artiȘţle elţgiţase 
Șu privire la aȘest eveŢimeŢt impţrtaŢt peŢtru ara Ţţastră. 





Vulturul, Anul I, nr. 32, 2 iulie 1906, p.2-3 



INTRAREA LA 
EXPOZI IE 

IŢtrarea îŢ Expţzi ie se făȘea printr-ţ mţŢumeŢtală pţartă ,,artistic 
Șonstruită, Șu Șele 2 turnuri Șe se înal ă mânșre şi Șu vulturul viȘtorios şi 

înaripat, marȘhează o feerie” (DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 842, 12 iuŢie 1906, p. 2) 



PAVILIOANELE 

EXPOZI IEI 



• paviliţaŢele au fţst ameŢajate Șu ţbieȘte i 
prţșuse îŢ fuŢȘ ie șe speȘifiȘul fieȘărei aȘtivită i i 

îŢ ȘţŢȘţrșaŢ ă Șu ȘirȘularele emise șe Cţmisariatul 
geŢeral al Expţzi iei 

S-au putut ȘţŢtura astfel 3 grupe mari șe seȘ iuŢi: 
•  SeȘ iuŢile I, II, III ŞI IV: AgriȘultură, SilviȘultură 

-VâŢat, HţrtiȘultură - VitiȘultură, ZţţtehŢie – 
PisȘiȘultură 

• SeȘ iuŢile  V, VI, VII: MiŢe i Șariere -Industrii - 
MijlţaȘe șe traŢspţrt i ȘţmuŢiȘa ii  

• SeȘ iuŢile VIII, IX, X, XI, XII: IŢstruȘ ia i 
eșuȘa ia – Artele frumoase -Higiena , Asistenta 

publiȘă, EȘţŢţmia sţȘială - Cultul - Trecutul 

 





SEC IUNILE  
I, II, III ŞI IV:  

AGRICULTUR ,ă
SILVICULTUR ă– VÂNAT, 

HORTICULTUR ă– 
VITICULTUR ,ăZOOTEHNIEă

- PISCICULTUR  



 se referă la: agrţŢţmia şi statistiȘa agriȘţlă, îŢvă ămâŢtul agriȘţl, fermele mţșel, 
prţșusele agriȘţle alimeŢtare şi ŢealimeŢtare șe ţrigiŢe vegetală şi aŢimală, etȘ. 

 

Au fţst expuse ţbieȘtele şi prţșusele specifice unor domenii ca:  
• pisȘiȘţl şi alimeŢtar șiŢ prţșuȘ ia aŢului 1906, prţșuse pe șţmeŢiile 

statului sau ale uŢţr mari mţ ieri 
• silviȘultură şi vâŢat, alături șe șiverse materiale hţrtiȘţle şi șe 

vitiȘultură 
•  zţţtehŢie, al Șre terii ȘţrŢutelţr mari şi miȘi, păsărilţr șe Șurte, 

pisȘiȘulturii, iŢstrumeŢtelţr șe pesȘuit, șţmeŢiul apiȘţl şi al seriȘiȘulturii 
• alături șe șiferite iŢstrumeŢte şi aparate fţlţsite îŢ explţatarea 

carierelor, petrolului, lemnului etc 
 

ExpţzaŢ ii i Șţlabţratţrii aȘestţr seȘ iuŢi au fţst reȘţmpeŢsa i Șu: 
24 diplome hors concours;  64 diplome de onoare cu medalii de aur; 277 

meșalii șe aur Șu șiplţmă speȘială; 475 meșalii șe argiŢt Șu șiplţmă speȘială; 
532 meșalii șe brţŢz Șu șiplţmă speȘială; 1762 meŢ iuŢi ţŢţrabile  

Numele tuturţr expţzaŢ ilţr i Șţlabţratţrilţr reȘţmpeŢsa i au fţst 
publicate în Monitorul oficial, astfel: Monitorul oficial nr. 200 din 5 decembrie 1906, nr. 201 

din 6 decembrie 1906, nr. 202 din 8 decembrie , nr. 205 din 12 decembrie 1906, nr. 206 din 13 
decembrie 1906 



PAVILIONUL AGRICULTUREI 
 situat pe Aleea 
IŢșepeŢșeŢ ei, îŢ 
continuarea 
Pavilionul Camerelor 
șe Șţmer  

 ȘţŢstruȘ ia i 
luȘrările la paviliţŢ 
au  fost efectuate de  
fra ii CerȘhez i 
Schmits  (Monitorul 
oficial nr. 213 din 21 
decembrie 1906, p. 
7256) 

 aceştia au fost 
reȘţmpeŢsa i Șu 
medalie de aur cu 
șiplţmă speȘială șe 
Șătre juriul Expţzi iei 
(Monitorul oficial nr. 
211 din 19 decembrie 
1906, p. 7866) 

A fost vizitat de 
familia regală îŢ șata 
de 13 iunie 
(Conservatorul, anul VI, 
nr. 130, 15 iunie 1906, p. 
1) şi 7 ţȘtţmbrie 
(Conservatorul, anul VI, 
nr. 222, 8 octombrie 
1906, p. 3) . 

• ţbieȘtele expuse erau șiŢ șiverse șţmeŢii: agrţŢţmie, statistiȘă 
agriȘţlă, îŢvă ămâŢtul agriȘţl, fermele mţșel, prţșusele agriȘţle 

alimeŢtare şi ŢealimeŢtare șe ţrigiŢe vegetală şi aŢimală, etȘ.  



• îŢ fa a u ii șe iŢtrare fusese 
expus premiul oferit de M. S. 

Regele: un superb vas de 
argint masiv, pe care erau 

gravate diverse instrumente 
agriȘţle şi Șare urma să fie 

ţferit șe iŢătţrilţr Șelţr mai 
bune produse agricole expuse. 
(Conservatorul, anul VI, nr. 130, 15 

iunie 1906, p. 1) 

• premiul a fţst ţb iŢut șe 
Șătre AșmiŢistra ia 

Domeniilor Coroanei 
(Monitorul oficial nr. 200 din 5 

decembrie 1906, p. 7388) 

• pere ii îŢȘăperilţr 
paviliţŢului au fţst împţșţbi i 
Șu sȘţar e rţmâŢe ti, pţrtrete, 
fţtţgrafii, tablţuri, alături șe 

măŢuŢȘhiuri șe grâu, ţrz, ţvăz 

• în mijlocul pavilionului a 
fţst piȘtată ţ alegţrie, Șe 

reprezeŢta evţlu ia agriȘulturii 
între 1866-1906. 

Sta iunea agronomiȘă   

• a expus îŢ partea stâŢgă a  iŢtrării paviliţŢului, fiiŢș prezeŢtate 
șiferite mţstre șe pămâŢt șiŢ fieȘare jușe , a ezate pe Șalită i, preȘum 

şi reȘipieŢte Șu șiferite sţiuri șe pţrumb seleȘ iţŢate Șultivate pe 
mţ ia Balţte ti a lui I. Lahţvary 



Șoala șe agriȘultură șe la Herăstrău  

Au fost expuse: 
• diverse produsele agricole, material 

șișaȘtiȘ i șemţŢstrativ 

• ţ impţrtaŢtă ȘţleȘ ie șe Șereale i 
plante culturale  

• o prezentare referitoare la stadiile 
diverselor boli ale plantelor, a 

criptogamei plantelor culturale, plantele 
i iŢseȘtele șăuŢătţare agriȘulturii 

(Conservatorul, anul VI, nr. 131, 16 iunie 1906, p. 1) 

Fermele moșel Laza,  jușeţ Vaslui i Stușina,  jușeţ Romanaţi 

Au fost expuse:  
• șiferite tipuri șe grâŢe aȘlimatizate îŢ ară peŢtru Șultură extiŢsă i alte 

plaŢte, aflate îŢ prţȘesul șe aȘlimatizare i Șultivate pe spa ii mai miȘi 
• șiagrame asupra Șultivării vi ei șe vie ameriȘaŢe altţite, plaŢtate la Ţţi 
i prezeŢtarea uŢţr viŢuri rţmâŢe ti: CţtŢari, Drăgă aŢi, Gţlu-Drâncei etc 
• mţstre ale reȘţltei șe grâŢe șiŢ aŢul 1906 șe la mai multe mţ ii șiŢ 

jușe ul Gţrj (Conservatorul, anul VI, nr. 131, 16 iunie 1906, p. 1) 

ExpţzaŢ ii au ţb iŢut meșalia șe aur Șu șiplţmă speȘială, iar Ţumele lţr 
a fost publicat în Monitorul oficial nr. 200 din 5 decembrie 1906, p. 7388 



CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 

PAVILIONUL REGIEI MONOPOLURILOR STATULUI 

A fost vizitat șe familia regală îŢ 11 septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 203, 16 

septembrie 1906, p. 2) şi 7 ţȘtţmbrie (Conservatorul, anul VI, nr. 222, 8 octombrie 1906, p. 3)  

ExpţzaŢ ii i Șţlabţratţrii au ţb iŢut Ţumerţase șiplţme i meșalii, Ţumele 
lor au fost publicate în Monitorul oficial nr. 200 din 5 decembrie 1906, p. 7407 



PAVILIONUL REGIEI MONOPOLURILOR 
STATULUI 

 situat îŢ șreapta iŢtrării priŢȘipale pe Aleea IŢșepeŢșeŢ ei, îŢ Șapătul aleii 
principale 

 pavilion ȘţŢstruit îŢ stil ărăŢesȘ, alȘătuit șiŢ 3 săli îŢ Șare au fţst expuse 
priŢȘipalele prţșuse ale mţŢţpţlului șe stat: Șhibrituri, hârtie șe igară, 

pulbere, Șăr i șe jţȘ i sare 
 îŢ mijlţȘul paviliţŢului a fţst iŢstalată ţ ma iŢă a atelierului șe 

maŢufaȘtură, uŢșe zilŢiȘ, 25 luȘrătţare ȘţŢfeȘ iţŢau igarete. 

Sta iunea experimentală Belveșere 

 expuse fţtţgrafii Șe reprezeŢtau plaŢta ii șe tutuŢ peŢtru igări șe fţi, tutuŢ 
șe tăiat, preȘum şi șiverse șiagrame i statistiȘi etȘ. 

 îŢ aripa stâŢgă au fţst expuse șiagrame șespre Șultura tutuŢului, mţstre șe 
pămâŢt, precum şi prţșusele saliŢei SlăŢiȘ Prahţva, ale fabriȘii șe Șhibrituri etȘ 
 îŢ subsţl a fţst ȘţŢstruită ţ saliŢă, aȘȘesul făȘâŢșu-se cu ascensorul, la care 

se ajungea printr-ţ frumţasă galerie ilumiŢată Șu lămpi eleȘtriȘe. 



 îŢ fa a paviliţŢului 
fţst plaŢtată  

șemţŢstrativ ţ Șultură 
de tutun de diverse 

Șalită i i uŢa șe 
vi ă șe vie 

PAVILIONUL REGIEI MONOPOLURILOR STATULUI 

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



 zișurile i plafţŢul 
paviliţŢului fuseseră 

tapetate cu produse ale 
regiei: foi de tutun, 

cutii de tutun, cutii de 
Șhibrituri, igarete șe 

șiverse Șalită i imitâŢș 
lemnul 

 îŢ aripa șreaptă au 
fost expuse: obiecte 

ȘţŢfeȘ iţŢate șiŢ sare, 
Șăr i șe jţȘ, Șhibrituri 
i ȘărtiȘele șiŢ fţi ă șe 

igări etȘ 
 (Universul, anul XXIV, nr. 194, 

18 iulie 1906, p. 2) 

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 

PAVILIONUL REGIEI 
MONOPOLURILOR 

STATULUI 



ÎŢ mijlţȘul uŢei îŢȘăperi, pe uŢ 
postament de sare a fost 

construit un dulap-etajeră, 
ţrŢameŢta ia lui fiiŢș făȘută 
dintr-uŢ amesteȘ șe igări i 
cutii de chibrituri, în care se 

aflau mostre de:  
• lemn de tei folosit pentru 
ȘţŢfeȘ iţŢarea Șhibritelţr 

rotunde  
• lemn de plop verde pentru 

ȘţŢfeȘ iţŢarea Șhibritelţr 
pătrate  

• lemn de tei verde folosit 
peŢtru ȘţŢfeȘ iţŢarea Șutiilţr 

de chibrituri. 

PAVILIONUL REGIEI 
MONOPOLURILOR STATULUI 

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



 îŢ vizită la paviliţŢ:  

”(...)  Regina a găsit foarte 
interesant modul cum 

funȘ ionează maşinele șe 
tăiat tutun i umplut 

igaretele; suverana s’a uitat 
Șu plăȘere mai ales la luȘrul 

fetelor. — A! igarete - 

Carmen Sylva»! — a 

exȘlamat regina plăȘut 
surprinsă. Sunt șrăgăla e... 

Dar Carmen Sylva nu 

fumează!... așăogă regina 
surâzânș.”  

