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,,Numai cei ce cunosc
punctul de plecare, adecă
situațiunea noastră
economică de acum 40 de
ani, vor putea să judece
în mod echitabil
minunata transformare
ce s’a săvârșit în
domeniul agriculturei,
industriei şi mai ales al
mijloacelor de transport.
Îmbunătățirea acestora
din urmă, mulțumită
creării căilor ferate, a
încincit exportul noastre
de cereale şi a sporit în
aceeași proporție avuția
publică”.

,,Această frumoasă Expozițiune, în care se oglindesc toate
manifestările culturei şi activităţei naţionale, de la plugul
tradițional până la creațiile recente ale industriei mici şi mari,
îi va arăta limpede progresele realizate în acest scurt interval,
de la epoca când am îndreptat sforțările noastre spre o mai
inteligentă punere în valoare a resurselor noastre”.
(Din discursul rostit de Regele Carol I cu ocazia inaugurării Expoziţiei, în Conservatorul, anul
VI, nr. 125, 8 iunie 1906, p. 1)
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Universul, Dimineața, Conservatorul, Epoca, Acțiunea
conservatoare, Drapelul, Gazeta Bucovinei, Vulturul,
Săptămâna sau Luceafărul etc au fost doar câteva dintre
publicațiile vremii, care au relatat pe larg despre desfășurarea
acestui mare eveniment, important pentru românii din țară cât
și cei din afara granițelor ei.
Aceste publicaţii fac parte din colecțiile cabinetului Periodice
românești vechi din Biblioteca Națională a României.
Ele surprind prin articole relatări ale acestui grandios
eveniment dedicat serbării jubileului de 40 de ani de domnie
al Regelui Carol I, care arăta lumii realizările economice,
sociale şi culturale, alături de marile succese militare şi
politice de sub conducerea Regelui.

DEMERSURILE ORGANIZĂRII UNEI EXPOZIŢII
NAŢIONALE
Organizarea unei expoziţii în 1906 dedicată jubileului regelui
Carol I la 40 de ani de domnie şi 25 de ani de la încoronarea ca
Rege i-a aparținut lui Take Ionescu.
În ședințele Corpurilor legiuitoare din 3-5 mai 1905 a fost
votată organizarea Expoziţiei Generale Române și contractarea
unui credit pentru începerea lucrărilor de construcție la parcul
expozițional în valoare de 1.600.000 lei.

• ideea organizării unei expoziții naţionale a existat încă din
1860, manifestare ce trebuia să includă între expozanți şi ,,frații
şi vecinii noștri din Transilvania, din Bucovina, Banat,
Bulgaria şi din Serbia”, iar amplasarea ei să fie în zona Filaret,
numit în 1848 Câmpul Libertății
• Expoziţia trebuia să arate faptul că dezvoltarea comerțului,
extinderea relațiilor internaționale au avut o influență
favorabilă asupra industriei, agriculturii și implicit o
îmbunătățire a stării sociale a poporului, prin progresul
intelectual şi material.

Expunerea de motive asupra alegerii amplasării Expoziţiei la
Filaret, făcută în ședința Consiliului comunal din 4 iunie 1905,
ținută sub președinția primarului M. Cantacuzino şi a celor 19
consilieri:

• ,,motivele alegerii locului: facilitatea
de acces şi poziția pitorească a locului
• după închiderea Expoziţiei, orașul
urma să rămână cu un parc, una
dintre atracțiile Capitalei

• alte locuri propuse: velodromul de la
Șosea, Herăstrău, zona de construcție a
gării centrale, Filaret şi zona Moșilor
locuri mult mai accesibile
• primăria urma să facă exproprierile
necesare pentru realizarea construcției
parcului

• a fost aleasă ca locație zona de la
Filaret, prin drenarea părților
băltoase, crearea parcului şi
înființarea a 2 străzi care vor mărgini
parcul”.
(Epoca, anul XI, nr. 149, 4 iunie 1905, p. 2)

DR. CONSTANTIN I. ISTRATI,
COMISARUL GENERAL AL
EXPOZIŢIEI NAŢIONALE DIN
1906
• a fost numit prin decretul nr. 3018
din 20 mai 1905, Comisar general al
Expoziției Generale Române din 1906
publicat în Monitorul oficial nr. 43 din 26 mai 1905
p. 1650

• a fost recompensat pentru întreaga
activitate depusă pentru organizarea şi
buna desfășurare a serbărilor cu ocazia
Expoziției cu marele premiu al
Expozițiunii şi medalia comemorativă
de aur, publicat în Monitorul oficial nr. 194 din
28 noiembrie 1906, p. 7138,
• a primit un album conținând
iscăliturile a foarte numeroși expozanți,
precum şi 2 medalioane de bronz,
reprezentând chipurile Regelui şi
Reginei din partea micilor industriași şi
meseriași români

Organizatorii Expoziției
Generale Române de la
1906
• planurile de arhitectură
ale pavilioanelor au fost
realizate şi executate în cea
mai mare parte de
arhitecți Ștefan Burcuș și
Victor G. Ştefănescu
• sub îndrumarea
arhitectului Ion D.
Berindey, inspector
general al Expoziţiei
• arhitect peisagist
Édouard Redont.

D. Berindey

Ștefan Burcuș

Édouard Redont.

Victor G. Ştefănescu

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

COMISIA DE
ORGANIZARE A
EXPOZIŢIEI
I. Lahovary

C. I. Istrati

•Ioan Lahovary - ministerul

domeniilor, agriculturii, comerțului
și industriei

•dr. Constantin I. Istrati președinte şi comisar general

•Nicolae Filipescu - fost
ministru

•Emil Costinescu - fost ministru
•Mihail C. Șuțu - fost guvernator
al Băncii Naționale

•Grigore Cerkez - directorul
general al poștelor

•Elie Radu - inginer, inspector
principal

•Alex St. Bellu – agricultor,
Universul, Anul XXIV, nr. 155, 9 iunie 1906, p. 1

mare proprietar

•general Bengescu-Dabija senator

•

în ședința Senatului din 5 mai 1905 a
fost aprobat un credit în valoare de
1.600.000 lei pentru organizarea unei
Expoziții la Bucureşti cu ocazia
aniversării a 40 de ani de domnie a
Regelui Carol
• suma a fost pusă la dispoziția
ministerului de agricultură, comerț,
industrie şi domenii, urmând a fi
acoperită în termen de 5 ani prin rate
anuale egale prinse la bugetul de
cheltuieli al ministerului începând cu 1
octombrie 1906

Dezbaterile Senatului nr. 41 din 24 mai 1905, p. 535, din
sesiunea ordinară 1904-1905, ședința din 5 mai 1905

s-a cerut suplimentarea cu un credit cu
2,9 milioane lei necesar finalizării
lucrărilor la Expoziţie, cheltuielile
solicitate nedepăşind 3,9 milioane lei,
plus un spor de 791.000 lei, un total de
4,5 milioane lei cheltuite pentru
lucrările Expoziţiei
• s-a solicitat suplimentarea cu 970.000
lei pentru participarea diferitelor
ministere la Expoziţie: Ministerul de
război - 150.000 lei, Ministerul de
finanţe - 100.000 lei, Ministerul de
culte - 140.000 lei, Ministerul de
interne - 120.000 lei, Ministerul
lucrărilor publice - 150.000 lei,
Ministerul justiţiei - 10.000 lei,
Ministerul domeniilor - 300.000 lei
(Epoca, anul XII, nr. 2, 3 ianuarie 1906,
p. 1)
• la începutul lunii decembrie 1906,
Camera a aprobat acordarea unui alt
credit pentru acoperirea cheltuielilor
făcute de Expoziţie, în valoare de
1.500.000 lei (Epoca, anul XI, nr. 298, 10
decembrie 1906, p. 1)

•

Circularele emise de comisariatul
general
au stabilit secțiunile pe baza cărora trebuiau
să fie organizate pavilioanele şi modul de
desfășurare al activității în Expoziție (Monitorul
oficial nr. din 2 iunie 1905, p. 6481):
• ,,agricultura, obicinuita lucrare pământului
nostru, care constitue şi astădi marele izvor de
avuție a acestei ţeri;
• creșterea atât de veche a vitelor, care
constitua marea avuție a strămoșilor noștri;
• artistica şi demna de toată lauda industrie
casnică română, care mai mult ca ori-ce
destăinuesce firea aleasă a acestui neam;
• minele, şi mai ales petrolul nostru, acest
făt-frumos al nevoilor casnice, al industriilor,
purtător de lumină şi energie;
• industriile felurite şi numeroase, care au
prins picior atât de sănătos în ţeară;

Ioan Lahovary - ministerul domeniilor

Elie Radu - inginer, inspector
principal

•cultul nostru creștinesc, cu toate
culturile vechi din ţeară, păstrător al
podoabelor vechei noastre arhitecturi,
al artelor şi industriilor acestei ţeri;
•cultura noastră variată, ce a dat deja
roade utile in multe direcțiuni şi care
se afirmă din ce in ce mal mult pe
terenul literar şi sciinţific;
•geniul civil şi militar, căruia datorim
atâtea lucrări monumentale;
•artele frumoase, cari s’au desvoltat
așa de prielnic grație simțului estetic
al poporului;
•muzica noastră națională, atât de
duioasă şi mergătoare la inimă,
precum şi ori-ce altă lucrări, în ori-ce
direcțiune, câtă să se afirme larg şi
vădit cu această ocasiune”.