Drapelul, anul VI, nr. 102, 14 septembrie 1906, p. 2 

PAVILIONUL REGIEI MONOPOLURILOR STATULUI 



PAVILIONULăPESC RIILEăSTATULUI 
 situat pe Insula 

erpilţr, îŢ veȘiŢătatea 
PaviliţŢului Dţbrţgei i 

a moschei 

 ȘţŢstruȘ ia 
paviliţŢului i a 

iŢstala iilţr expuse a 
fţst realizată șe iŢgiŢerii 

SȘila i RţȘţ, iar 
directorul pavilionului a 

fost Grigore Antipa  

 în Șlășirea prevăzută 
Șu etaj i subsţl, a fţst 
ȘţŢstruită ţ grţtă îŢ 

care a fost instalat un 
aȘvariu, Șu pere i șiŢ 

stiȘlă, peŢtru a fi expuse 
tţate speȘiile șe pe ti 
Șare trăiesȘ îŢ apele 

noastre 
CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



 îŢ vitriŢe frigţrifiȘe pe ti erau iŢu i 3-4 zile șupă Șare erau vâŢșu i la liȘita ie i 
îŢlţȘui i Șu al ii prţaspe i (Universul, anul XXIV, nr. 199, 23 iulie 1906, p. 1) 

A fţst vizitat șe familia regală îŢ 12 septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 204, 17 septembrie 1906, 

p. 1) preȘum şi îŢ 7 ţȘtţmbrie (Conservatorul, anul VI, nr. 222, 8 octombrie 1906, p. 3) 

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



PAVILIONUL DOBROGEI  situat pe iŢsula erpilţr, 
alături șe PaviliţŢul 
pesȘăriilţr statului i 

Pichetul maiorului Ene 

 a fost inaugurat pe 11 
august, îŢ prezeŢ a mai 

multor familii de 
musulmani, unde dl. Bechir 

Suleiman a citit în 
rţmâŢe te uŢ sȘurt șisȘurs 

Șare arăta seŢtimeŢtele 
sincere de alipire la 

RţmâŢia a pţpula iei 
turȘe ti șiŢ Dţbrţgea 

(Drapelul, anul VI, nr. 91, 19 august 

1906, p. 3) 

 a avut loc oficierea 
serviciului religios 

mahţmeșaŢ șe Șătre 
imamul din Tulcea Osman 
Hapait (DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 

903, 12 august 1906, p. 3) 
CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



Pavilionul se compunea dintr-ţ geamie i ţ ȘţŢstruȘ ie îŢ stil arab, uŢ semiŢar 
musulmaŢ șespăr ite priŢtr-ţ uliȘiţară 

La etaj:  
• au fţst expuse șiverse speȘii șe pe ti împăia i, șiŢ Muzeul șe tiiŢ e Ţaturale, 

a eza i îŢtr-uŢ aȘvariu artifiȘial, îŢȘţŢjura i șe păsări împăiate speȘifiȘe zţŢelţr șe 
baltă 

• a fţst realizat uŢ muzeu al pisȘiȘulturii Șu uŢelte i iŢstrumeŢte șe pesȘuit șe la 
Șele mai veȘhi la Șele mai mţșerŢe, șiferite luȘrări făȘute peŢtru priŢșerea pe telui, 
tablţuri statistiȘe Șu evţlu ia pisȘiȘulturii șatţrită legii pesȘuitului (Conservatorul, anul 

VI, nr. 223, 10 octombrie 1906, p. 1) 

A fost vizitat de familia regală îŢ 12 şi 13 septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 202, 

14 septembrie 1906, p. 1), şi în 7 octombrie (Conservatorul, anul VI, nr. 222, 8 octombrie 1906, p. 3) 
 

ExpţzaŢ ii i Șţlabţratţrii au ţb iŢut Ţumerţase șiplţme i meșalii, iar Ţumele lţr au 
fost publicate în Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906, nr. 210 din 17 decembrie 1906, nr. 211 

din 19 decembrie 1906  

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



 Șlășirea 
geamiei a fost o 

repliȘă a 
moscheii din 

Meșgișia zișită 
de Sultanul 

Abdul-Medjid I 
i reprezentativă 

datorită 
darurilor oferite 
de de sultanul 
actual Abdul 

Hamid al II-lea 

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 

•  au fţst expuse ţbieȘte veȘhi, arme, paftale i Șartu iere șe argiŢt Șu iŢsȘrip ii arăbe ti 
etȘ, iar pe pere i: hăr i ale Dţbrţgei Șe arătau prţgresele realizate șiŢ 1880, reprezeŢtâŢș 
”oglinșa transformărilor prin Șare a treȘut provinȘia șe Șânș ,,semiluna” a fost înloȘuită 

șe ,,triȘolorul românesȘ”  

• îŢ mijlţȘul sălii a fţst expusă maȘheta satului PriŢ ul NiȘţlae, Șu mţșele ale 
lţȘuiŢ elţr veteraŢilţr împrţprietări i (Universul, anul XXVI, nr. 220, 13 august 1906, p. 1) 



Într-ţ Șameră din Pavilionul Dobrogei a fost reprodusă o cafenea 
turȘeasȘă Șu sţfale i fţtţlii șe Șatifea, măsu ă îmbrăȘată îŢ Șatifea, 

Ţarghilele i ȘiubuȘuri, alături șe filigeaŢe i Șe ti turȘe ti. 
 

În altă Șameră erau expuse obiecte lucrate manual: capoate, jachete 
ţrieŢtale Șu Șatifea i fir șe aur, basmale Șu mţtive ţrieŢtale, pe pere i 

prezeŢtate fţtţgrafii ale satelţr turȘe ti i tătăre ti șiŢ Dţbrţgea. 
 (Universul, anul XXVI, nr. 220, 13 august 1906, p. 1) 

 

ÎŢ altă îŢȘăpere au fţst expuse: 

 maȘhete Șu: lţȘuiŢ e șe pesȘari șe pe DuŢăre, ȘherhaŢale șe la SuliŢa, 
mţșelul uŢei lţȘuiŢ e șiŢ ȘţmuŢa SȘurtu (juș. Brăila), 

relieful Deltei DuŢării, Șu luȘrările exeȘutate la DuŢavă  i prţieȘtele șe 
seȘarea băl ilţr etȘ.  

(Universul, anul XXIV, nr. 199, 23 iulie 1906, p. 1) 
 



PAVILIONULăMESERIA ILOR 
• situat în spatele 

Palatului Artelor, pe 
calea Olteniei 

• au fost expuse 
ţbieȘte i prţșuse a 

peste 100 de 
expţzaŢ i  

• multe alte obiecte 
i prţșuse au fţst 

șistribuite i îŢ alte 
paviliţaŢe, șatţrită 

Ţumărului fţarte 
mare șe expţzaŢ i 

• interiorul 
pavilionului a fost 
decorat cu drapele 

șe Șţrpţra ii i 
portretele 

Suveranilor 

ExpţzaŢ ii i Șţlabţratţrii au ţb iŢut Ţumerţase șiplţme i meșalii, iar 
numele lor au fost publicate în MţŢitţrul ţfiȘial Ţr. 205 șiŢ 12 șeȘembrie 1906 i Ţr. 206 șiŢ 13 

decembrie 1906  

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



 prţșusele expuse au fţst: mţbile, ţbieȘte șe tâmplărie, blăŢărie, sȘărărie, 
Șaretă erie, ţpiŢȘărie șe lux, plăpumărie, Șurelărie, pererie, Șţafţrie, produse 

ale altor meserii etc 

Dintre ţbieȘte speȘiale ȘţŢfeȘ iţŢate sau luȘrate șe șiver i meseria i au 
fost prezeŢtate la Expţzi ie: 

• Șaseta Șu seȘret luȘrată șe I. DumitresȘu - luȘrare șe lăȘătu ărie 

• cismele lucrate dintr-o singură buȘată șe D. PetresȘu - Șismar șin Ro iorii 
de Vede 

•  pardesiul cu 22 de buzunare lucrat de Haralamb Ionescu 

• Șostumul șe haine Șu saȘou fără Șusătură luȘrat șe Păun Bălan 

• peisaje i portrete luȘrate Șu păr șe om șe V. Cantemir, Th. RășulesȘu 

• luȘrare șe sȘulptură șe Al. DobresȘu 

• poliȘanșru șe bronz șe șl. Rapală  

(Universul, anul XXIV, nr. 286, 18 octombrie 1906, p. 1) 



PAVILIONULăPRINCIPELUIăCONSTANTINă U Uă(SOUTZU) 

 situat pe Șalea Mţlșţvei îŢ pia a Mihai Viteazul, lâŢgă paviliţŢul DţmeŢiilţr 
CţrţaŢei i fâŢtâŢa CaŢtaȘuziŢţ 

 luȘrările de ȘţŢstruȘ iei ale paviliţŢului au fţst ȘţŢșuse șe șl. Caramitzu, 
iŢspeȘtţrul șţmeŢiilţr priŢȘipelui u u 



A fost expuse:  
 șiverse mţșele șe ma iŢi agriȘţle luȘrate îŢ atelierele șe pe mţ ia 

priŢ ului: sigŢal, suber, pistţŢ etȘ (AȘ iuŢea ȘţŢservatţare, aŢul I, Ţr. 49, 2 iulie 1906, p. 

3) 
 prţșuse agriȘţle i zţţtehŢiȘe șe pe prţprietă ile sale: prţbe șe Șereale i 

grâŢe, ţ serie șe uŢelte fabriȘate îŢ atelierele sale i prţbe șe băuturi 
spirtoase 

 
Tablţurile expuse pe pere ii paviliţŢului reprezeŢtau veșeri șe peisaje, 
ateliere, rase șe bţi, vaȘi i vi ei, vi e, biseriȘi i altele, Șare se găsesȘ pe 

mţ ia priŢ ului (DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 865, 5 iulie 1906, p. 3) 
 

ÎŢ șreapta paviliţŢului a fţst ȘţŢstruit uŢ grajș îŢ Șare au fţst expu i 8 Șai, 2 
mâŢji i 8 ţi; Șaii suŢt ţ îŢȘruȘi are îŢtre iapa rţmâŢeasȘă i armăsar arab, 

iar oile din rasa Merinos (Conservatorul, anul VI, nr. 208, 22 septembrie 1906, p. 3) 

Produsele expuse i-au adus proprietarului recompensarea cu numeroase 
meșalii şi șiplţme (Monitorul oficial nr. 202 din 8 decembrie 1906, nr. 205 din 12 decembrie 1906, 

nr. 206 din 13 decembrie 1906 ) 
A fost vizitat șe familia regală îŢ 11 septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 203, 16 

septembrie 1906, p. 2) 



PAVILIONUL G. GR.  CANTACUZINO  situat pe Calea Moldovei, în 
stâŢga Cţmitetului UŢgar i al 

Pavilionului Domeniilor 
coroanei 

 au fost expuse produse ale 
șţmeŢiilţr i fabriȘilţr 

apar iŢâŢș lui G. Gr. 
Cantacuzino: agricole (grâu, 

pţrumb, ţrz, seȘară, mei, 
fasţle, făiŢă, miere galbeŢă, 

viŢuri etȘ), păstrăvi șiŢ 
piscicultura Zamora  

 pere ii paviliţŢului au fţst 
șeȘţra i Șu fţtţgrafii ale uŢţr 

lţȘuiŢ e, fabriȘi i biseriȘi șe pe 
domeniile familiei ca biserica 

șiŢ Flţre ti zișită șe bţier 
BăleaŢu, restaurată i 
împţșţbită Șu piȘturi, 

fţtţgrafii Șu fabriȘa șe făiŢă 
șiŢ BăleŢi.  



 au fţst prezeŢtate prţșusele mţ iei CţmarŢiȘ, îŢ speȘiale ale 
fabriȘii șe var hișrauliȘ, Șare fuŢȘ iţŢa șupă Șele mai mţșerŢe 

metode (Conservatorul, anul VI, nr. 203, 16 septembrie 1906, p. 2)   
A fţst vizitat șe familia regală îŢ 11 septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 203, 

16 septembrie 1906, p. 2) 

Produsele expuse i-au adus proprietarului recompensarea cu 
numeroase șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906, p. 

7575) 

PAVILIONUL G. V. BIBESCU 

PAVILIONUL G. GR. CANTACUZINO 

ÎŢ exteriţr au fţst expu i truŢȘhiuri șe ȘţpaȘi seȘulari: uŢ truŢȘhi șe larite șe 330 
aŢi, șe braș șe 172 aŢi, stupi sistematiȘi, preȘum şi mţstre șe ȘărbuŢe (ligŢit). 

(Conservatorul, anul VI, nr. 204, 17 septembrie 1906, p. 1) 

Produsele expuse i-au așus prţprietarului reȘţmpeŢsarea Șu Ţumerţase șiplţme i 
medalii  (Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906, p. 7575) 

A fţst vizitat șe familia regală îŢ 11 septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 203, 16 septembrie 
1906, p. 2) 



PAVILIONULă”SOCIET IIă
ANONIME PENTRU 

EXPLOATAREAăP DURILOR”ă
(fţst ăSţȘ.ăFţrestier ăGţetz) 

 situat pe Șalea Mţlșţvei, lâŢgă 
PaviliţŢul AgriȘulturii i Șhiţ Șul șe 

ȘeramiȘă al șl.  AŢșreesȘu  
 a avut expuse numeroase produse ale 
sţȘietă ii, alături șe ţ hartă Șu suprafa a 

șe pășure șe iŢută i explţatată șe 
societate 

 îŢ fa a paviliţŢului a fţst expus uŢ 
arbţre uria , tăiat șiŢ pășurile 

exploatate de societate. (Conservatorul, anul 

VI, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 1)  
A fţst vizitat șe familia regală îŢ 13 

septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 202, 14 

septembrie 1906, p. 1) 
Prţșusele i ţbieȘtele expuse i-au adus 

proprietarului recompensarea cu 
numeroase șiplţme i meșalii (Monitorul 

oficial nr. 201 din 6 decembrie 1906, p. 7437) 

 Șlășire ȘţŢstruită îŢ stil ŢţrvegiaŢ 
 au fost expuse cele mai frumoase 

produse de lemn ale fabricii: un 
dormitor complet din stejar, un elegant 
salţŢa  bţgat tapisat, ţ ȘţȘhetă Șameră 

șe Șţpii, ţ frumţasă bibliţteȘă i alte 
mobile lucrate în stilurile cele mai 

moderne care rivalizau cu produse ale 
marilţr fabriȘi străiŢe. (Epoca, anul XII, nr. 

207, 24 august, p.3) 
A fţst vizitat șe familia regală îŢ 13 

septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 202, 14 

septembrie 1906, p. 1), preȘum şi îŢ 8 
octombrie (Conservatorul, anul VI, nr. 224, 11 

octombrie 1906, p. 1), 
 Produsele și obiectele expuse i-au adus 

proprietarului recompensarea cu numeroase 

diplome și medalii (Monitorul oficial nr. 201 din 

6 decembrie 1906, p. 7437) 

PAVILIONUL FABRICII DE 
LEMN RIEăE.ăLESSEL 



PAVILIONULăSOCIET IIăFORESTIEREăAă
FRA ILORăăGROEDEL 



PAVILIONUL DL. D. 
APOSTOLU 

 paviliţŢul ţȘupa ţ suprafa ă șe peste 
1200 mp i ȘţŢ iŢea prţșuse agriȘţle i 

zţţtehŢiȘe, așuse șe pe șiverse mţ ii ale 
proprietarului D. Apostolu 

 în centrul pavilionului au fost expuse 
recipiente cu diverse produse din recoltele 

de cereale anterioare, diverse legume, 
brânzeturi 

 au fţst prezeŢtate piese peŢtru ma iŢi 
agricole realizate în atelierele mecanice ale 

mţ iilţr prţprietarului 
 îŢ grajșuri au fţst prezeŢta i: Șai șe lux, 
Șai șe pţvară, Șai șe muŢȘă, alături șe ţi, 

vite, pţrȘi, i ţ mare varietate șe alte 
aŢimale i păsări. (Conservatorul, anul VI, nr. 

225, 12 octombrie 1906, p. 1)  
Prţșusele i ţbieȘtele expuse i-au adus 

proprietarului recompensarea cu 
numeroase șiplţme i meșalii. 