DIVIZIUNILE EXPOZIȚIEI
1. agricultura
2. silvicultura
3. horticultura şi viticultura
4. creșterea vitelor şi zootehnia, piscicultura,
pescuitul
5. minele şi carierele
6. industriile
7. geniul civil şi militar: arhitectura, mecanica,
electricitatea, mijloacele de transport, armata
8. instrucțiunea şi educațiunea, instrumentele şi
procedurile generale ale literelor, științelor şi artelor
9. artele frumoase
10. higiena, asistența publică şi economia socială
11. cultul
12. trecutul (secțiunea retrospectivă)

SOLEMNITATEA DE
DESCHIDERE A EXPOZIŢIEI
deschiderea Expoziției s-a făcut în data de 6
iunie, odată cu plecarea cortegiului regal de la
Palatul Regal, format din prefectul poliției,
col. D. Moruzzi, un escadron de jandarmi
călări, echipajele Suveranilor şi micilor
principi
•în piața ,,Regina Elisabeta” la intrarea în
Expoziție era prezentă multă lume, iar în fața
porții de la intrare fusese întinsă o ghirlandă
formată ,,numai din trandafiri înșiruiți pe o
panglică tricoloră” ținută de 2 flăcăi şi 4 fete
îmbrăcate în costume naționale
•la ora 11 cortegiul regal a ajuns în fața intrării
la Expoziție în sunetul a 100 trâmbițași
•

Universul, anul XXVI, nr. 154, 8 iunie 1906, p. 2

• se aflau în faţa intrării 300 notari, primari şi săteni de frunte ai judeţului Ilfov îmbrăcaţi în
costume naţionale, alături de un numeros public
• Regina a tăiat lanţul de flori pentru a oficia deschiderea Expoziţiei, în bubuitul a 21
lovituri de tun trase de tunurile bateriei Calafat aşezată pe malul lacului
(Universul, anul XXVI, nr. 154, 8 iunie 1906, p. 1)

în lojele oficiale de la Arenele
Romane s-au aflat alături de
familia regală, dr. Karl Lueger,
primarul Vienei, miniştrii
guvernului şi doamne, preşedinţii
Corpurilor legiuitoare, rectorul
Universităţii, administratorul
domeniului coroanei, generali,
reprezentanţi ai corpului
diplomatic și un numeros public
• orchestrele militare au intonat
Marşul Solemn al Jubileului și a
fost oficiat serviciul divin de către
un sobor de preoţi membrii Sf.
Sinod
•

Dimineaţa, anul III, nr. 840, 10 iunie 1906, p. 2

• au rostit discursuri: Ion Lahovary, ministrul domeniilor, dr.
Constantin Istrati, comisarul general al Expoziţiei şi Regele Carol
• a fost citit actul comemorativ pentru deschiderea expoziţiei semnat
de Rege, Regină, principii moştenitori, miniştrii şi membrii Sf. Sinod

Comisariatul general a stabilit valoarea
taxei de intrare astfel: duminică, marți,
miercuri, vineri - 1 leu; luni, joi, sâmbătă: 2
lei
• ,,în zilele când taxa este 2 lei: atracțiile sunt
•

libere, publicul având dreptul la o intrare la
Arenele romane, Peștera fermecată, o călătorie
în Waterchute şi una în tobogan, plus
luminația şi jocurile de artificii” (Universul, anul
XXIV, nr. 134, 28 mai 1906, p. 2)

•

TAXA DE INTRARE
• au fost publicate situaţii
statistice ale veniturilor
încasate din intrările la
Expoziţie şi la atracţiile
organizate

pentru atracţiile organizate, plata biletului
se facea separat
• pentru grupurile cu un număr mai mare
de persoane, anunţate în prealabil, valoarea
taxei de intrare era redusă la jumătate, iar
copii cu vârsta între 4-10 ani aveau intrare
gratuită

pentru biletele de loterie achiziţionate, erau
incluse 20 intrări gratuite
• reducerea tarifului taxei de intrare şi a
biletului de tren pentru grupurile de persoane
care se deplasau la Expoziţie cu ocazia
diferitelor evenimente desfășurate pe parcursul
Expoziției
•

Dimineața, Anul III, nr. 1010, 27
noiembrie 1906, p. 3

PREZENŢA VIZITATORILOR LA EXPOZIŢIE
„s-au putut vedea în toată ziua, începând cu orele 11 dimineața şi
până la miezul nopții a fost o lume nebună la Expoziţie, se
desfundaseră mahalalele; toate străzile şi aleile, dar toate, de la
Palatul Artelor până la intrări, gemeau de public; toate localurile
erau înțesate; două ceasuri întregi a ținut procesiunea acelora care
ieșeau din Expoziție, de la 10 până la 12 ore din noapte”
(Conservatorul, anul VI, nr. 129, 13 iunie 1906, p. 1)
În presa vremii s-a relatat permanent despre:
• situația prezenței grupurilor de vizitatori la Expoziție, fie că proveneau din țară
sau din străinătate
•

facilitățile acordate grupurilor mari de lucrători de la diverse instituţii sau ale
breslelor de meseriași, țăranilor sau elevilor din toate colțurile ţării

• demersurile făcute de Comisariatul general pe lângă autoritățile țărilor vecine
pentru a înlesni vizite ale cât mai multor români de peste hotare
(Conservatorul, anul VI, nr. 170, 4 august 1906, p. 3)
• efortul locuitorilor din diverse localităţi, care, însoţiţi de notabilităţile localităţii,
s-au deplasat în grupuri mari pentru a vizita Expoziția

•în luna august
Comisariatul general a
emis o circulară către
prefecți de mobilizare a
populației rurale pentru
a vizita Expoziţia,
înlesnind accesul la
plata biletului de intrare
la grupuri de peste 19
persoane la 10 bani, în
care erau incluse gratuit
accesul la Arenele
Romane, luptele navale
și peștera fermecată,
propunând deplasarea
de sâmbătă până
duminică seara sau luni
dimineață pentru a se
vedea cât mai mult din
Expoziţie

La serbările organizate de ziarele
Dimineaţa, Patriotul accesul se făcea
pe baza unor cupoane inserate în
ziarele respective, beneficiind de
reducere la plata biletului de intrare
şi acces gratuit la diversele atracţii
ale Expoziţiei.
Participarea unui număr însemnat de
militari sub conducerea unor ofiţeri
superiori, aparţinând garnizoanei
Bucureşti cu acordarea a diverse
facilităţi: reduceri de tarife şi chiar
un concediu de 10-15 zile pentru
ofiţeri.
Dimineața, anul III, nr. 859, 29 iunie 1906, p. 2

CFR ŞI EXPOZIŢIA
• direcţia CFR a luat măsuri pentru asigurarea deplasării vizitatorilor
la Expoziţie prin suprimarea unor trenuri şi suplimentarea numărului
de vagoane mai ales în zonele limitrofe Bucureştiului
• formarea de noi trenuri din principalele puncte feroviare, pentru a
înlesni accesul a cât mai mulţi vizitatori la Expoziţie, din gări ca: Buzău,
Piatra Olt, Costeşti, Piteşti, Giurgiu, Constanţa
(Conservatorul, anul VI, nr. 99, 5 mai 1906, p. 2)
• introducerea biletelor de călătorie dus-întors cu reducere 30% din
preţul acestora pentru trenurile personale şi accelerate, valabile pentru
întoarcerea din Bucureşti 15 zile de la data ştampilării până în a 15 zi
ora 12 noaptea considerată ziua emiterii ca o zi întreagă
(Conservatorul, anul VI, nr. 146, 5 iulie 1906, p. 3)
• acordarea și de alte facilităţi pentru anumite grupuri de funcţionari
sau ţărani in vederea deplasarii spre expoziţie a unui număr cât mai
mare de oameni din toate colţurile ţării, mai ales în perioadele în care
erau organizate mari manifestări: festivalul coral, Sf. Maria

LOTERIA EXPOZIŢIEI
• organizarea unei loterii, la care prin
cumpărarea unui loz dădea dreptul la 20 intrări a
câte 1 leu şi în acelaşi timp la tragerea la sorți
pentru câştiguri în valoare totală de un sfert de
milion lei
(Acţiunea conservatoare, anul I, nr. 4, 5 mai 1906, p. 3)

• zilele de subscripţie au fost 8, 9 mai,
subscrierile făcându-se la Banca Generală Română
din Bucureşti şi la sucursalele ei din Brăila,
Constanţa, Craiova, Ploieşti, Giurgiu sau la
persoane fizice autorizate (Conservatorul, anul VI, nr.
102, 9 mai 1906, p. 3)

• tragerea Loteriei s-a făcut pe 10 iulie într-o
ceremonie la Arenele Romane, rezultatele fiind
validate de o comisie formată din directorul
Poliției Capitalei, inspectorul siguranței, a câte
unui reprezentant din partea Primăriei, Băncii
Generale, a comisariatului general