PAVILIONULă„SOIA”ă– 
DR. URBEANU 

 inaugurat în 19 septembrie 

 au fost expuse diferite preparate din 
sţia: lapte, brâŢză, ulei, făiŢă, Șafea, 

pâiŢe, pesme i etȘ, arătâŢș impţrtaŢ a 
introducerii acestei grâne în 

alimeŢta ie (Conservatorul, anul VI, nr. 224, 11 

octombrie 1906, p. 1) 

 ,,menită să regenereze hrana 
ăranului român i în general a 

popula iei săraȘe, Șu gust bun i mult 
mai sănătoase șeȘât grâul sau 

porumbul” (DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 942, 20 

septembrie 1906, p. 3) 
Proprietarul a fost recompensat cu 

Ţumerţase șiplţme i meșalii  peŢtru 
produsele expuse. (Monitorul oficial nr. 205 

din 12 decembrie 1906, p. 7575, 7591) 
A fţst vizitat șe familia regală îŢ 8 

octombrie. (Conservatorul, anul VI, nr. 223, 11 

octombrie 1906, p. 1) 



PAVILIONULăSOCIET IIă”ALFAăSEPARATOR”  situat îŢ fa a laȘului, 
pe Aleea M. 

KţgălŢiȘeaŢu, îŢ 
apropierea marii 

cascade 

 au fost prezentate 
diferite tipuri de 

preparate din lapte 

 pe periţașa expţzi iei 
au fţst făȘute 

șemţŢstra ii șe 
prepararea untului 

(Conservatorul, anul VI, nr. 224, 

11 octombrie 1906, p. 1)  

A fost vizitat de familia 
regală îŢ 8 ţȘtţmbrie 

(Conservatorul, anul VI, nr. 223, 

11 octombrie 1906, p. 1) 

Prţprietarul a fţst reȘţmpeŢsat Șu Ţumerţase șiplţme i meșalii peŢtru prţșusele expuse.  



SEC IUNILE 
 V, VI, VII 

MINEă IăCARIEREă– 
INDUSTRII - MIJLOACE DE 

TRANSPORTă Iă
COMUNICA IIă 



Cuprindea pavilioanele în care au fost prezentate, printre 
altele, expţŢate șiŢ șţmeŢiul miŢier (mţstre șe ȘărbuŢi, 
seȘ iuŢi geţlţgiȘe i mţstre șe rţȘi i miŢerale), ma iŢi, 

aparate, instrumente, utilaje industriale, produse ale 
șiferitelţr iŢșustrii: alimeŢtară, textilă, ȘhimiȘă, 

metalurgiȘă, materialelţr șe ȘţŢstruȘ ii, tipţgrafiȘă etȘ.  
ExpţzaŢ ii i Șţlabţratţrii aȘestţr seȘ iuŢi au fţst 

reȘţmpeŢsa i Șu: 63 diplome hors concours; 170 diplome 
de onoare cu medalii de aur; 401 medalii de aur cu 
șiplţmă speȘială; 552 meșalii șe argiŢt Șu șiplţmă 

speȘială; 924 meșalii șe brţŢz Șu șiplţmă speȘială; 475 
meŢ iuŢi ţŢţrabile.  

Numele lor au fost publicate în Monitorul oficial astfel: 
Monitorul oficial nr. 202 din 8 decembrie 1906, nr. 205 din 12 decembrie 1906, nr. 206 din 13 

decembrie 1906   



PAVILIONULăMINELORăŞIăCARIERELOR 

 respţŢsabilii șe prţieȘt i ȘţŢstruȘ ia paviliţŢului au fţst iŢg. A. Z. MiŢgţpţl, Thţma 
Kantzler, Maximilian Engerlein, reȘţmpeŢsa i Șu șiplţma șe ţŢţare Șu meșalia șe aur 

(Monitorul oficial nr. 213 din 21 decembrie 1906, p. 7256)  
 paviliţŢul ȘupriŢșea Șa priŢȘipale seȘ iuŢi: serviȘiului miŢelţr, Șarierelţr i apelţr 

minerale, exploatarea petrolului 

 pavilion 
situat pe 

esplanada 
Regelui 

Carol I, vis-
a-vis de 

pavilioanele 
Casei 

Regale i al 
geniului 
Șivil i 
militar. 



O seȘ iuŢe șestiŢată speȘială prezeŢtării șe prţșuse ȘţŢfeȘ iţŢate șe Șţlile speȘiale, 
ateliere prţfesiţŢale, Șa parte a îŢvă ămâŢtului prţfesiţŢal șe fete: 

 șiŢtre atelierele i Șţlile partiȘipaŢte au expus: Azilul EleŢa DţamŢa, Șţala 
prţfesiţŢală MașţŢa Dușu (Craiţva), Șţlile prţfesiţŢale șe fete șiŢ Capitală, 

atelierele prţfesiţŢale șiŢ Brăila, Pite ti, Craiţva, Șţala ReuŢiuŢii femeilţr rţmâŢe 
șiŢ Ia i (Conservatorul, anul VI, nr. 197, 7 septembrie 1906, p. 1-2)  

 au fţst prezeŢtate tţate tipurile șe luȘruri i ţbieȘte ȘţŢfeȘ iţŢate șe elevele 
Șţlilţr: rţȘhiile ȘţmaŢșate șe familia regală i purtate Șu șiverse ţȘazii, tţate luȘrate 

maŢual, alături șe batiste brţșate, Șuverturi, fe e șe masă, șaŢtele, șiverse gţbleŢuri, 
flţri, mţșele i pălării, brţșerii, luȘrări șe Șrţitţrie, leŢjerie etȘ. 

Prezentate: 

  iŢstrumeŢte îŢtrebuiŢ ate îŢ explţatarea Șarierelţr, aparate, șiferite sisteme 
șe sţŢșare peŢtru petrţl, hăr i geţlţgiȘe, fţtţgrafii, etȘ. 

 aparate fţlţsite îŢ extraȘ ia petrţlului, hăr i geţlţgiȘe, stușii, buȘă i șiŢ 
straturi pătruŢse, aŢalize i prţșuse ţb iŢute șiŢ petrţl, etȘ. 

SţȘietă ile ,,FurniȘa” i ,,MunȘa”, aflate sub înaltul patronaj al MS Regina 
Elisabeta, au expus Ţumerţase brţșerii i ţbieȘte ărăŢe ti, luȘrate șe femeile șe 
la ară i șe ţră eŢȘele lipsite șe mijloace. (Conservatorul, anul VI, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 

1-2) 



 a fţst prezeŢtată ţ ,,mantie șe lână i borangiȘ, esută Șu războiul 
românesȘ, broșată i montată șupă tipul mantiei purtate șe Despina Doamna 
în anul 1500 la Șununia ei religioasă, fiinș o realizare șupă un tablou istoriȘ”  

(DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 955, 3 ţȘtţmbrie 1906, p. 3) 

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



 dintre obiecte 
expuse: pânze, 

Șţstume ărăŢe ti, 
sȘţar e șiŢ tţate 

jușe ele ării, 
preȘum i ţ 

mul ime șe ”păpu i 
mari cât un om, 

îmbrăȘate în 
Șostume na ionale, 
reprezentând tipuri 

șe ărani i ărănȘi 
din diferitele zone 

ale ării”. (DimiŢea a, 
Anul III, nr. 955, 3 

octombrie 1906, p. 3) 

  a fţst expusă ţ ,, esătură șin anul 1840, reprezentânș o feti ă Șare î i 
prinșea la ureȘhe ȘerȘelu i șe Șire e, alături șe Șare se afla i un portret al 
prinȘipelui Carol, Șusut la ma ina șe Șusut, reproșus șupă o fotografie în 

Șulori” (DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 955, 3 ţȘtţmbrie 1906, p. 3) 

 a fţst prezeŢtă ,,o ăranȘă șin Dolj Șe purta un 
Șostum popular Șu o maramă până la pământ, Șu ia 

înflorită Șu alti e argintii, iar șe la Șhenar în sus, sunt 
esute stele Șusute Șu fir șe argint, Șu ni te zale”  

(DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 950, 28 septembrie 1906, p. 3) 



Universul, anul XXIV, nr. 163, 17 iunie 1906, p. 1 

ATELIERUL DE 
SERICICULTURĂ 

Au fost etalate:  
 uŢ Șţvţr persaŢ esut la răzbţi îŢ 

timpul Expţzi iei șe Șătre șireȘtţarea 
atelierului șe la măŢăstirea Vifţrâta 

 șiverse ţbieȘte ȘţŢfeȘ iţŢate șiŢ 
mătase: bluze, rţȘhia șe gală a 

RegiŢei, șaŢtelă șe IslaŢșa șiŢ pâŢză 
de borangic, o rochie a Principesei 

Bibescu, stofele comandate de Casa 
regală a AŢgliei, etȘ. (AȘ iuŢea 

conservatoare, anul I, nr. 36, 15 iunie 1906, p. 3) 

SERVICIUL SILVIC 
 seȘ iuŢe îŢ Șare au fţst prezeŢtate tţate speȘiile șe arbţri Șare 

ȘresȘ îŢ pășurile RţmâŢiei, materialele şi prţȘeșurile îŢtrebuiŢ ate 
îŢ explţatări, aŢimalele fţlţsitţare şi șăuŢătţare pășurilţr, etȘ. 

(Conservatorul, anul VI, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 1-2) 



Alte sţȘietă i Șare au expus îŢ aȘest paviliţŢ au fţst:  

• Atelierul șe pâŢzărie i Șţstume Ţa iţŢale șiŢ CâmpuluŢg  
• IŢstitutul religiţaselţr Sf. Maria (Pitar Mţ ) 

•  Șţlile prţfesiţŢale șiŢ Ia i, etȘ.  
(Conservatorul, anul VI, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 1-2) 

MINISTERUL JUSTI IEI 

SeȘ iuŢe îŢ Șare au fţst a prezeŢtate: 
 Șele mai veȘhi ţpere șe legisla ie rţmâŢeasȘă, hrisţave șiŢ arhivele miŢisterului, 

ţ ȘţleȘ ie șe Șţrpuri șeliȘte: mţŢeșe false şi iŢstrumeŢte peŢtru falsifiȘarea lţr, 
Șăr i șe jţȘ falsifiȘate îŢ peŢiteŢȘiar, etȘ. 

 plaŢuri ale palatelţr șe justi ie șiŢ ară i ale iŢstitutului meșiȘţ-legal preȘum i 
ţ ȘţleȘ ie șe pţrtrete ale pre eșiŢ ilţr i prţȘurţrilţr geŢerali ai Cur ii șe Casa ie 

 șţȘumeŢtul ţrigiŢal al CţŢstitu iei șiŢ 1866 semŢat șe Regele Carţl i eși ia 
ţfiȘială a Cţșului Caragea șiŢ 1818 (Conservatorul, anul VI, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 1-2) 

ExpţzaŢ ii i Șţlabţratţrii au fţst reȘţmpeŢsa i Șu Ţumerţase șiplţme i meșalii 
peŢtru ţbieȘtele i prţșusele expuse. 



 SţȘietateaăpeŢtruăprţteȘ iaăaŢimalelţră 
• seȘ iuŢe Șe ţȘupa aripa șreaptă a paviliţŢului 
• sţȘietatea a fţst îŢfiiŢ ată îŢ 1903 i avea 1300 membrii, aflată sub patrţŢajul M.S. 
RegiŢei Elisabeta i A.S.R. PriŢȘipesa Maria 

Au fost prezentate: 
• ţ serie șe ţbieȘte peŢtru u urarea muŢȘii aŢimalelţr: ţ ȘţleȘ ie șe hamuri, 

pţtȘţave, etȘ, separat șe Șele peŢtru îŢgrijirea ȘâiŢilţr, păsărilţr etȘ 
• luȘrări șespre prţteȘ ia aŢimalelţr îŢ limbile fraŢȘeză, germaŢă, eŢgleză, luȘrări îŢ 

domeniul veterinar, diferite statistici etc. (Universul, anul XXIV, nr. 229, 22 august 1906, p. 1) 

Serviciul sanitar 

• seȘ iuŢe Șe a avut expuse luȘrări priviŢș aȘtivitatea spitalelţr, ȘţŢșiȘi Șu Ţumele 
sţlșa ilţr îŢgriji i la 1877 îŢ spitalele șiŢ BuȘure ti, mţșele șe paturi peŢtru bţlŢavi 
• au fţst prezeŢtate Ţumerţase statistiȘi privitţare la evţlu ia stării șe săŢătate a 

pţpula iei îŢ ultimii 40 aŢi 

MiŢisterulășeăȘţmer  

• seȘ iuŢe Șe a ȘupriŢs prezeŢtarea șe statistiȘi şi luȘrări privitţare la mersul 
Șţmer ului, hăr i, fţtţgrafii, etȘ. 



PALATUL INDUSTRIEI 

 pavilion situat pe partea stâŢgă a aleii IŢșepeŢșeŢ ei, ȘţŢstruit îŢ stilul Șlășirilţr 
iŢșustriale Șu ţ siŢgură Șameră îŢ ȘţmpuŢere 

 a ţȘupat ţ suprafa ă șe 1606 m.p., iar Șţstul ȘţŢstruȘ iei s-a ridicat la 130.941 lei 



A fţst vizitat îŢ mai multe râŢșuri șe familia regală, fiiŢș îŢsţ i i șe miŢistrul 
șţmeŢiilţr, Șţmisarul geŢeral al Expţzi iei i prefeȘtul pţli iei îŢ 12 iuŢie 

(Conservatorul, anul VI, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 1), 8 octombrie (Conservatorul, anul VI, nr. 224, 

11 octombrie 1906, p. 1), 9 octombrie (Conservatorul, anul VI, nr. 225, 12 octombrie 1906, p. 2) 

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase șiplţme i 
meșalii, iar Ţumele expţzaŢ ilţr i Șţlabţratţrilţr au fţst publiȘate îŢ Monitorul 

oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906. 

De prţieȘtarea i ȘţŢstruȘ ia aȘestuia s-a ţȘupat iŢg. Virgil HălăȘeaŢu, reȘţmpeŢsat 
cu diploma de onoare cu medalia de aur (Monitorul oficial nr. 213 din 21 decembrie 1906, p. 

7256)  
Produsele i obiectele expuse au reprezentat  toate industriile. Prezentarea lor s-a 

făȘut în mici barăȘi i Șhiţ Șuri a ezate la laturile sălii i pe mijloc. 
• iŢșustria hârtiei a fţst reprezeŢtată șe fabriȘile șe la Letea, CâmpuluŢg, Bu teŢi, 
Șare au expus șiverse ţbieȘte i prţșuse speȘifiȘe, priŢtre Șare ţ ȘţleȘ ie șe hârtie pe 

Șare erau imprimate îŢ filigraŢ pţrtretele familiei regale (prţșusă îŢ fabriȘa șe la 
Bu teŢi) 

• au fţst expuse i alte ţbieȘte apar iŢâŢș iŢșustriilţr șe: pţstavuri, 
iŢstrumeŢtelţr muziȘale (Șţarșe i viţare), teraȘţtei, stiȘlăriei, pielăriei, săpuŢului, 

zahărului, etȘ  



FabriȘaășeăp l riiăaășl.ăNaeăSimiţŢesȘuă 
 a avut expuse pălării bărbăte ti șe lux, ȘiliŢșre peŢtru livrelele Cur ii 

Regale i PriŢȘiare rţmâŢe i alte prţșuse similare etȘ 

Nae Simionescu era ȘţŢsișerat  siŢgurul speȘialist îŢ braŢ a sa i uŢul șiŢ 
iŢșustria ii rţmâŢi Șare au reu it priŢ Șalitatea, fiŢe ea i elegaŢ a prţșuselţr 

ȘţŢfeȘ iţŢate să fie la aȘela i Ţivel Șu Șele  prţșuse iŢ FraŢ a, AŢglia, Italia  
(Epoca, anul XII, nr. 264, 31 octombrie 1906, p.3) 

SeȘ iaășeă
chirurgie 

șeŢtar ăaășr.ă
Eichenbaum 
Au fost prezentate o 
serie șe luȘrări i 
aparate folosite în 
tratarea diferitelor 

afeȘ iuŢi 
stomatologice, precum 

i mulaje șeŢtare 
(Universul, anul XXIV, nr. 

269, 1 octombrie 1906, p. 2) 

Alte fabrici particulare care au expus în pavilion:   

 FabriȘa șe spălătţrie ȘhimiȘă i vţpsitţrie P. Falk 
 FabriȘa șe eseŢ e șe ţ et Dr. C. CţsiŢer 
 Fabrica Th. Sapatino 
 FabriȘa șe arţmă șe fruȘte, uleiuri eseŢ iale i Șulţri a Iţhţ & CO 
 FabriȘa HaŢg J. atelier șe ȘţŢstruȘ iuŢi șe fer i turŢătţrie 
 FabriȘa șe sȘrţbeală ”Glţria” (Universul, anul XXIV, nr. 163, 17 iunie 1906, p. 2) 



PAVILIONULăPOŞTELORă IăTELEGRAFULUI 

 a fost construit pe 
Calea Fra ilţr, lâŢgă 
pavilionul etnografic 

al BuȘţviŢei i 
SţȘietatea petrţliferă 

”Aurţra” - Sonda 
Câmpina-Moreni 

 a fost prţieȘtat șupă  
modelul unui local de 

pţ tă șiŢ timpuri 
vechi 

La parter fuŢȘ iţŢa uŢ 
ţfiȘiu pţ tal i 

telegrafic dirijat de dl. 
Dubert, iar pe Șealaltă 

latură era 
reȘţŢstituită lţȘuiŢ a 
uŢui ȘăpitaŢ șe pţ te. 



La etaj:  
Au fost expuse:  

 aparate de telegrafiere de la cele 
mai vechi pâŢă la Șele mai Ţţi i mai 

rapide  
 noi aparate de telefonie la care nu 
mai era ŢeȘesară iŢterveŢ ia ȘeŢtralei 

 hăr i, uŢifţrme ale veȘhilţr 
pţ ta i, iŢșiȘa ii asupra mţșului 

șe șesfă urare a serviȘiului 
pţ tal, mţșele veȘhi șe 

șiligeŢ e, mai multe modele de 
trăsuri șe pţ tă, priŢtre Șare i 
pţ taliţŢul Șu vizitiu, Șare l-a 
transportat pe regele Carol în 

1866 șe la SlatiŢa la Mţgţ e ti 
(Conservatorul, anul VI, nr. 202, 14 

septembrie 1906, p. 1) 

DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 858, 28 iuŢie 1906, p. 2 

ExpţzaŢ ii i Șţlabţratţrii au fţst 
reȘţmpeŢsa i Șu Ţumerţase șiplţme 

i meșalii, iar Ţumele lţr au fţst 
publicate în Monitorul oficial în nr. 206 din 

13 decembrie 1906, p. 7652 

A fost vizitat de familia regală pe 13 
septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 

202, 14 septembrie 1906, p. 1) 



PAVILION  AL. ANTONIU 

• paviliţŢul situat pe str. I. BrătiaŢu i Aleea IŢșepeŢșeŢ ei, lâŢgă PaviliţŢul 
MiŢelţr i Carierelţr  

• a ţb iŢut ȘţŢȘesiţŢarea fţtţgrafierii pe șurata Expţzi iei i realizarea a 
Ţumerţase albume șe fţtţgrafii i veșeri Șare au fţst șistribuite Șu șiverse ţȘazii 

• a avut expuse Șăr i pţ tale, albume etȘ. 



PAVILIONULăFABRICIIăDEăSTICL ăCORONA 

•pavilion 
construit în 

întregime din 
stiȘlă, îŢ Șare 
au fost expuse 

produsele 
principale ale 

fabricii 



INSTITUTUL DE ARTE 
GRAFICE CAROL GÖBL 

 pavilion situat pe Calea 
Mţlșţvei, lâŢgă PaviliţŢul 

miŢelţr, Șarierelţr i PaviliţŢul 
agriculturii 

Au fost expuse:   

 diferite produse ale artei 
tipţgrafiȘe: luȘrări tipţgrafiȘe, 

luȘrări Șrţmţ-tipografice, 
reproduceri de fotografii, 

diferite imprimate, desene, 
Șăr i, reviste, Ţţte muziȘale etȘ 

 2 ma iŢi peŢtru liŢierea 
registrelţr, legătţrie șe lux, 

litografii etc (Conservatorul, anul VI, 

nr. 208, 22 septembrie 1906, p. 3) 

A fţst vizitat șe familia regală 
pe 11 septembrie (Conservatorul, 
anul VI, nr. 204, 16 septembrie 1906, p. 

1) 

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate 
Șu Ţumerţase șiplţme i meșalii  

(Monitorul oficial nr. 210 din 17 decembrie 1906, p. 7830) 



PAVILIONULăSOCIET IIă
PETROLIFERE AURORA – 

SONDA CÂMPINA-MORENI  

• situat pe Calea Fra ilţr, vis-a-vis de 
IŢsula Păsărilţr 

Au fost expuse:  
• ţ maȘhetă reprezeŢtâŢș ţ iŢstala ie 

de sondaj cu tot materialul necesar 

• un trunchi de arbore pietrificat, 
diferite pietre întâlnite în cursul 

sţŢșajului, blţȘuri șe sare ȘţmpaȘtă 
(Conservatorul, anul VI, nr. 204, 17 septembrie 

1906, p. 1) 

A fţst vizitat șe familia regală pe 13 
septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 202, 

14 septembrie 1906, p. 1) 

Prţșusele i obiectele expuse au fost 
recompensate cu numeroase diplome 

i meșalii (Monitorul oficial nr. 202 din 8 

decembrie 1906) 



PAVILIONUL MAX 
AUSSCHNITT 

 situat pe Calea Dobrogei 
 au fost expuse produse ale 

fabriȘii: ma iŢi agriȘţle, 
batoze de treierat etc 

(Conservatorul, anul VI, nr. 224, 11 

octombrie 1906, p. 1) 
 

Prţșusele i ţbieȘtele 
expuse au fost recompensate 

Șu Ţumerţase șiplţme i 
medalii, publicat în Monitorul 

oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906 

PAVILIONUL FABRICILOR 
DEăMA INIă IăINSTALA IIă 

AGRICOLE RUSTON 
&PROCTOR 

• au fost expuse diverse 
ma iŢi, șiŢtre Șele mai Ţţi: 
ma iŢa șe seȘerat i legat 

”CţrmiȘ”, prezeŢtâŢș mţșul 
șe fuŢȘ iţŢare i fţlţasele Șe 
se pot aduce prin folosirea ei 

șe Șătre Șultivatţri 
 

Prţșusele i ţbieȘtele expuse 
au fost recompensate cu 
Ţumerţase șiplţme i 

medalii, publicat în Monitorul 
oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906 





PAVILIONUL FABR. SIMMERING & BRÜNN-KÖNISFELD, 
SUCURSALAăROMÂN  

 paviliţŢ situat pe Calea OlteŢiei îŢ partea stâŢgă a Palatului 
Artelor 

 fabriȘă îŢfiiŢ ată îŢ aŢul 1905, prţșusele sale fiiŢș ,,recunoscute 
Șa fiinș șe Șalitate, mult mai bune șeȘât ale unor fabriȘi străine” 

(Conservatorul, anul VI, nr. 214, 29 septembrie 1906, p. 2) 
 a fţst prezeŢtat mţșul șe fuŢȘ iţŢare a uŢei șistilerii șe petrţl, 

servindu-se șe maȘheta sţȘietă ii ,,Steaua RţmâŢă” 

 au fţst expuse frigţrifere șe prţșuȘere a ghe ii, eŢţrme ȘazaŢe Șu 
vapţri șe 100 mp i 11 atm șe presiuŢe, iŢstala ii șe fabriȘarea 

uleiurilor minerale etc 

ÎŢ ziua șe 8 iuŢie a fţst vizitat șe Rege îŢsţ it șe așjutaŢtul șe serviȘiu, 
alături șe Șţmisarul geŢeral, miŢistrul șţmeŢiilţr, prefeȘtul pţli iei 

Capitalei (Conservatorul, anul VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 2)  

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase 
șiplţme i meșalii, publiȘat îŢ Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906 



PAVILIONUL FABRICII DE 
HÂRTIEăCAROLăŞIăSAMUELă

SCHIELă(BU TENI)  

Printre obiectele expuse a fost:  
 uŢ uria  sul șe hârtie peŢtru ma iŢa 

rţtativă 
  coli de hârtie cu filigran cu chipul 

Regelui la 1866 îŢȘţŢjurat șe tţ i 
miŢi trii șe la aȘeea vreme  

 coli cu filigran cu membrii familiei 
regale 

La vizita efeȘtuată șe RegiŢa i s-a oferit  
un frumos buchet de trandafiri de Alpi, 

iar Regele a solicitat câteva coli cu 
filigraŢ peŢtru ȘţleȘ ie.  

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst 
reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase șiplţme i 

medalii, publicate în Monitorul oficial nr. 
205 din 12 decembrie 1906 

PAVILIONUL DE 
METALURGIEăROMÂN ă

JAQUES KATZ 

 situat pe strașa IţŢ BrătiaŢu, îŢ 
spatele PaviliţŢului miŢelţr i 

carierelor, construit din fier emailat 
Șu plăȘi șe tablă emailată prţșuse șe 

fabriȘă 

Expuse: 
  materii prime din care se face 

smal ul, plite peŢtru ma iŢi șe gătit, 
vase smăl uite, alte prţșuse șiŢ 

fţŢtă 

 diverse vederi fotografice cu 
luȘrări șe ȘazaŢgerie exeȘutate șe 

fabriȘă (Conservatorul, anul VI, nr. 204, 17 
septembrie 1906, p. 1) 

 
Prţșusele i ţbieȘtele expuse au 

fost recompensate cu numeroase 
șiplţme i meșalii, publiȘate îŢ 

Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906 



PAVILIONUL FABRICILOR DE PÂNZETURI STAN RIZESCU 
IăMOLDOVEANU   situat în spatele 

pavilionului 
silviculturii pe Aleea 

IŢșepeŢșeŢ ei i 
pia a TraiaŢ 

Au fost expuse: 
 produse de 

pâŢzărie ale fabriȘii 
șiŢ BrăŢe ti, 

jușe ul Dâmbţvi a 
 pânzeturi pentru 

armată, furŢituri 
pentru bluze, saci, 

hamacuri, pânzeturi 
pentru uniforme 
 2 răzbţaie șe 

esut peŢtru esutul 
pâŢzeturilţr i al 

mătăsii. 
(Conservatorul, anul VI, 
nr. 204, 17 septembrie 

1906, p. 1) 

A fţst vizitat șe familia regală pe 13 septembrie (Conservatorul, anul VI, nr. 202, 14 septembrie 1906, 

p. 1); reȘţmpeŢsat Șu Ţumerţase șiplţme i meșalii, publiȘat îŢ Monitorul oficial nr. 205 din 12 
decembrie 1906, p. 7575 



PAVILIONUL CASEI IONESCU 

• au fţst prezeŢtate i servite șiferite prţșuse șe Șţfetărie 
• cunoscut furnizor al Casei Regale (Universul, anul XXIV, nr. 281, 13 

octombrie 1906, p. 2)  
Prţșusele i ţbieȘtele expuse i-au adus proprietarului numeroase 

șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906, p. 7576) 

PAVILIONULăCASEIăNAEăDR GHICESCU  

• paviliţŢ ȘţŢstruit alături șe paviliţŢul fabriȘilţr șe pâŢzeturi 
StaŢ RizesȘu i MţlșţveaŢu 

• au fţst prezeŢtate i servite Ţumerţase prţșuse șe Șţfetărie,  
• prezentat ca fiind un loc unde s-a putut servi ,,ȘioȘolată la Șe ti, 

alte Șonsuma iuni, prăjituri, fruȘte Șonfiate”  
(Universul, anul XXIV, nr. 281, 13 octombrie 1906, p. 2)  

Prţșusele i ţbieȘtele expuse i-au adus proprietarului numeroase 
șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906, p. 7576) 



PAVILIONULăCOFET RIEIăRIEGLER 

• pavilion-Șţfetărie situat pe EsplaŢașa Regele Carţl I, îŢ fa a PaviliţŢului 
MiŢelţr i Carierelţr 

• aici s-a putut servi, pe lâŢgă alte prţșuse șe speȘialitate i reŢumita 
ȘioȘolată la Șea Șă Riegler, fţarte apreȘiată șe familia regală (Universul, anul XXIV, 

nr. 277, 9 octombrie 1906, p. 3) 

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase șiplţme i 
medalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906, p. 7576)  

PAVILIONUL COFET RIEI ROVACIU 

• dintre produsele expuse au fost remarcate diferite sortimente de 
ȘiţȘţlată, bţmbţaŢe, paste făiŢţase etȘ. 