Epoca, anul XII, nr. 142, 7 iunie 1906, p. 3

• au fost extrase peste 4000 premii, cu 2 premii mari în valoare de 50.000 lei, iar
numerele lozurile câştigătoare au fost publicate în presa centrală din 10 şi 11 iulie 1906
• a mai fost organizată încă o tragere a Loteriei în luna octombrie pentru lozurile
nevândute şi pentru cele necâştigătoare

COMUNICAŢIILE LA EXPOZIŢIE
Pe perioada desfăşurării Expoziţiei au fost instalate mai multe posturi
telefonice la Oficiul poștalal Expoziției de unde se putea vorbi atât pe teritoriul
parcului (Ospătăria Regală, Ospătăria Expoziției, crescătoarea de copii,
pavilionul austriac, uzina electrică a Expoziției, Comisariatul general), cât şi cu
oraşul.
• se putea obţine legătură cu postul de jandarmi din gara Filaret şi
Inspectoratul nr. 5, cu toată rețeaua poștei şi poliţiei, precum şi cu postul de
pompieri de la Radu Vodă şi Centru şi prin intermediul telefoanelor instalate
pe cei 2 stâlpi din interiorul Expoziției

PAZA LA EXPOZIŢIE
•

a fost făcută de sergenții de oraș: 300 persoane, jandarmi pedestri precum
şi 300 jandarmi rurali, formând paza fixă a Expoziţiei, cca 700 oameni
•
au fost împărțiți în 4 serii de câte 75 persoane, fiecare serie făcând schimb
de 6 h/zi, iar ofițerii jandarmi câte 1 zi întreagă, fiecare pavilion fiind păzit de 1
sau mai mulți jandarmi rurali (Acţiunea conservatoare, Anul I, nr. 30, 8 iunie 1906, p. 3)

CAZAREA VIZITATORILOR LA EXPOZIŢIE
• într-un studiu făcut de ziarul Universul se atragea atenția că Bucureştiul nu
dispunea de suficiente camere de hotel şi camere mobilate pentru cazarea unui
număr mare de turiști, nefiind disponibile decât un număr de 35 hoteluri cu un
total de 1450 camere şi 1727 paturi, la care se adăugau 9 hanuri ce puteau adăposti
88 pasageri, pe lângă camerele mobilate ale particularilor: cca 2000-2300 camere
(Universul, anul XXIV, nr. 117, 2 mai 1906, p. 1-2)
• cazarea grupurilor de persoane venite la Expoziţie s-a făcut şi în internatele
liceelor de stat sau în cămine, la Vama Filaret, iar militarii au fost cazaţi în cazarme
VÂNZĂTORII AMBULANŢI
Presa a semnalat prezența la Expoziţie a anumitor categorii de vânzători:
• copii, vânzători ambulanți de ţigări sau ciocolată, care obţineau câştiguri mari
Pentru a nu fi cheltuiţi fără rost, pe „lucruri rele”, inspectorul Solomonescu i-a
obligat să depună la Casa de economii banii obţinuţi , iar cei care nu voiau să facă
acest lucru, erau arestaţi şi și se confiscau banii, rămânând doar cu o sumă mică
pentru nevoile lor.
• fete tinere, drăguțe cu vârste între 11-18 ani, ce vindeau țigări sau ciocolată, la
sume mai mari decât valoare lor reală, prețul variind după persoana căreia i se
vindea marfa
Ele profitau de generozitatea cumpărătorului, care lăsa, de dragul zâmbetului
vânzătoarei, chiar şi 2-3 lei pentru un pachet de ciocolată care costa de fapt 10-15
bani. (Conservatorul, anul VI, nr. 171, 5 august 1906, p. 3)

Expoziția în primăvara
anului 1906

MEDALII ŞI DIPLOME ALE EXPOZIŢIEI

Pe 5 noiembrie la Arenele Romane a avut loc serbarea de distribuire
a premiilor obţinute de expozanții şi colaboratorii Expoziţiei în prezenţa
Regelui, Reginei, Principelui Ferdinand, Principesei Maria, a miniştrilor
însoţiţi de doamne, a reprezentanţilor Austriei, Ungariei, Franţei,
Italiei, Serbiei precum şi a unui numeros public.
Corurile prezente la ceremonie, alături de orchestră, au cântat imnul
jubiliar compus şi dirijat de G. Enescu, iar bateria de la Calafat a tras 4
lovituri de tun.
Dr. C. Istrati a anunţat numele câștigătorilor, după care au ţinut
cuvântări: contele de Blome, delegatul guvernului austriac, profesorul
E. Pangrati, în numele expozanţilor români; generalul Brătianu, în
numele membrilor juriilor.

Cabinet Arhiva istorică, Fond St. Georges, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României

Diploma hors concours cu medalie de aur obținută de gen. Mihail Boteanu

În Monitorul oficial numerele 194-218 apărute în perioada 28
noiembrie - 30 decembrie 1906 au fost publicate numele tuturor
expozanților și colaboratorilor români și străini care au fost premiați de
către juriul Expoziției
Au fost atribuite un total de 10.313 diplome și mențiuni:
• expozanții și colaboratorii străini: un total de 975 diplome hors
concours, diplome de onoare cu medalii de aur, medalii de aur, argint
și bronz cu diplomă specială și mențiuni onorabile
• expozanții și colaboratorii români din străinătate: un total de 712
diplome hors concours, diplome de onoare cu medalii de aur, medalii
de aur, argint și bronz cu diplomă specială și mențiuni onorabile
• expozanții și colaboratorii români: un total de 8626 diplome hors
concours, diplome de onoare cu medalii de aur, medalii de aur, argint
și bronz cu diplomă specială și mențiuni onorabile

Medalie de aur obținută de dna Anna C. Odobescu

Cabinet Arhiva istorică, Fond St. Georges, Colecții speciale, Biblioteca Națională a României

EXPOZIȚIA DE LA 1906
ȘI STRĂINĂTATEA
,,Mândru de trecutul și prezentul tău, îmbărbătat de ce ai
fost și ești, văzând înăuntrul acelor multe și frumoase clădiri,
care laolaltă fac expoziția, tot ce s’a făptuit de când e neamul
nostru românesc.
De pretutindeni, Românii au trimis să se vadă în
expoziție tot ce s’a rostuit, prin credința, știința, prevederea,
priceperea, voința, munca minții ori brațelor, economia și
învățătura românească. Până acum așa ceva nu s’a mai văzut
la noi.”
,,Expozițiunea generală română din 1906”, în Vulturul, Anul I, nr. 28, 4 iunie 1906, p. 1

PAVILIONUL ETNOGRAFIC AL ROMÂNILOR DE PESTE MUNŢI

• au expus românii din Bosnia, Herțegovina, Istria, Basarabia
• situat în spatele Palatului Artelor, pe Calea Olteniei, lângă Pavilionul Italiei și
Pavilionul închisorilor
• pavilionul a fost construit în stilul caselor țărănești de peste munți, ce se
compunea dintr-o sală imensă şi 2 mici atenanse
• în sala mare au fost expuse: bustul mitropolitului Șaguna de sculptorul Fr.
Storck, portretul episcopului Klein, alături de hărți etnografice, hărți economice;
fotografii cu vederi de peste munți; miniaturi de stâne, strungi etc

• a fost prezentată o colecție de costume populare expuse pe păpuși de diverse
dimensiuni, precum şi obiecte aparținând industriei casnice: albituri, prosoape,
fote lucrate cu bogate motive naționale, covoare şi scoarțe etc
(Epoca, anul XII, nr. 140, 4 iunie 1906, p. 2)
Expozanţii şi colaboratorii care au expus în pavilion au obținut: 3 diplome hors
concours; 60 diplome de onoare cu medalii de aur; 131 medalii de aur cu diplomă
specială; 256 medalii de argint cu diplomă specială; 195 medalii de bronz cu
diplomă specială; 6 mențiuni onorabile (Monitorul oficial nr. 194, 28 noiembrie 1906, p. 7134)

SECȚIUNEA DEDICATĂ EXPOZANȚILOR DIN BASARABIA
• ocupa una din aripile pavilionului etnografic al Transilvaniei, ce a fost
organizată de Maria Strumenska din satul Klișcovitza
• au fost prezentate obiecte strânse din diferite sate din Basarabia aparţinând
industriei casnice, scoarțe, vechi obiecte bisericești, alături de fotografii cu case
țărănești și grupuri de țărani și țărănci în porturi populare specifice zonei etc

PAVILIONUL BUCOVINEI

 a ocupat o parte a
pavilionului Austriei
 situat pe Calea
Dobrogei lângă
Terasa Ștefan cel
Mare, în apropierea
Arenelor Romane,
construit în forma
mănăstirii Putna
 organizatorii
pavilionului au fost:
Nicu cavaler de
Flondor; Nicu cavaler
de Wasilko; Modest
 au fost expuse unele dintre cele mai vechi odoare bisericești din
cavaler de Grigorcea;
vremea lui Ștefan cel Mare şi anume: ,,perdeaua lui Ștefan cel Mare cu
preotul Dionisie
portretul lui și al soției Maria; un acoperământ dăruit de același
cavaler de Bejan,
Domn la 1403, Episcopiei Rădăuți; un aer cusut cu fir din mănăstirea
Florea Lupul
Putna, pe care se află cusute portretele lui Stefan cel Mare și a
Doamnei Sale Maria de Mangop, fiica lui Radu cel Frumos, Domnul (Conservatorul, anul VI, nr.
127, 10 iunie 1906, p. 1)
Munteniei, etc.” (Universul, anul XXVI, nr. 224, 17 august 1906, p. 1)