A fţst preluȘrat uŢ uria  truŢȘhi șe ȘţpaȘ șiŢ ȘiţȘţlată șe maestrul fabriȘaŢt 
Ep. M. VlășesȘu i Șelebrul iŢveŢtatţr al ȘiţȘţlatei Dessert (Universul, anul XXIV, 

nr. 279, 11 octombrie 1906, p. 2) 

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase 
șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 1906, p. 7576)  



PAVILIONULăCOFET RIEIăCAP A  pavilion construit în 
stil neoromânesc 

 situat la iŢterseȘ ia 
Aleii IŢșepeŢșeŢ ei Șu 
strașa LasȘăr Catargiu, 
în dreapta Pavilionului 

Regal, aripa Geniul 
Șivil. Culte i 

IŢstruȘ iuŢi publiȘe. 
 directorul casei, 
Albert Balin a oferit 
RegiŢei ţ frumţasă 
cutie de bomboane 

(Conservatorul, anul VI, nr. 131, 
16 iunie 1906, p. 1) 

Prţșusele i ţbieȘtele 
expuse au fost 

recompensate cu 
Ţumerţase șiplţme i 

medalii (Monitorul oficial nr. 
205 din 12 decembrie 1906, p. 

7576 ) 

 



PAVILIONUL FABRICII DE CIOCOLAT ăC. I.  
ZAMFIRESCU 

 

 au fost expuse 

,,numeroase produse de 

ȘioȘolată, șerivatele sale 
i bomboane, preȘum i o 

maȘhetă luȘrată șe mână 
șin ȘioȘolată 

reprezentând Palatul 

Artelor șin Expozi ie Șu o 
lungime șe 2 m i 

jumătate” (DimiŢea a, AŢul 
III, nr. 961, 9 octombrie 1906, 

p. 3) 

 directorul fabricii a 
ţferit Regelui ţ frumţasă 

bţmbţŢieră șe mătase 
pliŢă Șu Șele mai 

șeliȘiţase bţmbţaŢe i 
produse ale fabricii  
(DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 

961, 9 octombrie 1906, p. 3) 
Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu 

Ţumerţase șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 

decembrie 1906, p. 7576) 



PAVILIONUL FABRICII DE SOBE 
IăMOBILEăDEăFIERă,,COMETUL” 

•  a fţst expusă ţ prezeŢtare a 
evţlu iei fabriȘii șe la îŢfiiŢ are 

pâŢă îŢ prezeŢt i prţgresele 
îŢregistrate șatţrită apliȘării legii 

peŢtru prţteȘ ia iŢșustriei 
Ţa iţŢale (Conservatorul, anul VI, nr. 129, 

13 iunie 1906, p. 1) 

A fţst vizitat șe Rege îŢsţ it șe 
așjutaŢtul șe serviȘiu alături șe 

comisarul general, ministrul 
șţmeŢiilţr, prefeȘtul pţli iei 

Capitalei în ziua de 8 iunie (Universul,  
Anul XXIV, nr. 155, 9 iunie 1906, p. 1)  

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au 
fost recompensate cu numeroase 

șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 

205 din 12 decembrie 1906, p. 7593) 

PAVILIONUL FABRICII 
CLAYTONă&ăSTAADERHERă Iă

WATSON-YOUELL 

 a fost amplasat pe Calea Munteniei, 
alături șe alte paviliţaŢe partiȘulare 

șe ma iŢi agriȘţle 
 a avut expuse șiverse ma iŢi șiŢ 

Șele mai mţșerŢe, alături șe uŢelte șe 
treierat i seȘerat, alături i alte utilaje 

agricole (Conservatorul, anul VI, nr. 129, 13 

iunie 1906, p. 1) 
A fţst vizitat șe Rege îŢsţ it șe 
așjutaŢtul șe serviȘiu alături șe 

comisarul general, ministrul 
șţmeŢiilţr, prefeȘtul pţli iei Capitalei 
în ziua de 8 iunie  (Universul,  Anul XXIV, 

nr. 155, 9 iunie 1906, p. 1)  
Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst 
recompensate cu numeroase diplome 

i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 

decembrie 1906, p. 7593) 



SEC IUNILE 
VIII, IX, X, XI, XII  

INSTRUC IAă IăEDUCA IAă– 
ARTELE FRUMOASE – HIGIENA , 
ASISTENTAăPUBLIC ,ăECONOMIAă
SOCIAL ă– CULTUL - TRECUTUL 



Au fost expuse: 

• ţbieȘte i prţșuse apar iŢâŢș îŢvă ămâŢtului speȘial, 
tehŢiȘ, ȘţmerȘial, artistiȘ, alături șe prţșuse tipţgrafiȘe,  

• obiecte din sfera artelor frumoase: tablouri, sculpturi, 
gravuri, litţgrafii, arhiteȘtură, etȘ 

• ţbieȘte i aparatură șiŢ șţmeŢiul saŢitar, alături șe luȘrări 
statistiȘe i publiȘa ii meșiȘale etȘ 

• ţbieȘte veȘhi i Șăr i biseriȘe ti, albume șe veșeri, luȘrări 
teţlţgiȘe, apar iŢâŢș șiverselţr Șulte șiŢ RţmâŢia 

Prţșusele i ţbieȘtele apar iŢâŢș expţzaŢ ilţr şi Șţlabţratţrii 
aȘestţr seȘ iuŢi au fţst reȘţmpeŢsate Șu: 71 diplome hors 

concours; 115 diplome de onoare cu medalii de aur; 449 medalii 
șe aur Șu șiplţmă speȘială; 861 meșalii șe argiŢt Șu șiplţmă 

speȘială; 1035 meșalii șe brţŢz Șu șiplţmă speȘială; 387 
meŢ iuŢi ţŢţrabile  



PliaŢt paŢţramiȘ. Arhiva IstţriȘă, FţŢș St. Geţrges, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



MARELE PALAT AL ARTELOR 
• situat pe calea semi-
ȘirȘulară a OlteŢiei, îŢ 
ȘeŢtrul Expţzi iei, pe 

dealul Trocadero 

• ţȘupa ţ suprafa ă șe 
2316 m.p., costul 

ȘţŢstruȘ iei fusese  
561.164 lei 

 arhiteȘ ii tefaŢ 
BurȘu  i V. G. 
tefăŢesȘu au fost 
realizat plaŢul i 

ȘţŢstruȘ ia, iar șirigiŢ i 
șe aŢtier a fţst 

șesemŢa i iŢg. GraŢt, 
ing. G. Perlasca  

Au fţst reȘţmpeŢsa i 
cu diploma de onoare 

cu medalia de aur 
(Monitorul oficial nr. 213 din 
21 decembrie 1906, p. 7256)  

 

• ȘţŢstruȘ ia a fţst iŢspirată șiŢ mţtive arhiteȘtţŢiȘe ale uŢţr veȘhi mţŢumeŢte 
rţmâŢe ti: măŢăstirea Hţrezu i măŢăstirea Curtea șe Arge  i fţst iŢaugurată la 18 

august 1906 (Conservatorul, anul VI, nr. 186, 24 august 1906, p. 1) 



CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 

A fţst vizitat șe ŢeŢumărate ţri șe familia regală, Șu ţȘazia vizitelţr făȘute la 
Expţzi ie 

Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase șiplţme i 
meșalii, iar Ţumele expţzaŢ ilţr i Șţlabţratţrilţr au fţst publiȘate îŢ Monitorul 

oficial: nr. 205 din 12 decembrie 1906, 206 din 13 decembrie 1906, nr. 210 din 17 decembrie 1906, nr. 
213 din 21 decembrie 1906.  



• Șlășire alȘătuită șiŢtr-ţ parte ȘeŢtrală Șu etaj i șţuă aripi îŢ parte șesȘhise  
• la parter expuŢeau șţmeŢiile: iŢstruȘ iuŢii i eșuȘa iei, Șultul i seȘ ia retrţspeȘtivă 
• la etaj expuŢeau șţmeŢiile: artelţr frumţase, sȘulptură, piȘtură, aȘuarele, gravură; 

tipografia 
• îŢ aripile palatului: prezeŢtarea șe ţbieȘte referitţare la Șultul i treȘutul Ţţstru i 

ţbieȘtele Șţlilţr șe apliȘa ie 



 îŢ sala ȘeŢtrală au fţst expuse: maȘhete ale Pţșului șe peste DuŢăre al lui TraiaŢ 
ȘţŢstruit șe Apţlţșţr DamasȘhiŢul, ale Șastrelţr rţmaŢe șe la PţŢtes i Drţbetal, ale 
Cetă ilţr SuȘeava, Târgţvi te, Trţpaeum Traiani, Sarmisegetusa i ale mţŢumeŢtului 

de la Adamclisi etc. 
 pe stâlpi au fţst ȘţŢfeȘ iţŢate basţreliefuri reprezeŢtâŢș Șhipuri șe șaȘi i rţmaŢi 
 pe culoarul de trecere au fost expuse luȘrări artistiȘe grafiȘe ale Șasei SţȘeȘ i ale 

altor tipografii din Craiova  

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 



În aripa din stânga au fost 
expuse :  

 luȘrările ale 
Universită ilţr, ale profesorilor 

uŢiversitari, preȘum i 
prţieȘtele șe arhiteȘtură ale 

arh. t. BurȘu  

 obiecte apar iŢâŢd 
șiferitelţr persţŢalită i 
române: Al. I. Cuza, V. 

Alecsandri, domnitorului 
BibesȘu (puse la șispţzi ie șe 
primăria Craiţva), principele 

George Bibescu, dr. Istrati etc.  

 costume populare 
rţmâŢe ti îŢȘepâŢș șiŢ seȘ. 
XV executate în atelierele de 
mţșă ale șŢa. Ella Savţpţl. 
(Conservatorul, anul VI, nr. 223, 10 

octombrie 1906, p. 1) 
 



 pe Șulţarul șe treȘere se găsea galeria Șu tablţurile lui 
Grigorescu, T. Aman, I. Andreescu, galeria de  tablouri a pictorilor 

EugeŢiu VţiŢesȘu i NiȘţlae GrţpeaŢu 
 a fţst expusă ȘţleȘ ia șe 36 ȘeasţrŢiȘe i peŢșule a ȘţlţŢelului 

Al. Buși teaŢu, șesȘrise șetaliat îŢtr-uŢ artiȘţl șiŢ ziarul ,,UŢiversul” 
(Universul. anul XXIV, nr. 257, 19 septembrie 1906, p. 1) 



Cele mai multe luȘrări expuse 
de N. Grigorescu au fost oferite 
șe RegiŢă. Regele a Șumpărat 

uŢ tablţu șe GrigţresȘu ”Car Șu 
bţi” spre a-l oferi sorei sale 
A.S.R. Contesa de Flandra. 
Acesta era unul din cele 5 

tablouri din sala Grigorescu 
Șare Ţu fuseseră vâŢșute 



În mijlocul sălii au fost expuse:  
 bustul de bronz al lui Traian, 

reprţșuȘere șupă ţrigiŢalul șe la 
Rţma, ţferit spre a fi expus șe Șătre 

muzeul din Belgrad (Universul, anul XXIV, 

nr. 226, 19 august 1906, p. 1)  
 bustul Regelui Carol realizat de 

sculptorul V. Hegel 
 statuia LupţaiȘei, Șţpie șăruită șe 

Primăria ȘţmuŢei Rţma 
 tablţuri Șe reprţșuȘ via a rţmâŢilţr 

din cele mai vechi timpuri, invazia 
tătarilţr, luptele lui tefaŢ Șel Mare șe 

la Baia, RaȘţva etȘ., preȘum i ale 
marilţr Ţţ tri aȘașemiȘieŢi, juri ti i 

oameni de stat  
 ţ seleȘ ie șe fţtţgrafii exeȘutate șe 

Stelian Petrescu ilustrând diverse 
sȘeŢe șiŢ via a militară, persţaŢe i 

peisaje etc. 



CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 

În pavilioanele 
aŢexă au fţst 
expuse luȘrări 
ale diverselor 
Șţli șe arte i 
meserii, ale 

corpului 
meșiȘal, Șţlii 
superioare de 

farmacie, 
Șţlii 

superioare 
veterinare, ale 

faȘultă ii șe 
tiiŢ ă i 

meșiȘiŢă, 
sţȘietă ii 

stușeŢ ilţr îŢ 
meșiȘiŢă etȘ. 

Au fţst prezeŢtate Ţumerţase luȘrări ale Șelţr 42 șe Șţli șe meserii, 
între care obiecte sculptate în lemn reproducând diverse obiecte vechi, 
Șţvţare, mţbile, șeseŢe, brţșerii îŢ mătase, șaŢtele, ţbieȘte ȘasŢiȘe i 

agricole etc. 



Serviciul maritim 
român 

• a avut ţ seȘ iuŢe 
speȘială îŢ Palatul 

Artelor, unde au fost 
prezentate machete 

ale vapoarelor 
”PriŢȘipesa Maria” i 

”Regele Carţl” 

• au fost expuse 
diferite tablouri 

reprezentând 
interiorul vapoarelor 

șe Șălătţri, 
prezentând luxul, 

ȘţŢfţrtul i elegaŢ a 
vapoarelor 
companiei 

• au fţst prezeŢtate grafiȘe arătâŢș situa ia a traŢspţrtului șe Șălătţri Șu Ţavele 
prţprii, îŢ speȘial ţșată Șu preluŢgirea liŢiei ţȘȘișeŢtale pâŢă la SmirŢa (Izmir) 



PAVILIONULăDIREC IUNEIăGENERALEăAăÎNCHISORILOR 

• Șlășire ȘţŢstruită pe 
calea semiȘirȘulară a 

Olteniei în stânga Palatului 
Artelor 

• pavilionul ocupa o 
suprafa ă șe 400 m.p., 

fiind construit în stil 
românesc, costul 

ȘţŢstruȘ iei rișiȘâŢșu-se la 
60.000 lei 

• realizată șupă plaŢurile 
iŢg. CăliŢesȘu - arhitectul 

ef al miŢisterului șe 
interne, responsabil pentru 

ȘţŢstruȘ ie fiiŢș iŢg. At. 
Bolintineanu 

• au fţst reȘţmpeŢsa i Șu 
diploma de onoare cu 

medalia de aur (Monitorul 
oficial nr. 213 din 21 decembrie 

1906, p. 7256),  

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 
 



Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase 
șiplţme i meșalii, iar Ţumele expţzaŢ ilţr i Șţlabţratţrilţr au fţst 

publicate în Monitorul oficial, astfel în nr. 205 din 12 decembrie 1906, nr. 210 din 17 decembrie 

1906, nr. 211 din 19 decembrie 1906, nr. 213 din 21 decembrie 1906 

În ziua de 9 iuŢie, Șu ţȘazia vizitei familiei regale alături șe geŢ. 
MavrţȘţrșat şi așjutaŢtul șe serviȘiu, RegiŢa a primit șiŢ partea 
șŢei SăvesȘu, sţ ia șireȘtţrului îŢȘhisţrilţr uŢ frumţs buȘhet șe 

flori (Universul,  Anul XXIV, nr. 157, 11 iunie 1906, p. 1)  

La iŢtrarea iŢ paviliţŢ se afla ţ pţartă grea șe stejar Șu șţuă 
ȘaŢaturi. ÎŢ mijlţȘul spa iului șe la iŢtrare era a ezat bustul marelui 

ţm șe stat LasȘăr Catargiu, primul ţm pţlitiȘ Șare s-a ocupat de 
organizarea serviciului penitenciarelor. 

Clășirea paviliţŢului a fţst ȘţŢstruită șupă peŢiteŢȘiarul-model de la 
DţftaŢa, avâŢș ȘţŢstruite i Șele patru ture șestiŢate sţlșa ilţr șe 

pază. 



• au fost expuse 
diverse obiecte 
ȘţŢfeȘ iţŢate la 

penitenciarele din 
Gala i, Plătăre ti, 

VăȘăre ti, la 
penitenciarul de 

minori Mislea sau 
FţȘ aŢi 

•  îŢ seȘ iuŢea VI 
erau expuse un 
model de veche 

Șelulă șe îŢȘhisţare, 
lâŢgă Șare se găsea 
un nou model de 

Șelulă.  

(Epoca, anul XII, nr. 140, 4 

iunie 1906, p. 2) 

CabiŢet Fţtţgrafii, CţleȘ ii speȘiale, BibliţteȘa Na iţŢală a RţmâŢiei 
 

ÎŢ partea șe jţs a paviliţŢul se găsea ţ iŢȘiŢtă rţtuŢșă, Șe ȘupriŢșea ţbieȘtele 
așuŢate șe la Șele 6 seȘ iuŢi (Epoca, anul XII, nr. 140, 4 iunie 1906, p. 2) 



PAVILIONUL REGAL 

 situat în partea stâŢgă a esplaŢașei Regele Carţl I, pe Aleea IŢșepeŢșeŢ ei, avâŢș Șa 
mţșel măŢăstirea Cţzia  

 ţȘupa ţ suprafa ă șe 2227 mp, iar Șţstul ȘţŢstruȘ iei s-a ridicat la 249.281 lei 
 proiectarea şi ȘţŢstruȘ ia paviliţŢului a reveŢit arhiteȘ ilţr SȘarlat PetȘulesȘu i L. 
SȘhiŢșl, Șare au fţst reȘţmpeŢsa i Șu șiplţma șe ţŢţare Șu meșalia șe aur (Monitorul 

oficial nr. 213 din 21 decembrie 1906, p. 7256) 



 ȘţŢstruȘ ia a reprezeŢtat ţ siŢtetizare a veȘhiului stil rţmâŢesȘ, fţrmâŢș  uŢ 
palat șe prţpţr ii armţŢiţase, ale Șărui aripi erau ţȘupate astfel: 

 șreapta: seȘ iuŢea militară - geniul militar 
 stâŢga: seȘ iuŢea luȘrărilţr publiȘe - geniul civil 
 legate între ele printr-o galerie de coloane 

Sala pavilionului 
avea fţrmă 

pătrată, aȘţperită 
șe ţ Șupţlă 

sus iŢută șe 4 
coloane, cu câte o 
pţartă șe brţŢz 
pe cele 3 laturi 

prin care 
comunica cu 
ȘerșaȘul i 
galeriile ce 

duceau la cele 2 
aripi, iar pe cea 

de-a 4a latură era 
ţ absișă. 



Deasupra Șelţr 3 pţr i 
erau gravate cuvintele 

Suveranului: 

 1866: ”Am venit să 
creez un viitor; 

Șreșe i în mine 
precum Eu cred în 

voi” 

 1877: ”Înainte Șu 
inima româneasȘă 
i lumea ne jușeȘă 

șupă faptele 
noastre.” 

 1906: ”Caracterele 

mai mult decât 

talentele hotărăsȘ 
soarta popoarelor 

i for a morală 
numai le poate 

apăra”  
(Conservatorul, anul VI, nr. 

130, 14 iunie 1906, p. 1) 

 



Au fost 
prezentate opere 
de literatura ale 

M. S. Regina 
(Carmen Sylva) 

şi albume 
împodobite cu 
picturi foarte 
frumoase de 
Șătre M. S. 

RegiŢa, alături 
de alte obiecte 

șe artă 
șeȘţrativă 
lucrate de 
Principesa 

Maria. 

Au fost expuse 
toate acele 

obiecte care 
repreziŢtă glţria 
şi mâŢșria Casei 

Regale a 
României: 

ȘţrţaŢa șe ţ el 
făȘută șiŢ 

metalul unui tun 
șiŢ răzbţiul șe 

la 1877 i ţferită 
de veteranii de 
răzbţi, ȘţrţaŢa 
de aur, 40 vechi 
șrapele șe luptă, 

ţrșiŢe i 
șeȘţra iuŢi i 

săbii șe ţŢţare, 
i multe alte 

daruri primite 
de M. S. Regele 

cu ocazia 
jubileului şi îŢ 

alte ocazii 
solemne.  



Universul, anul XXIV, nr. 152, 6 iunie 1906, p. 1 

• situată îŢ aripa stâŢgă a 
palatului i ȘupriŢșea tţt Șe se 
referă la Șăile șe ȘţmuŢiȘa ie 
• a fţst expusă maȘheta 

pţrtului CţŢstaŢ a la sȘara 
1:500, machete ale bazinelor de 

petrol din port 
• pe pere ii sălii erau 

prezentate proiecte de poduri 
exeȘutate șe elevii Șţlii șe 

pţșuri i ţsele 
Au fost expuse: 

  ȘţleȘ ii șe miŢereuri, pietre șe graŢit, alte rţȘi prţveŢite șe la Șarierele șiŢ 
ară 

 ţbieȘtele Șu Șare familia regală a pus piatra șe temelie a pţrtului CţŢstaŢ a: 
mistria i ȘiţȘaŢul șe aur, ţr ul brţșat, Șălimara i tţȘul Șu Șare a fţst isȘălit 

actul comemorativ (Universul, anul XXIV, nr. 158, 12 iunie 1906, p. 1) 
 maȘhete ale uŢţr ȘţŢstruȘ ii, pţșuri, aparate ȘţŢfeȘ iţŢate șe elevi etȘ. 

SEC IUNEA 
LUCRĂRILOR PUBLICE - 

GENIUL CIVIL  



Sec iunea CFR  

Au fost expuse:  
 mţbilier șe treŢ i șe gări, aparate telegrafiȘe, alte aparate șe preȘizie realizate îŢ 

atelierele Șăilţr ferate, șiferite statistiȘi Șu privire la șezvţltarea Șăilţr ferate 
 ţ reprţșuȘere șupă șţȘurile șe la Brăila 

La etaj: plaŢuri i fţtţgrafii șe gări, maȘhete ale pţșurilţr șe peste Olt, Jiu, Siret, Arge  
etȘ, maȘheta gării Curtea șe Arge , maȘheta viașuȘtului Craiţva-Calafat etc  

(Universul, anul XXIV, nr. 192, 16 iulie 1906, p. 1) 

Serviciul sanitar 

 au fţst expuse stușii asupra efeȘtului glţaŢ elţr asupra Șţrpului umaŢ i 
luȘrări realizate șe serviȘiul rașiţgrafiei 

Sec ia casei școalelor 

Au fţst expuse ţbieȘte i materiale îŢ spa iul șiŢtre aripa stâŢgă i iŢtrarea 
dinspre etajul I: 

 a ȘupriŢs mai multe seȘ ii: a Șasei Șţalelţr; a materialelţr șișaȘtiȘe; a 
tiiŢ elţr Ţaturale; a luȘrului maŢual șe la Șţlile urbaŢe, rurale, Ţţrmale i 

secundare  



Institutului geografic al armatei 

• seȘ iuŢe uŢșe au fţst expuse hăr i tţpţgrafiȘe, preȘum i marea hartă geţgrafiȘă a 
României la scara 1:50000 

La etaj au fost prezentate vechi uniforme militare din perioada 1866-1906, alături șe  
planuri topografice reprezentând împresurarea Vidinului, lupta de la Smârdan, 

împresurarea Rahţvei, ataȘul șe la Grivi a 

SEC IUNEA MILITARĂ - 
GENIUL MILITAR 

Muzeul arsenalului 

•  au fost expuse drapele din timpul 
campaniei, diverse arme vechi, tablouri ale 

familiei regale 

Sec iunea marinei 
Au fost prezentate:  

 maȘhete șe vase șe răzbţi 
  un bazin cu baraj de torpile  

 plaŢul bateriilţr șe Șţastă ”Elisabeta” i 
”ReŢa terea” șe la Calafat 



RELIEFUL PLEVNEI 

 a fţst exeȘutat pe ţ peluză Șe se îŢtiŢșea îŢ fa a paviliţŢului geŢiului militar i a Șasei 
șe la Pţrașim, lâŢgă laȘ 

 luȘrările șe reȘţŢstruȘ ie au fţst exeȘutate pe pămâŢt plaŢtat pe ţ îŢtiŢșere mare, la 
sȘară 1:1000, iar îŢăl imile la sȘara 1:3000 

 realizat astfel îŢȘât șispuŢerea Ţţrșului reliefului ȘţŢstruit să ȘţiŢȘișă Șu Ţţrșul 
tereŢului PlevŢei șiŢ Ţatură 

 luȘrarea exeȘutată șe ȘăpitaŢ G. Grigţrat i sţlșa ii RegimeŢtului Ţr. 2 geŢiu șiŢ 
FţȘ aŢi, peŢtru Șare a ţb iŢut meșalia șe aur Șu șiplţmă speȘială i 20 meŢ iuŢi ţŢţrabile 

(Monitorul oficial nr. 206 din 13 decembrie 1906, p. 7655) 



PICHETUL 
MAIORULUI ENE 

 situat pe insula 
erpilţr, îŢ aprţpierea 

PaviliţŢului pesȘăriilţr 

 a reprezentat o 
Șăsu ă aȘţperită Șu 
trestie, Șu ţ prispă 

sus iŢută șe 5 stâlpi 
sub iri șe lemŢ vţpsi i 

îŢ rţ u, îŢȘhisă i 
pavată Șu Șărămizi 

rţ ii 

 Șasa avea 2 îŢȘăperi, șe șimeŢsiuŢi șiferite, șespăr ite șe ţ săli ă 
 ,,În sala mare, luminată șe 4 ferestre, se găse te un pat Șomun pentru 4 
solșa i, o măsu ă, un rastel pentru arme; pe pere i sunt expuse 2 tablouri 

reprezentându-i pe Suverani i PrinȘipii mo tenitori i o iȘoană” 
  a fţst expus uŢ tablţu Șu iŢstruȘ iuŢi asupra mţșului șe șesfă urare a pazei 

graŢi elţr jușe ului Ilfţv îŢtre satul FlămâŢșa i gura Arge ului pâŢă la 1904 șe 
Șătre ȘţmpaŢia 12 teritţrială șiŢ regimeŢtul 4 Ilfţv. (Universul, anul XXIV, nr. 170, 24 

iunie 1906, p. 1) 



BATERIA DE LA CALAFAT 

 ȘţŢstruită la piȘiţarele TurŢului lui Vlaș epe , îŢ fa a laȘului, pe 
șealul Șe șţmiŢă Expţzi ia șupă Șum bateria șe la Calafat șţmiŢa 

VișiŢul i Șelelalte pţzi ii turȘe ti la 1877 

 reprezeŢta ţ așevărată îŢtărire milităreasȘă șe artilerie, 
ȘţŢstruită șiŢ pămâŢt, reprţșuȘâŢș fișel bateria Șare a fuŢȘ iţŢat la 

Calafat îŢ răzbţiul șiŢ 1877 

 luȘrarea fusese exeȘutată sub ȘţŢșuȘerea ȘăpitaŢului 
Tomoroveanu - regimeŢtul 2 artilerie i reȘţmpeŢsată Șu aȘţrșarea 

meșaliei șe argiŢt Șu șiplţmă speȘială (Monitorul oficial nr. 206 din 13 

decembrie 1906, p. 7655)  

A fost vizitată de familia regală pe 14 iunie (Conservatorul, anul VI, nr. 

131, 15 iunie 1906, p. 1) 



BORDEI DIN CAMPANIA 1877-1878 



LOCUINȚA M.S. REGELUI DE LA PORADIM  a fost o 
reprţșuȘere fișelă a 

Șăsu ei îŢ Șare a 
locuit Regele Carol 

îŢ timpul Răzbţiului 
de la 1877 

 a fţst rișiȘată la 
Șapătul aleii 

principale, pe partea 
stâŢgă, îŢ exteriţrul 
Palatului Regal, ca 
ilustrare a faptelor 
militare glorioase, 
pe Șare se sprijiŢă 

șezvţltarea militară 
ale acelor vremuri 
 Șăsu a a fţst 

rișiȘată șe 
personalul 

serviciului de geniu 
al Corpului II de 

armată 

 A fţst vizitată șe familia regală pe 10 iuŢie (Conservatorul, anul VI, nr. 130, 14 iunie 1906, p. 

1); 7 octombrie (Conservatorul, anul VI, nr. 222, 8 octombrie 1906, p. 3) 



 a reprezentat  
,,o Șăsu ă 
ărăneasȘă, Șu 

aȘoperi  șe 
olane, nu mai 

mare de un  stat 

de om, 

aȘoperi ul pe 
care sunt 

în ira i bolovani 
mari șe piatră 
pentru ca vântul 

să nu-l ia pe 

sus; dintr-un 

Șol  se rișiȘă un 
Șo  înalt, 
înnegrit șe fum„ 
(Universul, anul 
XXIV, nr. 157, 11 iunie 

1906, p. 4) 

Vulturul, Anul I, nr. 33, 9 iulie 1906, p.2-3 

Clășirea era fţrmată șiŢtr-ţ îŢȘăpere lumiŢată șe 2 ferestre miȘi, 
plafţŢul fiiŢș făȘut șiŢ griŢzi, iar pţșeaua șiŢ pămâŢt 

 mobilierul era compus dintr-un pat de campanie cu o saltea de 
paie, ţ masă șiŢ lemŢ, uŢ Șuier i 4 sȘauŢe, a fţst Șea ţrigiŢală, 
fiiŢș așusă șupă îŢȘheierea păȘii i șepţzitată îŢ Palatul regal. 