PAVILIONUL MACEDONIEI

•

situat pe strada Grigore Ghica Voievodu,
lângă stână, Lăptărie și casa din Muscel,
în extremitatea SE a expoziției

pavilionul era zidit în întregime din piatră, cu ferestre mici, așezate foarte sus,
înconjurat cu un zid de piatră, asemănător unui mic fort
• planul pavilionului a fost luat din greșeală după modelul unei cule turcești; casele
românilor macedoneni erau spațioase și cu multe încăperi pentru că familia era foarte
numeroasă și locuiau sub același acoperiș: bunici, părinți, copii și nepoți. (Universul, anul
XXIV, nr. 251, 13 septembrie 1906, p. 2)
•

Au fost expuse:
• diferite costume din Macedonia, obiecte de industrie casnică,
sofale luxoase, etajere cu lucruri manuale, fotografii cu portul
românesc din diferite regiuni ale Macedoniei etc.
• obiecte în argint de icoane și filigrane, țesături de lână și
borangic (Conservatorul, anul VI, nr. 224, 11 octombrie 1906, p. 1)
• o colecție bogată de covoare, pânze, velnițe, țesături, alături de
fotografii din toate localitățile locuite de români: orașe, școli,
biserici (Universul, anul XXIV, nr. 251, 13 septembrie 1906, p. 2)
Obiectele expuse aratau cât era de dezvoltată industria casnică
la românii macedoneni. În fiecare casă exista câte un război de
țesut, tradiția fiind trecută astfel din generație în generație.

ROMÂNII DIN SERBIA


secțiune organizată ca parte a Pavilionului minelor și carierelor în
partea stângă
 au fost expuse diferite costume și păpuși îmbrăcate în costume
naționale sârbești și românești și numeroase obiecte de artizanat și
industrie casnică
La inaugurare a fost prezent directorul Muzeului etnografic din
Belgrad care i-a întâmpinat pe Suverani cu pâine și sare așezate pe o tavă
de argint frumos lucrată. (Conservatorul, anul VI, nr. 131, 15 iunie 1906, p. 1-2)

Expozanții și colaboratorii au fost recompensați cu: 2 diplome hors
concours; 1 diplome de onoare cu medalii de aur; 2 medalii de aur cu
diplomă specială; 1 medalie de argint cu diplomă specială;
numele lor a fost publicat în Monitorul oficial nr. 194 din 28 noiembrie 1906, p. 7134 și
nr. 198 din 2 decembrie 1906, 7280-7283

ROMÂNII DIN BANAT LA EXPOZIȚIE
În data de 3 august a sosit un grup de peste 300 persoane care s-au deplasat direct la
Expozițe, unde au vizitat diverse pavilioane, în special Pavilionul Regal și Pavilionul
ungar.
 organizatorii excursiei au fost Vasile Goldiș, Sever Bocu, Iosif Moldovan
 grupurile erau formate din învățători și preoți și au fost însoțite de delegați ai
ministerului instrucțiunii publice
 seara, o parte dintre vizitatori au servit masa la Ospătăria Expoziției, după care au
participat la diferite atracții din cadrul Expoziției: luptele navale și spectacolul Povestea
neamului de la Arenele Romane (Conservatorul, anul VI, nr. 169, 3 august 1906, p. 3)

ROMÂNII DIN FĂGĂRAŞ LA EXPOZIŢIE
cca 300 români venind din 87 comune din comitatul Făgăraș au sosit pentru
vizitarea Expoziției şi a altor obiective din oraș
• au fost întâmpinați la gara de un public numeros, după care au pornit spre
parcul Expoziției pe jos, oprindu-se la biserica Sf. Gheorghe Nou unde a fost oficiat
un Te-deum (Dimineața, Anul III, nr. 940, 18 septembrie 1906, p. 2)
• au luat masa la Ospătăria comunală, după care au vizitat Expoziția şi au luat
parte la diverse spectacole oferite la Expoziție
• pentru grup a fost organizată o excursie la Constanța şi Sinaia (Drapelul, Anul VI, nr,
102, 16 septembrie 1906, p. 3)
•

PAVILIONUL DESTINAT EXPUNERII
PARTICIPANȚILOR STRĂINI
• pentru participanții germani, bulgari, elvețieni, turci, americani,
englezi, suedezi, ruși, belgieni, chinezi a fost construit un elegant
pavilion situat pe aleea Alexandru cel Bun
• a fost singurul pavilion în care obiecte expuse au fost oferite spre
vânzare
• a fost un prilej de a aduce în țară produse ce nu mai fuseseră
comercializate până atunci la noi și de a le face cunoscute publicului
român

Expozanți și colaboratorii au fost recompensați cu: 9 diplome de
onoare cu medalie de aur; 7 medalii de aur cu diplomă specială; 19
medalii de argint cu diplomă specială; 13 medalii de bronz cu diplomă
specială, 1 diplomă cu mențiune onorabilă
Numele colaboratorilor care au obținut recompense din partea
juriului Expoziției a fost publicat în Monitorul oficial nr. 199 din 3 decembrie 1906 p.
7350-7353

PAVILIONUL AUSTRIEI

 a fost organizat de
Camera de comerț din
Viena
 construit pe malul
lacului între Calea
Dobrogei și aleea C.
Negri
 spațiul alocat
pavilionului a fost de
2575 mp, iar bugetul
pentru cheltuieli alocat a
fost de 50.000 coroane

 presa a alocat spații importante prezentării în amănunt a obiectelor expuse în acest
pavilion și a manifestărilor care au avut loc acolo pe parcursul desfășurării Expoziției
 pavilionul a fost compus dintr-un pavilion principal, în care au fost expuse produse
ale industriei și agriculturii, Pavilionul Bucovinei și Pavilionul Societății de salvare din
Viena
 pavilionul a fost format din 3 săli cu lucrări industriale și 8 interioruri, organizat ca
un adevărat muzeu

 în prima încăpere
au fost expuse
diverse fotografii cu
Viena și împrejurimi,
precum și
reproducerea sălii de
recepție a primăriei
din Viena
 prezentate alte
obiecte de mobilier
ale diferitelor case de
furnituri din Austria
 o sală a fost special amenajată pentru prezentarea industriei artistice vieneze,
fiind expuse obiecte lucrate în aur și argint și decorate cu email, cristaluri și
porțelanuri lucrate de mână în toate stilurile, iar o alta dedicată expunerii de
utilaje chimice, pentru industria panificației, mașini agricole, a unui sistem de
ghețărie precum și alte mașini și unelte agricole, pentru industria textilă, casnică
(Acțiunea conservatoare, anul I, nr. 26, 3 iunie 1906, p. 3)

 pe 6 august, cu
ocazia aniversării
Împăratului Franz
Iosef, pavilionul a
fost împodobit cu
steaguri, iar seara
a avut loc la
restaurantul
pavilionului un
banchet la care au
luat parte membrii
coloniei austriece
(Universul, anul XXIV,
nr. 214, 7 august 1906, p.
2)

Expozanții și colaboratorii au obținut din partea membrilor juriului Expoziției:
•12 diplome hors concours; 94 diplome de onoare cu medalii de aur; 138 medalii de
aur cu diplomă specială; 97 medalii de argint cu diplomă specială; 28 medalii de
bronz cu diplomă specială; 15 mențiuni onorabile
Numele participanților care au fost recompensați a fost publicat în Monitorul oficial nr.
194 din 28 noiembrie 1906 p. 7133, 7140-7143

PAVILIONUL COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII





situat pe aleea Costache
Negri, pe malul lacului,
 au fost prezentate
lucrările executate la
gurile Dunării pe
parcursul celor 50 de ani
de activitate ai comisiei,
statistici asupra mișcării
vaselor pe Dunăre, a
capacității vaselor care
circulau pe Dunăre,
asupra adâncimii apelor
în diverse perioade, etc.

a fost expusă o macheta în relief a Dunării, alături de hărți, miniaturi de vapoare,
macheta canalului Sulina după lucrările executate, precum și miniaturi a 2 vase,
conform traficului din 1856 și 1906.