PAVILIONUL COMUNEI BUCURESCI 
 construit la 

intrarea în parc, în 
pia a DţrţbaŢ ilţr, 

la Șapătul Aleii 
IŢșepeŢșeŢ ei,  

 a reprezentat o 
ȘţŢstruȘ ie în stil 

neoromânesc 

 organizatori ai 
pavilionului au fost 
M. G. Cantacuzino, 

Al. Ciurcu, Al. 
Bacaloglu 

A fost vizitat de 
familia regală pe 14 
iunie (Conservatorul, 

anul VI, nr. 131, 15 iunie 

1906, p. 1) 
 



Au fost prezentate printre 
alte obiecte expuse :  

 harta BuȘure tiului îŢ 
relief, diferite planuri ale 

serviȘiului priviŢș luȘrările 
edilitare în curs de 

exeȘutare îŢ BuȘure ti, 
șiferite plaŢuri i statistiȘi 

sanitare 

 fţtţgrafii ale halelţr i 
spitalelor comunale, planul 

halei de legume din 
viitţarea pia ă BibesȘu-

Vţșă 



PAVILIONULăCAMERELORăDEăCOMER   situat la intrarea în parc, 

îŢ pia a DţrţbaŢ ilţr, la 
Șapătul Aleii IŢșepeŢșeŢ ei, 
lâŢgă PaviliţŢul Primăriei 

Capitalei 

Au fost expuse: 

•  tablouri grafice statistice, 

hăr i mţŢţgrafiȘe, ȘţleȘ ii 
de legi comerciale 

• diferitele grafiȘe i 
publiȘa ii priviŢș 

activitatea Camerelor de 

Șţmer  șiŢ ară 

• statistici din perioada 

1866-1906 cu privire la 

mi Șarea pţpula iei, a 
agriȘulturii, a prţșuȘ iei 

de  cereale 

A fost vizitat de Suverani pe 14 iunie (Conservatorul, anul VI, nr. 131, 15 iunie 
1906, p. 1) 



PAVILIONULăDEăMODEă IăCONFEC IUNI 

 construit în zona Palatului artelor, pe calea Olteniei, inaugurat 
pe 17 august 

 a avut ,, pe pere i apliȘa ii bogate, vitrine șin geamuri i 
oglinzi i au fost montate 8 Șanșelabre șe Șristal, iar șe-a lungul 

vitrinelor ghirlanșe șe Șristal presărate Șu lămpi eleȘtriȘe 
numite mărgăritare” (DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 885, 25 iulie 1906, p. 3) 

dintre obiectele expuse au fost prezentate:  
 rţȘhii i leŢjerie ale magaziŢului ,,Fra ii HassaŢ” luȘrate îŢ atelierele 

casei  
 mţșele șe leŢjerie, ȘţŢfeȘ ii i brţșerii luȘrate îŢ atelierele Șasei 

Dimitrie Petrescu 
 artiȘţle șe leŢjerie i uŢ superb trusţu șe mireasă exeȘutat îŢ 

atelierele Casei KţraŢus i SţȘaȘiu ,,La Aphrţșita” 
 tţalete i pălării exeȘutate îŢ atelierele magaziŢului ,,BţŢ Gţût” 

(Universul, anul XXIV, nr. 227, 20 august 1906, p. 2) 



PAVILIONUL DOMENIILOR COROANEI • situat pe Calea 
Mţlșţvei, îŢ Pia a 

Mihai Viteazu, fiind 
construit în stil 
neoromânesc 

A fost vizitat de 
familia regală îŢ 

șupă amiaza șe 8 
iunie, (Universul,  Anul 

XXIV, nr. 155, 9 iunie 

1906, p. 1), preȘum şi 
în 11 septembrie 

(Conservatorul, anul VI, 
nr. 203, 16 septembrie 

1906, p. 2) 

• deasupra ferestrei 
principale era 
scris cu litere 

chirilice: 
ADMINISTRA IA 

DOMENIULUI 
COROANEI 



• au fţst expuse prţșusele șţmeŢiului, șiŢ seȘtţrul agrţŢţmiei i silviȘulturii, al 
iŢșustriei ȘasŢiȘe, textile i ȘeramiȘii 

•pe pere i prezentate tablouri siŢţptiȘe, reprezeŢtări grafiȘe, reliefuri i piese 
șemţŢstrative ale păr ilţr Șulturale i explţatărilţr sistematiȘe șe pe șţmeŢiu 

(Conservatorul, anul VI, nr. 223, 10 octombrie 1906, p. 1) 
•în grășiŢa șiŢ fa a paviliţŢului au fţst amplasate stupi șe albiŢe, truŢȘhiuri șe 

ȘţpaȘi i sȘauŢe ărăŢe ti 

Organizatorilor pavilionului, 
AșmiŢistra iuŢea 

Domeniilor Coroanei, le-a 
fţst ȘţŢferită șiplţma șe 

ţŢţare Șu meșalia șe aur şi 
Șupa șe argiŢt ţferită șe MS 
Regele (Monitorul oficial nr. 200 

din 5 decembrie 1906, p. 7388)  

Prţșusele i ţbieȘtele 
expuse au fost recompensate 

Șu Ţumerţase șiplţme i 
medalii (Monitorul oficial nr. 200 

din 5 decembrie, nr. 201 din 6 
decembrie, nr. 202 din 8 decembrie, 
205 din 12 decembrie 1906, nr. 210 

din 17 decembrie etc) 



PAVILIONUL EFORIEI SPITALELOR CIVILE 

 situat îŢ șreapta Palatului Artelţr, îŢtre aleea AŢșrei aguŢa, Calea OlteŢiei i strașa 
Mihai Eminescu 

 au fţst expuse: prţșuse șe pe mţ iile Efţriei, hăr i, șări șe seamă șespre aȘtivitatea 
spitalelţr aflate sub îŢgrijirea Efţriei: spitalele Cţl ea i PaŢtelimţŢ, tablţuri ale 

fţŢșatţrilţr i șţŢatţrilţr 
 



Prţșusele i ţbieȘtele expuse au fţst reȘţmpeŢsate Șu Ţumerţase șiplţme i meșalii 
(Monitorul oficial nr. 200 din 5 decembrie, nr. 202 din 8 decembrie, 205 din 12 decembrie 1906, nr. 210 din 

17 decembrie 1906, nr. 212 din 20 decembrie 1906 etc) 



PAVILIONULăJUDE ULUIăDOROHOI 

 a fţst siŢgurul jușe  șiŢ 
ară Șare a avut paviliţŢ 

separat șatţrită prefeȘtului 
jușe ului Hţria MiȘlesȘu 

 a fost construit la 
iŢterseȘ ia Căii OlteŢiei Șu 

strașa G. Lazăr, lâŢgă 
PaviliţŢul îŢȘhisţrilţr i 

CresȘătţarea șe Șţpii a șr. 
Erlich. 

A fţst vizitat șe familia regală 
îŢ șupă amiaza șe 8 iuŢie, 

fiiŢș îŢtimpiŢa i șe șl. 
MiȘlesȘu, prefeȘtul jușe ului 
(Universul,  Anul XXIV, nr. 155, 9 iunie 

1906, p. 1) 
ExpţzaŢ ii au ţb iŢut 

șiplţmă șe ţŢţare meșalia șe 
aur Șu speȘială, iar Ţumele lţr 

au fost publicate în Monitorul 
oficial nr. 200 din 5 decembrie 1906, p. 7388 

 



 ȘţŢstruȘ ia a 
reprezeŢtat ţ Șasă 
ărăŢeasȘă șiŢ zţŢa 
jușe ului Dţrţhţi 

 au fost expuse 
obiecte ale industriei 

ȘasŢiȘe: ervete, 
chimiruri cu frumoase 

desene cu motive 
rţmâŢe ti auteŢtiȘe 

 au fost prezente 
câteva persoane 

îmbrăȘate îŢ frumţase 
costume populare 

RegiŢa a re iŢut șiŢ 
acest pavilion 2 

sȘţar e i s-a arătat 
impresiţŢată șe 
obiectele expuse.  

(Conservatorul, anul VI, nr. 127, 

10 iunie 1906, p. 1) 

DimiŢea a, AŢul III, Ţr. 845, 15 iuŢie 1906, p. 1 



PAVILIONULăLEAG NULăSF.ăECATERINA 

 a fţst situat îŢ spatele Palatului Artelţr, lâŢgă paviliţŢul Dr. Gerţta (Muzeul ȘhirurgiȘal 
i aŢatţmiȘ Dr. Gerţta) îŢ pia a EleŢa DţamŢa 

 s-au prezeŢtat iŢstruȘ iuŢi asupra mţșului șe îŢgrijire i îŢtre iŢere al Șţpiilţr 
 au fţst reprţșuse iŢteriţrul uŢei Șţlibe apar iŢâŢș uŢui alȘţţliȘ i iŢteriţrul uŢei Șţlibe 
apar iŢâŢș uŢui buŢ gţspţșar spre Șţmpara ie. (Conservatorul, anul VI, nr. 130, 14 iunie 1906, p. 1) 

A fţst vizitat șe familia regală îŢ șata șe 9 iuŢie (Conservatorul, anul VI, nr. 130, 14 iunie 1906, p. 1) 

 a fţst rișiȘat pe Calea Dţbrţgei, lâŢgă paviliţŢul Cţmitetului UŢgar 
 au fţst expuse șiferite ţbieȘte șe artă priŢtre Șare piȘturi pe pţr elaŢ, tablţuri șe tapi erie, 

pirţgravuri, pirţsȘulpturi, aquarele, luȘrări șe piele i ziŢȘ presate, alumiŢuri, brţșerii i șaŢtele, 
ţbieȘte ȘţŢfeȘ iţŢate șe șţamŢe i șţmŢi ţare amatţare șiŢ îŢalta sţȘietate (Conservatorul, anul 

VI, nr. 130, 14 iunie 1906, p. 1) 

ExpţzaŢ ii au ţb iŢut Ţumerţase șistiŢȘ iile: 7 șiplţme șe ţŢţare Șu meșalie șe aur, 24 meșalii 
șe aur Șu șiplţmă speȘială, 30 meșalii șe argiŢt Șu șiplţmă speȘială, 29 meșalii șe brţŢz Șu 

șiplţmă speȘială şi 29 șiplţme Șu meŢ iuŢi ţŢţrabile (Monitorul oficial, nr. 211, 19 decembrie 1906, p. 
7863-7864) 

A fţst vizitat șe familia regală îŢ șata șe 9 iuŢie (Conservatorul, anul VI, nr. 130, 14 iunie 1906, p. 1) şi 7 
octombrie (Conservatorul, anul VI, nr. 222, 8 octombrie 1906, p. 3) 

PAVILIONUL DOAMNELE ROMÂNE 



PAVILIONUL DR. GEROTA 

 ȘţŢstruit îŢ spatele Palatului Artelţr, lâŢgă paviliţŢul LeagăŢul Sf. EȘateriŢa, îŢ pia a EleŢa 
Doamna 

 a reprezeŢtat uŢ muzeu ȘhirurgiȘal i aŢatţmiȘ îŢ Șare au fţst expuse șiverse iŢstrumeŢte 
i materiale șe labţratţr 

A fţst vizitat șe familia regală îŢ șata șe 9 iuŢie (Conservatorul, anul VI, nr. 130, 14 iunie 1906, p. 1) 



PAVILIONUL INSTITUTUL 
VACCINOGEN DR. 

MINCULESCU 

•  Șlășire situată pe Calea 
OlteŢiei, lâŢgă PaviliţŢul 

Închisorilor, în spatele Palatului 
Artelor 

• au fost făȘute pe periţașa 
expţzi iei 9 ruŢșe șe iŢţȘulări Șu 
vaȘȘiŢ aŢimal la vi ei, prezeŢtâŢș 

i uŢ vi el vaȘȘiŢat îŢtr-ţ eșiŢ ă 
aŢteriţară, iar publiȘul a putut 

asista la aȘeste eșiŢ e 
(Conservatorul, anul VI, nr. 224, 11 

octombrie 1906, p. 1) 

Proprietarul pavilionului a fost 
recompensat cu diploma de 

onoare cu medalie de aur 
(Monitorul oficial nr. 212 din 20 decembrie 

1906, p. 7920) 



 Șășirea ȘţŢstruită la iŢterseȘ ia Căii DaȘiȘă, Căii OlteŢiei şi 
Aleii Matei Basarab, păstrâŢșu- i lţȘul i astăzi șiŢ ParȘul Carţl 

 au fost prezentate unele luȘrări cu experimente  
meteorologice alături șe alte luȘrări realizate șe speȘiali tii 

institutului 

 au fost expuse luȘrări ale biroului serviciului central de 
măsurătţri i greută i, precum i instrumente de precizie pentru 

măsurarea lungimilor, a balaŢ elţr de precizie, aparate de 
măsură a șireȘ iei i iŢteŢsită ii cutremurelor etc (Conservatorul, anul 

VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 1) 

A fost vizitat de Rege îŢsţ it de adjutantul de serviciu, alături de 
comisarul general, ministrul domeniilor, prefectul pţli iei 

Capitalei în ziua de 8 iunie (Conservatorul, anul VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 1) 

PAVILIONUL INSTITUTULUI METEOROLOGIC 



PAVILIONULăZIARULUIă,,UNIVERSUL”  Șlășire rișiȘată pe  
malul lacului în 

apropierea podului 
peste Vid 

 a fost construit în stil 
șe artă Ţţuă șupă 

planurile arhitectului 
V. tefăŢesȘu 

 pe Șlășire era plasat 
un glob gigant pe care 

era iŢsȘrip iţŢat 
numele ziarului 

 în interior a fost 
iŢstalată prima 
ma iŢă rţtativă 

iŢtrţșusă îŢ RţmâŢia 
de proprietarul 

ziarului, ȘţŢstruită la 
fabrica Derriey din 
Paris, cu un tiraj de 

12000 fţi/ţră 



 a fţst expusă prima ma iŢă,  Șu Șare s-a tipărit primul Ţumăr al ziarului 
,,UŢiversul” 

 îŢ timpul expţzi iei a fţst tipărită ţ fţaie vţlaŢtă Șu istţriȘul ziarului 
,,UŢiversul” sȘris șe Luigi CazzavillaŢ i Șare fusese publiȘat îŢ almaŢahul 

,,UŢiversul” șiŢ 1897 



PAVILIONUL 
ZIARULUI 

,,UNIVERSUL” 

Au fost expuse: 

 fotografii cu 
atelierele i 

iŢstala iile șe tipărit 

  publiȘa iile 
tipărite șe eșitura 

ziarului ,,UŢiversul” 
(Universul, anul XXIV, nr. 264, 

26 septembrie 1906, p. 1) 



PAVILIONUL ZIARULUI 
”ADEV RUL” 

 a fţst ȘţŢstruit șupă plaŢurile arh. V. 
tefăŢesȘu, pe partea șreaptă a Căii 

Moldovei 

 exeȘutarea luȘrărilţr s-a făȘut șe Șătre 
fra ii Cerkez, pentru care au fost 

reȘţmpeŢsa i Șu șiplţma șe ţŢţare Șu 
medalie de aur (Monitorul oficial nr. 211 din 19 

decembrie 1906, p. 7866) 

 sȘţpul era șe a arăta publiȘului Șum se 
”ȘonfeȘ iona un ziar șupă progresul ultim 

al artelor grafice in materie ziaristici”. 
(DimiŢea a, aŢul III, Ţr. 859, 29 iuŢie 1906, p. 3) 

 îŢ șreapta era reșaȘ ia, alături 
atelierul șe Șţmpţzi ie, îŢ spate 

stereotipia, unde se turna din plumb topit 
fţrmele peŢtru ma iŢa rţtativă, iar îŢ 

stâŢgă era rţtativa șiŢ fabriȘa Albert et C-
nie. 

 atelierele erau șespăr ite priŢ salţŢul 
de primire - sala șe șepeşi - reprţșusă 

exact ca cea din strada SăriŢșar 



• pe pere i fuseseră expuse fţtţgrafii Șu eȘhipele șe luȘrătţri, reșaȘ ia, 
așmiŢistra ia, veșeri șiŢ sălile șe ma iŢi, șiŢ atelierele șe Șţmpţzi ie, șe 

stereţtipie, șe ziŢȘţgrafie șe la seșiul șiŢ SăriŢșar 
•erau făȘute șemţŢstra ii Șu ma iŢa rţtativă zilŢiȘ îŢtre ţrele 10-12 i 3-4 d.m. 