PAVILIONUL SOCIETĂȚII DE SALVARE DIN VIENA
 au fost expuse diverse aparate foarte ingenioase de salvare precum și o ambulanță-model
 membrii pavilionului au participat la evenimentele care au avut loc în timpul Expoziției,
punând la dispoziție pe lângă personalul calificat și partea tehnico-medicală
 legat permanent prin telefon cu postul de jandarmi, pompieri cu comisariatul Expoziției

PAVILIONUL FRANȚEI
situat în spatele Palatului Artelor, pe Calea
Olteniei, lângă Pavilionul Italiei și pavilionul
în care au fost expuse păsări ungurești
 inaugurarea pavilionului s-a făcut în data de
7 septembrie printr-o mare serbare, printre
invitați numărându-se membrii coloniei
franceze, ministrul francez cu soția,
însărcinatul cu afaceri al legațiunii franceze,
celebrul astronom Camille Flammarion,
contele San Martino, delegatul Franței la
Comisia europeană a Dunării, oficialități
românești: miniștrii, generalul Manu,
general Lahovary, Gr. Cerchez, dr. Obreja,
dr. Istrati, dr. Hurmuzescu, Al. Ciurcu, etc.
•

Dimineaţa, Anul III, nr. 952, 30 septembrie 1906, p. 3



pavilionul a fost compus dintr-o rotondă și mai multe încăperi laterale în care erau
expuse mobile de artă, vitrine cu ținute de haine după moda pariziană, bijuterii,
obiecte de artă, bronzuri, produsele fabricilor de zahăr și ciocolată franțuzească
(Dimineața, Anul III, nr. 931, 9 septembrie 1906, p. 3)

 dintre obiectele
expuse în aula
centrală a
pavilionului au fost
amintite: vase
turnate și smălțuite,
un pian, o harpă,
piese turnate pentru
birou,
îmbrăcăminte
produsă de casele
Peruoux şi Redfern,
alături de mobilele
de stil Louis XV şi
XVI, precum și
blănării şi costume
foarte variate
expuse de casa
Revellion Fereres
Expozanții și colaboratorii a fost recompensați cu: 128 diplome de onoare cu medalii de
aur; 26 medalii de aur cu diplomă specială; 22 medalii de argint cu diplomă specială; 7
medalii de bronz cu diplomă specială, iar numele lor a fost publicat în
Monitorul oficial nr. 194 din 28 noiembrie 1906, p. 7134 și nr. 198 din 2 decembrie 1906, 7280-7283

PAVILIONUL UNGARIEI


situat pe Calea Dobrogei, în fața Pavilionului Austriei, a fost inaugurat pe 3
iunie, ocazie cu care s-a dat o recepție
 au fost expuse în pavilion produse ale industriei ungare: mașini agricole,
obiecte de turnătorie și fierărie, unelte de lemn, fier, mobile de mare
valoare, produse agricole, produse ale fabricilor de ceramică, produsele
minelor de cărbuni din Ungaria
Ungurii care locuiesc în Bucureşti, constituiți în numeroase societăți de
binefacere, au expus într-un pavilion în preajma pavilionului Ungariei.

Expozanții și colaboratorii au fost recompensați cu: 12 diplome hors concours; 64
diplome de onoare cu medalii de aur; 55 medalii de aur cu diplomă specială; 81
medalii de argint cu diplomă specială; 56 medalii de bronz cu diplomă specială; 3
mențiuni onorabile
Numele lor a fost publicat în Monitorul oficial (Monitorul oficial nr. 194 din 28 noiembrie
1906, p. 7133 și nr. 197 din 1 decembrie 1906, 7244-7247)

ITALIA LA EXPOZIȚIA GENERALĂ ROMÂNĂ.
FESTIVITATEA DE PRIMIRE A ,,LUPOAICEI”
Municipalitatea comunei Roma
a dorit să ofere poporului român o
reproducere în bronz a
„Lupoaicei”, cu prilejul anului
jubiliar, după originalul aflat la
Roma, o veche lucrare găsită pe
locul unde s-a aflat odată
Capitoliul, pe Câmpul lui Jupiter
(Conservatorul, anul VI, nr. 208, 22
septembrie 1906, p. 3)

• grupul statuar îi reprezintă pe
Romulus şi Remus, întemeietorii
cetății eterne, sugând la sânul
unei lupoaice - conform legendei

Primarul Romei, Excelența sa Cruciani Alibrandi a autorizat pe contele de San Martino
e Valperga, delegat al municipalității Romei să ofere ca dar din partea Cetății Eterne
o reproducere în bronz a „lupoaicei cu puii ei” din Capitoliu, simbolul orașului
Roma, statuia fiind așezată la intrarea în expoziție.

Solemnitatea de prezentare a darului Romei a avut loc pe 7 septembrie la Arenele
Romane, unde au participat, pe lângă oficialitățile române şi italiene, membrii ai
coloniei italiene din București şi un numeros public.
• la final a fost oferit un banchet
la care au participat Take Ionescu,
generalul Manu, alte oficialități
române, precum şi contele de San
Martino şi alți oaspeți italieni
• contele de San Martino în
toastul ținut cu această ocazie a
spus că ”[..] Mi s-a părut că
ramurile a doi arbori porniți din
aceeași rădăcină s-au unit: e
unirea inimilor celor două
popoare născute din vechiul
popor roman […]”
• a existat un schimb de
telegrame de felicitare şi
mulțumire din partea
reprezentanților celor două țări
(Drapelul, anul VI, nr. 101, 14 septembrie
1906, p. 2)

Expozanții și colaboratorii
italieni au fost recompensați cu:
12 diplome de onoare cu medalii
de aur; 254 medalii de aur cu
diplomă specială; 6 medalii de
argint cu diplomă specială; câte 1
diplomă de onoare
municipalității urbei Romei şi
primarului ei, precum şi
muzeului din Campidolio, care au
trimis o copie a bustului lui
Traian; medalii de aur decernate
membrilor consiliului comunal
care au trimis copia fidelă a
lupoaicei legendare.
•Numele lor a fost publicat în
Monitorul oficial nr. 194 din 28 noiembrie
1906 p.7134, nr. 197 din 1 decembrie 1906, p.
7350

VIZITATORI STRĂINI
LA EXPOZIŢIE
DR. CAROL LUEGER –
PRIMARULUI ORAȘULUI VIENA


Dr. Carol Lueger a sosit la București pe 3
iunie, însoțit de o delegație a Consiliului
comunal al orașului Viena formată din 11
consilieri comunali pentru a asista la
inaugurarea Expoziției
 ziarele au relatat amănunțit vizita făcută
la București cu această ocazie, fiind pentru
prima dată când o autoritate comunală
străină venea să ne viziteze ,,in corpore”
(Conservatorul, anul VI, nr. 121, 3 iunie 1906, p. 3)
Delegaţiei i s-a făcut o primire călduroasă
la Gara de Nord, unde au fost întâmpinați de
oficiali români, de diferite delegații și reprezentanți ai unor societăți culturale și de
către o delegație a românilor ardeleni stabiliți la Bucureşti.
(Universul, anul XXIV, nr. 149, 3 iunie 1906, p. 1)

La intrarea în Expoziție Dr. Lueger a
fost salutat cu salve de onoare, iar în
discursul ținut la pavilionul Austriei a
precizat că participarea Austriei la
Expoziție este numai pentru a-și arăta
simpatia fața de România.
Comisariatul general a primit din partea
primarului o călduroasă mulțumire și o
fotografie cu membrii consiliului comunal
participanți la vizita Expoziției drept
omagiu și amintire a manifestației de
simpatie primiră la sosire,
Comisarul a trimis drept mulțumire un
album reprezentând vederi de la
Expoziție. (Universul, anul XXIV, nr. 197, 21 iulie
1906, p. 2)

Universul, anul XXIV, nr. 197, 21 iulie 1906, p. 2

Seara s-a încheiat cu un banchet în sala mare a ministerului de externe, iar în
cursul zilei următoare a fost primit în audiența de Regină, care i-a oferit un mic
portret executat pe fildeș (Drapelul, anul VI, nr. 64, 8 iunie 1906, p. 2)
Delegația vieneză a făcut o vizită pe 6 iunie la Sinaia la invitația primarului și
autorităților orașului, fiind însoțit de Al. Ciurcu. (Conservatorul, anul VI, nr. 121, 3 iunie
1906, p. 3)

PRESA STRĂINĂ ȘI EXPOZIȚIA
Presa străină a alocat spații importante prezentării
Expoziției de la București din 1906. Au fost trimiși
corespondenți speciali care au comentat evenimentul în
numeroase numere ale ziarelor prin largi articole ilustrate cu
fotografii de la Expoziție.

Presa scrisă românească a preluat în coloanele ziarelor de la
acea vreme informând cititorii români despre ceea ce se scria
despre România și Expoziție, despre elogiile aduse organizării
acestei mari sărbători a poporului român care a fost Expoziția
Generală Română de la 1906.

Dl. Kutsè-Foè, redactor al ziarului ,,Ciun-Guin” din Japonia, trecând prin București, a
vizitat Expoziția şi a făcut o informare asupra celor văzute, mai ales a obiectelor expuse în
pavilioanele industriei şi instrucțiunii publice.
• a făcut fotografii și a cumpărat medalii comemorative şi numeroase serii de mărci ale
Expoziției (Universul, anul XXIV, nr. 307, 8 noiembrie 1906, p. 1)

Au fost trimiși speciali ai unor publicații străine: revista „Gazette des beaux-arts”
şi „L’art et les artistes” prin corespondentul William Ritter, ziarul “Năvadia Listy”
prin corespondentul Ianko Cadra din Praga, ziarul „Debroczeni reggelienjsag” prin
Adolf Szasg sau redactorul Nicolae Barbul pentru ziarul „Românul” din Cleveland.
Societatea Cook a proiectat şi organizat numeroase călătorii-circuite în estul
Europei care să treacă prin Bucureşti (Epoca, anul XI, nr. 1, 1 ianuarie 1906, p.1)
Au fost prezenţe şi numeroase delegații de vizitatori ai unor societăți din Ungaria,
Bulgaria, care au participat la evenimentele din acea perioadă la expoziție. Pentru
aceste delegatii au fost organizate și excursii de vizitare a împrejurimilor
Vizita lui Camille Flammarion, marele astronom, însoțit de familia Pinqon, cu
prilejul congresului internațional pentru apărarea drepturilor artistice şi
literare.