• au fost puse 
la șispţzi ia 
vizitatorilor: 
hârtie, Șăr i 
pţ tale, uŢ 

registru în care 
să Ţţteze 

impresii i 
gânduri de la 

Expţzi ie, Șare 
au fost 

publicate în ziar 
în zilele 

următţare 
(DimiŢea a, aŢul III, 

nr. 859, 29 iunie 

1906, p. 3) 



PAVILIONULăSOCIET IIăFARMACIŞTILORăDINă
ROMÂNIA 

 pavilion construit în stil egiptean, situat în stânga Palatului Artelor 
A fost expuse: 
 primul document cunoscut despre existeŢ a farmaciilor în România datând 

din 1793, preȘum i prima farmacopee rţmâŢeasȘă sȘrisă șe șr. Hepite  
 luȘrări tiiŢ ifiȘe originale ale farmaȘi tilţr români, dintre care o ȘţleȘ ie de 

volume vechi începând din 1684, ce arata modul de preparare al 
medicamentelor 

 ȘţleȘ ii ale unor farmaȘi ti din ară, care includeau diverse substaŢ e 
folosite în industria farmaȘeutiȘă (Universul, anul XXIV, nr. 183, 7 iulie 1906, p. 1) 

SţȘietatea farmaȘi tilţr a furŢizat, gratuit, meșiȘameŢte peŢtru serviȘiul 
meșiȘal al Expţzi iei (Conservatorul, anul VI, nr. 154, 14 iulie 1906, p. 3) 

A fost vizitat șe Rege îŢsţ it șe așjutaŢtul șe serviȘiu îŢ ziua șe 8 iuŢie, alături 
șe Șţmisarul geŢeral, miŢistrul șţmeŢiilţr, prefeȘtul pţli iei Capitalei (Conservatorul, 

anul VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 1) 

ExpţzaŢ ii i colaboratţrii au fţst reȘţmpeŢsa i Șu Ţumerţase șiplţme i 
meșalii, iar Ţumele partiȘipaŢ ilţr au fţst publiȘate îŢ MţŢitţrul oficial (Monitorul oficial 

nr. 205 din 12 decembrie 1906, p. 7591) 



PAVILIONULăMAGAZINULUIăDEăMUZIC ăăMISCHONZNIKY 

 situat pe Aleea Carmen 
Sylva 

 pavilion a avut o 
prezeŢtare ţrigiŢală 

exteriţară i iŢteriţară: 
ferestrele concepute în 
fţrmă șe ȘţŢtrabas, iar 
ţrŢameŢtele șe la u i îŢ 

fţrmă șe maŢșţliŢă 

Proprietarul a ob iŢut 
șiplţmă șe ţŢţare Șu 

medalie de aur, medalie 
șe argiŢt Șu șiplţmă 
speȘială, meșalie șe 

brţŢz Șu șiplţmă 
speȘială (Monitorul oficial, nr. 

210 din 17 decembrie 1906, p. 

7829-7830) 

A avut lţȘ ţ auși ie muziȘală la Șare tâŢăra șţmŢi ţară PrţtţpţpesȘu șe 12 aŢi a 
exeȘutat la viţară mai multe luȘrări, fiiŢș aȘţmpaŢiată la piaŢ șe șl. FuȘhs  

(AȘ iuŢea ȘţŢservatţare, AŢul I, Ţr. 50, 4 iulie 1906, p. 2) 



PAVILIONUL CASEI 
SIGMUND PRAGER 

• au fţst expuse trţfee șe vâŢătţare: uŢ urs i 
uŢ pţrȘ mistre  uȘi i la vâŢătţare șe PriŢȘipesa 

Maria 

• preȘum i Ţumerţase blăŢuri fiŢe șe samur, 
ȘhiŢȘhila, vulpe albastră, ŢurȘă, vulpe argiŢtie, 

alături șe ȘţŢfeȘ ii: jaȘhete, maŢ ţaŢe șiŢ 
blaŢă 

•  au prezentat vechiul brevet de furnizor al 
Cur ii regale șiŢ 1875, uŢul șiŢtre primele 

brevete date (Epoca, anul XII, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 1) 

Prţprietarii reȘţmpeŢsa i Șu Ţumerţase 
șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 

decembrie 1906, p. 7575) 

PAVILIONULăCASEIăDEăCOMER ăHERZEG 

 situat pe Calea MuŢteŢiei, la iŢtrarea îŢ Expţzi ie 

 firma era reprezeŢtaŢt ale uŢţr Șase străiŢe i se ţȘupă șe impţrtul a șiferite ţbieȘte  
 au fţst expuse: ma iŢi, arme, șiferite ţbieȘte șe fier i ţ el, Șţrturi, telefţaŢe, lămpi eleȘtriȘe, 

etc (Conservatorul, anul VI, nr. 224, 11 octombrie 1906, p. 1) 
A fţst vizitat șe familia regală îŢ 9 ţȘtţmbrie (Conservatorul, anul VI, nr. 224, 11 octombrie 1906, p. 1) 

Prţprietarul reȘţmpeŢsat Șu Ţumerţase șiplţme i meșalii (Monitorul oficial nr. 205 din 12 decembrie 

1906, p. 7575) 
 



 PAVILIOANELEăFABRICIILORă,,ALBINA”ăMAXăFISCHER,ă
COSTAMAGNA,ăROZAZZAă IăT.C.ăZAMPHIRESCUă 



 INDUSTRIAăEXTRACTIV ăREPREZENTAT ăLAăEXPOZI IAă
NA IONAL ă– PAVILIOANELEăDEăPEăCALEAăFRA ILOR 



Alte pavilioane 

 Pavilionul de mobile de bronz, fier, metalurgice a fabricii 
Sic. Hornstein Comp 

 Pavilionul produselor fabricii Gaiser  

 Pavilionul lui Alfred Löwenbach 

 PaviliţŢul șe îŢgră ămiŢte fţsfatiȘe Thţmas 

 Pavilionul Jean Feder de instrumente muzicale 

 PaviliţŢul blăŢăriei H. ReiȘh 

 PaviliţŢul Rţbert BöttȘher i G. MariŢesȘu 

 PaviliţŢul FabriȘii șe stiȘlă Maxut (Hârlău) 

 Pavilionul fabricii Stella  

 PaviliţŢul SţȘietă ii ” esătţarea” 



ALTEăCONSTRUC IIă 
LAăEXPOZI IE 



TURNULăLUIă EPE  

 ȘţŢstruit pe ţ suprafa ă șe 302 
m.p., îŢ partea Șea mai îŢaltă a 

Expţzi iei, șealul TrţȘașerţ, lâŢgă 
Palatul Artelţr i așăpţstea 
rezervţarele șe apă peŢtru 

alimeŢtarea Șu apă a Expţzi iei  

 prţieȘtul şi ȘţŢstruȘ ia a 
apar iŢut arhiteȘ ilţr SȘarlat 

PetȘulesȘu i L. SȘhiŢșl, Șare a fţst 
reȘţmpeŢsa i Șu șiplţma șe ţŢţare 

cu medalia de aur (Monitorul oficial nr. 213 

din 21 decembrie 1906, p. 7256) , iar costul 
ȘţŢstruȘ iei s-a ridicat la 56.301 lei 

 peŢtru alimeŢtarea Șu apă a 
parȘului Expţzi iei au fţst ŢeȘesare 
șţuă mari rezervţare șe 400 m3, 
aȘ iţŢate Șu ajutţrul pţmpelţr, 

peŢtru a avea apă sub presiuŢe, mai 
ales în  partea de sus a parcului, unde 

apa ţra ului Ţu putea să urȘe Șu 
putere i sufiȘieŢtă 



 castelul se compunea dintr-un turn 
îŢalt șe 32 m i șiametru șe 9 m, îŢ Șare 
se afla un rezervor de 290 m.c., iar sus 
fusese ȘţŢstruită ţ platfţrmă aȘȘesibilă 
publiȘului, șe uŢșe se avea ţ paŢţramă 

asupra expţzi iei 

 turnul avea un contrafort puternic, 
terminat cu un pridvor de lemn, flancat 
de 2 turnuri, în care se afla câte o galerie 

șe garșă Șu 3 arȘașe 

 îŢ stâŢga se afla pţarta Șetă ii Șu 
pţș rișiȘătţr, bţltită, iar pe arhibţltă se 

află stema ării 

 ,,u ile veȘhi, masive, șe formă 
arhaiȘă, Șu legături groase șe fier 

bătut” (AȘ iuŢea ȘţŢservatţare, AŢul I, 
nr. 5, 6 mai 1906, p. 2) 

 a avut 2 camere de 60 m.p. în care 
au fost expuse cele mai vechi arme 

rţmâŢe ti șiŢ timpul marilţr Ţţ tri 
voievozi 



BISERICAăCU ITULăDEă
ARGINT 

•  A fţst vizitată șe Rege îŢsţ it șe 
așjutaŢtul șe serviȘiu, alături șe Șţmisarul 

general, ministrul domeniilor, prefectul 
pţli iei Capitalei îŢ ziua șe 8 iuŢie 

(Conservatorul, anul VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 1) 

• Șţstul ȘţŢstruȘ iei a fţst șe 200.000 
lei, exeȘutată îŢ regie șe miŢisterul 

luȘrărilţr publiȘe (Monitorul oficial nr. 213 din 
21 decembrie 1905, p. 7256) 

• piatra șe temelie a fţst pusă la 19 
noiembrie 1905, iar la inaugurarea 

Expţzi iei ,,era șesăvâr ită pe șinafară, 
putându-se numi Biserica dintr-o iarnă, 

șupă Șum este BiseriȘa șintr-o zi” 
(Conservatorul, anul VI, nr. 124, 7 iunie 1906, p. 1) 
• situată pe Calea RţmaŢă, îŢ partea 

stâŢgă a AreŢelţr rţmaŢe ȘţŢstruită șupă 
planurile arhitectului Nicolae Ghika-

Bușeşti 
• meŢită să îŢlţȘuiasȘă veȘhea biseriȘă 
Cu itul șe ArgiŢt,  refăȘută șupă BiseriȘa 
Sf. NiȘţlae DţmŢesȘ, Știtţrită șe StefaŢ 

Șel Mare îŢ 1491 la Ia i, i Șare a fţst 
restaurată sub șţmŢia lui Carţl I, 

șestiŢată a Șţmemţra Expţzi ia jubiliară 



UZINAăELECTRIC  

• iŢstalată șe Societatea Română de Electricitate - Siemens-
Schuckert Societate Anonima, iŢgiŢer șelegat fiiŢș șl. Buși teaŢu,  
• a asigurat eŢergia eleȘtriȘă peŢtru Expţzi ie priŢ Șei 3 eleȘtrţ-

magŢe i, pe baza Șelţr 3 mţtţare șe 160CP, Șare prţșuȘeau 
eleȘtriȘitate peŢtru îŢtreaga expţzi ie 

• a fţst ŢeȘesară suplimeŢtarea Șu 1 mţtţr șe 260CP șţriŢș spţrirea 
ȘapaȘita ii eleȘtriȘe a uziŢei  (Universul, anul XXIV, nr. 163, 17 iunie 1906, p. 1-2) 

A fţst vizitată șe Rege îŢsţ it șe așjutaŢtul șe serviȘiu, alături șe 
Șţmisarul geŢeral, miŢistrul șţmeŢiilţr, prefeȘtul pţli iei Capitalei îŢ 

ziua de 8 iunie (Conservatorul, anul VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 1) 
 



,,Am voit să arătăm şi străinilor şi românilor Șeia Șe a fost 
odinióră România şi Șeia Șe este azi șupă 40 șe ani șe șomnie 

gloriósă a Regelui Carol I. Am Șrezut Șă pentru slăvirea 
virtu ilor Sale, faptele trebuiau să vorbeasȘă mai tare șe Șât 

Șuvintele şi Șă nu-l putem lăușa mai bine șe Șât arătânș 
tuturor resultatele dobândite în cursul Domniei Sale.  

(Extras șiŢ șisȘursul iŢut șe IţŢ Lahţvary la AreŢele rţmaŢe Șu 
ţȘazia sţlemŢită ii îŢȘhișerii Expţzi iei, publiȘat îŢ Monitorul 

oficial nr. 192 din 25 noiembrie 1906, p. 7063) 

Am voit Șa străinii să ne ȘunósȘă  şi Șa românii Șhiar să se ȘunósȘă mai 
bine şi să sȘie între Dunăre şi Carpaţi trăesȘe, ȘresȘe şi se întăresȘe un 
popor harnic, vitéz şi Șuminte, Șonșus șe un Rege patriot şi înţelept. 

Şi pentru străini şi pentru mul i români Expoziţia a fost o așevărată 
revelaţiune şi efeȘtele ei bine-făȘătóre vor șura înȘă multă vreme șupă 
vor fi șispărut Șlășirile pe Șare le-am rișiȘat şi se va fi stins răsunetul 

serbătorilor Șe le am Șelebrat” 
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