PRESA AUSTRIACĂ
ziarul „Neue Freie Presse” (Viena):
• face o descriere a Expoziţiei înaintea inaugurării, prezentând expoziția ca
fiind o încununare a „ceea ce a produs România în cei 40 de ani ai acestei
domnii pe toate terenele şi anume că munca sa culturală poate sta cu
demnitate alături de marile succese militare şi politice pe care le-a câștigat
sub conducerea regelui său” (Conservatorul, anul VI, nr. 125, 8 iunie 1906, p. 1)
• a publicat un articol în numărul din iunie 1906 asupra vizitei la București
a primarului Vienei, dr. Karl Lueger
• descriere Expoziţia, progresele realizate de economia românească în
această perioadă aniversară, prezintă construcțiile făcute în Expoziţie, cu
accent pe pavilioanele principale, Arenele Romane, Biserica Cuțitul de
Argint

• au fost prezentate clădirile mai importante şi identificată arhitectura
pavilioanelor de inspirație exclusiv românească, insistând asupra prezentării
pavilionului austriac, unde lucrările de construcție şi decorare au fost făcute
sub conducerea arhitectului Decsey, menționându-se că „ascunde un
conținut frumos, bogat, demn” şi reprezintă „un adevărat bijou”
(Drapelul, Anul VI, nr. 63, 6 iunie 1906, p.1-2)

PRESA MAGHIARĂ
ziarul „Budapest Hirlap”:
• atrage atenția asupra faptului că deschiderea expoziției a fost
privită ca o chestiune politică, aducând în discuție neparticiparea la
deschidere a nici unui membru al Partidului Liberal, aceste
mașinațiuni politice compromițând manifestarea în fața întregii
Europe
•

arată primirea călduroasă făcută de Suveranii români ungurilor
veniți în vizită la Expoziţie (Conservatorul, anul VI, nr. 132, 16 iunie 1906, p. 1)

• acuză opoziția de anti-naționalism, arătând că diverse ziare străine
publică articole elogioase la adresa României şi vorbesc în termenii cei
mai măgulitori despre Expoziția de la București
• cu toate că străinătatea are cuvinte de laudă despre Expoziţie,
ziarele opoziției continuă campania de defăimare, fără să-şi dea seama
că ceea ce fac reprezintă un act anti-național
(Acțiunea conservatoare, Anul I, nr. 38, 17 iunie 1906, p. 1)

ziarul „Magyar Nemzet”:
• arată că poporul maghiar va face totul pentru a câștiga simpatia României,

sprijinind şi financiar vizitarea expoziției de cât mai mulți oameni, prin
introducerea de reduceri la biletele pe calea ferată, deplasarea spre şi
dinspre Budapesta - Bucureşti să coste 25 franci şi 80 bani la cl. IIIa
(Conservatorul, anul VI, nr. 132, 16 iunie 1906, p. 1)
ziarul „Magyarostap”

• publică un articol despre deschiderea Expoziţiei, aducând elogii pentru
curajul de a organiza o expoziție de asemenea natură şi salută Regatul
român cu prilejul serbării existenței sale
(Acţiunea conservatoare, Anul I, nr. 29, 7 iunie 1906, p. 3)
ziarul „Pister Lloyd”:

atrage atenția asupra politizării acestei manifestări, prin faptul că liberalii
s-au opus organizării expoziției, că nu au dorit să o viziteze
• expoziția prezenta tot ce putea arăta România mai interesant pe plan
cultural şi economic
• se remarca faptul că nu s-a făcut reclamă foarte puternică în presa străină
cum se face de obicei pentru astfel de manifestări
• prezenta pavilioanele expoziției și obiectele expuse, în special ale diferitelor
societăți ce prezentau industrie casnică și prezentau progresele făcute de
industria românească.
•

PRESA ITALIANĂ
presa italiană a consacrat articole entuziaste serbărilor din
București şi primirii călduroase făcute contelui de San Martino e
Valpuga, trimisul Cetății Romei
(Conservatorul, anul VI, nr. 199, 10 septembrie 1906, p. 3)
• revista „Echo international: journal des etrangers a
Venise” a publicat în nr. 12 din 1906 un articol elogios despre
Expoziția Generală Română de la Filaret
(Dimineața, Anul III, nr. 897, 12 august 1906, p. 1)
•

PRESA FRANCEZĂ
• revista de lux „Selecta” din Paris a publicat în numărul din
septembrie un articol elogios la adresa ţării şi a organizatorilor
însoţite de 3 pagini de ilustrații cu vederi de la Expoziţie, urmate
Expoziţiei (Universul, anul XXIV, nr. 281, 13 octombrie 1906, p. 3)
• în suplimentul marelui cotidian „Petit temps” a fost publicată o
scrisoare a fostului ministru al Franței la Bucureşti, dl. G. de
Confonly, în care guvernul francez își arată regretul că nu a dat curs
inițiativei de organizare a unui pavilion la Expoziţia României
deoarece România nu era atât de cunoscută în Franța
• în urma unor inițiative particulare s-a anunțat construirea unui
pavilion al țării în care să se prezinte „arta noastră națională şi
geniul nostru industrial” care s-ar inaugura pe 15 august
• îndeamnă pe turiștii francezi, amatori de lungi călătorii să se
orienteze în acest an spre a înapoia „elegantei, spiritualei şi atât de
parizienei societăți românești” vizitele „pe care dânsa ni le face cu
dragă inimă” (Epoca, anul XI, nr. 161, 29 iunie 1906, p.1)

ATRACȚIILE ȘI EVENIMENTELE
EXPOZIȚIEI GENERALE
ROMÂNE DE LA 1906
La fel de prezentate și comentate au fost și atracțiile organizate
pentru petrecerea timpului liber în incinta Expoziției: lacul, pe
care te puteai plimba cu barca sau gondola și pe care erau
organizate diverse spectacole; peștera fermecată cu diversele
tablouri iluzorii; grota cu cele 3 statui, create după ,,legenda
cascadei Urlătoarea”; ,,crescătoarea de copii”, un pavilion-institut
construit sub îndrumarea dr. Erlich, cu 10 aparate ,,clocitoare”, în
care se aflau plasați, sub supraveghere, copii născuți înainte de
termen.

Dar cele care au atras cei mai mulți vizitatori au fost
waterchut-ul, toboganul, labirintul, spectacolul de lupte navale
ce simula bătălia de la Port Arthur, o reconstituire a bătăliei de
început a Războiului ruso-japonez din 8–9 februarie 1904.
Manifestările artistice, prin diversele concursuri
organizate, festivalul coral de la sfârșitul lunii august sau
concursurile de sănătate și frumusețe sunt doar câteva din
activitățile prezentate de-a lungul timpului în paginile ziarelor.
Alături de acestea, au ținut cititorii la curent și cu alte
evenimente desfășurate zilnic la Expoziţie: accidentele și
scandalurile care era inevitabil să se producă având în vedere și
timpul destul de lung de desfășurare a evenimentului.

CRESCĂTOAREA DE COPII



Institutul se compune din 2 săli
ce serveau pentru îngrijirea
copiilor născuți prematur
 sala mică era destinată
îngrijiri primare a copiilor și
totodată locul de gardă al
personalului medical de serviciu
 sala mare, spațioasă, mai
puțin luminată, cu 10 aparate
,,clocitoare”, în care se aflau
plasați, sub supraveghere, copii
născuți înainte de termen.
Era prezentat modul de
funcționare al aparatului, iar pe
perioada expoziției au fost
asistați câțiva copii, aparatura
fiind total funcțională.

situat în dreapta Pavilionului Artelor, pe str. G. Asachi, alături de Societatea
Leagănul Sf. Ecaterina, unde intrarea se făcea cu bilet, considerat una dintre
atracțiile Expoziției, a fost construit sub îndrumarea dr. Erlich

PAVILIONUL
CINEMATOGRAFIC

Universul, anul XXIV, nr. 165, 19 iunie 1906, p. 3

• situat pe Calea Dacică, în stânga
Arenelor romane
• a prezentat pe parcursul
expoziției numeroase tablouri
foarte bine reușite (Conservatorul, anul VI,
nr. 208, 22 septembrie 1906, p. 3)
• la una din vizitele Regelui acesta
s-a arătat forte încântat spunând că
”M-am amuzat admirabil de
bine!”, iar Regina, după ce a vizitat
cinematograful a spus că ”A fost
frumos, cât se poate de frumos!”
(Dimineața, Anul III, nr. 939, 17 septembrie 1906,
p. 2)
• s-au pus la dispoziție aparatele
cele mai perfecționate ale Casei
Gaumont din Paris, prin
intermediul cărora ,,imaginea se
mișcă, vorbește și cântă” (Universul,
anul XXIV, nr. 165, 19 iunie 1906, p. 3)

ARENELE ROMANE

•

•

a fost una dintre cele mai frumoase construcții din expoziție, în formă de amfiteatru,
cu o capacitate de 4500 persoane
•
situat în fața terasei Stefan cel Mare, spațiu din care porneau două alei, C.
Brâncoveanu și T. Vladimirescu, intrările în arene.
costul construcției a fost de 250.000 lei, iar executarea lucrărilor a fost încredințată
ing. Elie Radu

Au avut loc diverse evenimente pe durata desfășurării expoziției:
 Solemnitățile de deschidere și închidere a expoziției
 Serbări de dansuri, cântece, exerciții de gimnastică executate de elevi ai diferitelor
scoli din București și din țară; Povestea neamului
 Campionat de lupte greco-romane la care au participat 20 luptători, campioni la
această categorie
 Diverse conferințe, congrese și serbări școlare (conferința susținută de B. Ștefănescu
Delavrancea cu titlul: „Poezia poporului și geniul popular” - 8 septembrie)
(Conservatorul, anul VI, nr. 173, 8 septembrie 1906, p. 3)

Au mai avut loc:
• festivalul de muzică corală la care
au participat coruri ale românilor din
țară și din afara granițelor

• solemnitatea de primire a statuii
„Lupoaica” pe 7 septembrie 1906

•

a avut loc spectacolul „Povestea neamului” în regia lui Alexandru Davila,
directorul teatrelor, ce cuprindea 12 tablouri istorice referitoare la istoria
românilor de la cucerirea Daciei de către romani, până la 1906.



ocupa o suprafață de 168 m.p. fiind o
copie a unei cule oltenești din județul
Vâlcea

construită de ing. Mihăilescu în
asociere cu V. Ștefănescu, pentru care
au fost recompensați cu diploma de
onoare cu medalia de aur (Monitorul oficial
nr. 213 din 21 decembrie 1906, p. 7256), iar costul
construcției s-a ridicat la 28.000 lei


În data de 6 iunie familia regala vizitat
casa- Cula însoţiţi de gen. Mavrocordat.

Ei au fost întâmpinați de dna Bengescu,
dna G. Gr. Cantacuzino, I. Lahovary, C.
Istrati, şi de Al. Belu, organizatorul
expoziției din Culă (Universul, Anul XXIV, nr.
157, 11 iunie 1906, p. 1)
 pavilionul a avut ca model o casă-culă
din Oltenia, un tip de construcții înalte, sus
având pridvor, iar jos cu ferestre înguste
pentru ca cei dinăuntru să poată ține piept
zile și chiar luni întregi turcilor năvălitori.

CULA

La parter au fost
expuse:
obiecte de artă
religioasă,
evanghelii, biblii și
alte cărți lucrate de
M.S. Regina


(Conservatorul, anul VI, nr.
129, 14 iunie 1906, p. 1)

diverse tablouri
ale domnitorilor
munteni și
moldoveni și ai
Suveranilor,
executate de
pictorul Ar. Verona


Sala cultului armean

La etaj era un
mic pridvor din care
se poate admira
panorama
Expoziției.

Au fost expuse numeroase cărți, haine preoțești, potire, cruci și alte obiecte bisericești
din țară, dar mai ales din București și Focșani. (Universul, anul XXIV, nr. 157, 11 iunie 1906, p. 2)

Cula ,,reprezenta
păstrătoarea tesaurului
unde vechii boeri țineau
lucrurile de preț, precum
relicvele bisericești și
lucrările de artă de mare
valoare”. (Universul, anul XXIV, nr.
157, 11 iunie 1906, p. 2)

La etaj a fost aranjat un mic
paraclis, cu un altar, pe care
era așezată o Evanghelie, și
un tablou al domnitorului
Al. I. Cuza. (Universul, anul XXIV, nr.
157, 11 iunie 1906, p. 2)

• situat în centru
expoziției cu o
suprafață de 20
ha
• pe lac erau
gondole, un vapor
pentru plimbarea
vizitatorilor,
iahtul comisarului
expoziției.
• o superbă
gondolă
construită la
șantierul din
Galați, a fost
adusă pentru
•
la începutul lunii august s-a depistat că apa lacului a fost
familia regală,
infestată cu o colonie de microbi, care emana un miros foarte urât,
pentru a fi
iar unul din medicii expoziției chiar s-a îmbolnăvit de friguri
palustre din cauza acestor microbi
instalată pe malul
fundul lacului nu a putut fi curățat, iar apa lacului nu s-a putut
lacului (Dimineața, •
Anul III, nr. 916, 25
schimba „pentru ca nu se găsește apă să fie înlocuită”
august 1906, p. 3)
(Epoca, anul XII, nr. 194, 8 august, p.1)

LACUL

au fost construite 3 insule:
insula lui Ovidiu, insula Șerpilor și
insula Păsărilor

au fost organizate pe lac 2 atracții, care au atras un număr foarte mare de vizitatori:
Waterchute
Bombardarea Portului Arthur - reconstituirea bătăliei de la Port Arthur

WATERCHUT

•

montată din aleea Carmen Sylva, în apropierea dealului ce
domina insula Ovidiu

• era un tobogan
sub forma unui
turn de 22 m
înălțime de unde
erau lansate bărci
pe o pantă putând
atinge viteză de
până la 90 km pe
oră; bărcile
cădeau în lac,
alunecând apoi
până în mijlocul
lui.
• o scară ce ducea
la un balcon de
scânduri, putea
servi și ca punct
de observare a
priveliștii
expoziției

BOMBARDAREA PORTULUI ARTHUR RECONSTITUIREA LUPTELOR NAVALE ALE
BĂTĂLIEI DE LA PORT ARTHUR

•desfăşurată
în fața
Palatului
Artelor, între
cele 2 insule
•reprezentație
navală a
bătăliei de la
Port Arthur cu
artificii

• pentru desfășurarea acțiunii se foloseau tuburi cu praf de pușcă și
artificii, fiind manevrate de soldați și marinari care stăteau în forturi și pe
vapoare

TOBOGAN

• montat lângă waterchut
• o invenție care era poziționată pe un plan înclinat pe
povârnișul dealului, presărat cu o mulțime de plăci
metalice concave

,,vizitatorul ținea locul
bărcii, i se dădea o
perniță pe care se așeza
şi odată pornit la vale,
trebuia să alunece
printre plăcile metalice,
fără a se lovi de ele,
pentru că altfel risca săşi sfâșie îmbrăcămintea”
(Epoca, anul XII, nr. 146, 11 iunie
1906, p. 1)

Dimineața, anul III, nr. 853, 23 iunie 1906, p. 2

CASCADA DE SUB PALATUL ARTELOR
 lucrare
executată de
ing. arh. V.
Petrescu,
a fost
construită la
baza Palatului
Artelor, apa
curgea printre
pietrele de
granit
scăldând un
nud culcat la
poalele
cascadei,
lângă 2 statui


în căderea lor, valurile vâjâitoare loveau marmura statuii formându-se
mereu o aureolă de spumă, iar chipurile statuilor răsăreau din apă cu
înfățișarea lor mâhnită, părând gata a sări în ajutorul iubitei lor ascunsă în
valuri (Dimineața, Anul III, nr. 888, 28 iulie 1906, p. 2)

• situată la baza
terasei Cuza Voda şi a
Palatului Artelor
• ansamblul a fost
creația a trei sculptori:
F.Marin, D.Paciurea şi
F.Storck.
• F.Marin a realizat
din marmură
„frumoasa” sau
„fecioara adormită”, o
femeie de o delicată
frumusețe, culcată pe
un soclu de piatră.
• D.Paciurea şi
F.Storck au realizat cei
doi uriași din piatră, 2
bărbați, unul în fața
altuia, într-o atitudine
emoțională, ambii
ciopliți din piatră și
aşezati pe postamente
de piatră

GROTA CU GIGANȚI SAU „GROTA
FERMECATĂ“

 grota a fost locul unde apa cascadei se spărgea printre
pietrele ascuțite din bazinul de jos, plin cu apă

PEŞTERA FERMECATĂ


situată în partea de est a Expoziţiei, în apropierea casei ţărăneşti din Bucovina, la intrare era
construit un turn, din interiorul căreia se putea vedea întreaga panoramă a Expoziţiei



în interior se coboara pe o scară lungă sau folosind un tobogan şerpuit, construit de-a lungul
scării, prăpastia având o adâncime aparentă de 100 m



construită în mai multe culoare, de-a lungul cărora se aflau diverse vederi şi peisaje iluzorii,
care se repetau la o perioadă fixă de jumătate de oră



create diverse peisajele iluzorii din peşteră aveau diverse tematici, iar în fundul grotei a fost
creată marea sala a stalactiţilor, recreînd prin aceasta interiorul unei grote

Directorul responsabil al peşterii a fost ing. Steinberg, iar lucrarea din interior a fost realizată de
ing. arh. D. Schaub, peisajele iluzorii au fost create cu ajutorul aparatelor Miethe şi Engelsman

LABIRINTUL


compus dintr-un număr mic de încăperi prevăzute cu pereţi de oglinzi şi cu uşi rotative
astfel ca drumul să nu poată fi regăsit cu ușurință, iar ieşirea publicului vizitator nu se
făcea pe uşa de intrare
• au fost montate într-una din sălile mari oglinzi care deformau cu totul imaginea
(Dimineaţa, Anul III, nr. 885, 25 iulie 1906, p. 3)

OSPĂTĂRIA REGALĂ (RESTAURANT CL. I)

• situată pe dealul
Trocadero în stânga
Palatului Artelor,
cu o suprafaţă de
389 mp
• dispunea de
numeroase camere
şi terase şi o turlă
lucrată artistic
• clădire a fost
construită în stil
românesc, unde se
organizau diverse
dineuri şi banchete
• a reprezentat
locul preferat de
luat masa al
familiei regale în
timpul vizitelor la
Expoziție

OSPĂTĂRIA
ȚĂRĂNEASCĂ
• se organizau diverse
banchete
• au avut loc mesele
organizate cu prilejul
nunților la Expoziție

OSPĂTĂRIA
EXPOZIȚIEI

GRĂDINA ZOOLOGICĂ
• situată în faţa Insulei
păsărilor, pe Calea Fraţilor, în
care au fost expuse în cuşti de
fier construite special animale
sălbatice din fauna ţării:
vulpi, căprioare, căpriori,
porci mistreţi, urşi, lupi,
veveriţe etc, iar în pavilioane
rustice: cerbi, etc.
• animalele proveau din donaţii
de la persoane particulare

GRAJDURILE EXPOZIŢIEI ŞI
EXPOZIŢIUNEA DE VITE

• au fost construite la
extremitatea sudică a Expoziţiei în
spatele Palatului Artelor
• expoziţia de vite a fost
deschisă o lună, au fost expuse: oi,
cai, boi, vaci, tauri, porci de la
fermele şi depozitele statului,
judeţelor, comunelor, şi de la un
număr însemnat de particulari
• au fost expuse frumoase
exemplare de animale rezultate în
urma împerecherii unor rase
străine cu cele româneşti, atât la
cai cât şi la bovine (Conservatorul, anul
VI, nr. 223, 10 octombrie 1906, p. 1)

BALONUL ,,ROMÂNIA”
• balonul a fost construit la Augsburg, într-o
cunoscută fabrică de confecţionat baloane, a
avut o formă sferică, cu o capacitate de 1500m şi
un diametru de 12m, preţul fiind de 18000
franci
• pânza balonului a fost de culoare galbenă, iar
nacela a avut formă pătrată, confecţionată din
paie împletite, căptuşită cu pluş
• societatea Aero-Club a organizat prima
ascensiune românească în data de 21 octombrie
1905, la care au luat parte prinţul Valentin
Bibescu, lt. Eugen Asaki, mr. Demetriade şi lt.
Paul Moruzzi
• au fost făcut numeroase experimente
ştiinţifice, prin măsurători asupra altitudinii,
temperaturii, umidităţii aerului şi fotografii ale
zonelor parcurse
• expediţia a durat 5 ore şi au fost parcurşi 80
km (Universul, anul XXIII, nr. 290, 22 octombrie 1905, p. 1-2)

Universul, anul XXIII, nr. 290, 22 octombrie 1905, p. 1

• societatea Aero-Club a organizat o a
doua ascensiune în 22 iunie 1906,
cu plecare din curtea Uzinei de gaz
Filaret luând direcţia N-NV la ora
6.35 pm, la care au participat:
locotenentul Eugen Asaki şi
Niculescu-Ianca, ocazie cu care s-a
făcut prima fotografie a Capitalei
luată de sus având în plan Palatul
de Justiţie, Palatul Poştelor,
Arsenalul etc, iar durata voiajului a
fost de 32 ore
• a fost primul zbor efectuat în
România deasupra Carpaţilor, s-au
ridicat planuri topografice, s-au
făcut fotografii ale localităţilor
importante şi studii asupra
curenţilor aerieni etc. (Universul, anul
XXIV, nr. 168, 22 iunie 1906, p. 1)

Dimineața, Anul III, nr. 841, 11 iunie 1906, p. 2

FOCURILE DE
ARTIFICII
• au reprezentat o
formă de spectacol
pentru care se
percepea taxă
• au fost organizate pe
terenul din spatele
Turnului lui Vlad
Ţepeş, special
amenajat pentru
acestea, pe care a fost
construită o estradă
şi au fost aşezate mai
multe scaune

Jocurile de artificii organizate au cuprins mai
multe tematici :


o pagodă chineză



un soare învârtitor



un arbore oriental arătând schimbarea
sezoanelor



5 fântâni turnante



2 fântâni de argint



cascada Niagara în argint



focuri aeriene (Acțiunea conservatoare, anul I, nr. 44,
24 iunie 1906, p. 3)



o moară veche cu o roată mișcătoare



un buchet de rachete șuierătoare



2 piramide în flăcări



explozie de mine giuvaericale, de mine de
șerpi etc (Dimineața, Anul III, nr. 947, 25 septembrie
1906, p. 3)

Au fost date pe perioada Expoziţiei ,,15 serii de focuri de artificii
cu diverse tematici şi 25 serii de iluminaţiuni organizate de casa
Pain & Sons”. (Universul, anul XXVI, nr. 279, 11 octombrie 1906, p. 1)

MARELE
FESTIVALUL
CORAL

• a avut loc în
perioada 26-30
august organizat de
societatea „Carmen”
condusă de G. Kiriac,
spectacolele fiind
susţinute la Arenele
Romane
• au participat în
cele 3 zile de concurs
(27-30 august) 25
societăţi corale din
ţară cât şi din Banat,
Ardeal şi Bucovina

La ultimul concert, pe 30 august au cântat împreună cele
25 coruri şi 4 societăţi germane, fiind acompaniaţi de
orchestră şi muzică militară sub conducerea maestrului G.
Kiriac (Epoca, anul XII, nr. 204, 20 august, p.3)

• în total de 2000
cântăreţi au susţinut
un program de piese
populare naţionale
(Dimineaţa, Anul III,
nr. 908, 17 august
1906, p. 2)

•

pe 27 august, în încheierea concertului coral ,,cavalcada „Junilor” din Braşov a
susţinut un spectacol, după cum se face la Braşov în a 4a zi de Paşti, la care au
participat 250 persoane îmbrăcate în costume naţionale şi călări; juni obişnuiţi;
curcani tineri; curcani bătrâni; juni albi; „Hristos a înviat!” la Crucea din
Prund; aruncarea buzduganului la locul „Între Pietri”, hora, cântece şi defilarea”
(Drapelul, Anul VI nr. 92, 22 august 1906, p. 2)

În programul
evenimentului au figurat
următorii participanți:
•corul din

Săliște - director

I. Crișan
•corurile din

Ocna Sibiu director M. Bibu
•corurile din

Orăștie director I. Branga
•corul Moților -

director

Simtion
•„Doina”

din Severin: cor şi
orchestră
•corul „Transilvania” din

București
•copii din

• corul bărbătesc din Oravița Mare
• societatea „Armonia” din Cernăuți - dl. Koller
• societatea „Carmen” din București - dl. Kiriac
(Universul, anul XXVI, nr. 238, 31 august 1906, p. 1)

corul Osoi - dl.

Toma
•corul bărbătesc din

- dl. Mircescu
•corul țărănesc din

Dumbrăveni

Breaza

SFINȚIREA STEAGULUI
SOCIETĂȚII „CARMEN”
eveniment desfășurat pe 28 august
la Arenele romane

•

au participat toate corurile venite
pentru festival, alături de un numeros
public prezent în tribune

•

înalți prelați au oficiat sfințirea
apei şi steagului, în prezența
delegaților societăților corale şi
oficialităților comisariatului general al
Expoziției
•

,,steagul tricolor de mătase, lucrat
cu fir de aur, pe o parte marca
României deasupra căreia stă scris:
uniți în cuget și în simțiri şi pe
cealaltă o liră răsărind dintr-o stea
de aur, din care pornesc raze, ce se
răsfiră pe toate direcțiile și se
termină prin câte o stea, deasupra
căreia stă inscripția Societatea corală
Carmen 1901” (Dimineața, Anul III, nr.
920, 29 august 1906, p. 3)
•

a fost bătut cu plăcuțe de argint în onoarea
președintelui societății, a maestrului corului,
comitetului societății
•
după rostirea discursurilor de către
președintele societății şi al comisarului general al
Expoziției, manifestarea s-a încheiat cu o defilare
prin Expoziție având în frunte steagul sfințit
(Universul, anul XXVI, nr. 236, 29 august 1906, p. 2)
•

POVESTEA NEAMULUI
•

un spectacol organizat la Arenele romane în regia lui Alexandru Davila, directorul
teatrelor, sub forma a 16 tablouri istorice, de la Traian la Carol I, de la 106 la 1906 la
care au participat actorii Teatrului Naţional şi elevi de la Conservator

•a reprezentat o
piesă în versuri
scrisă de Teodor
Duţescu Duţu şi V.
Leonescu
• versurile au fost
recitate de artistul V.
Leonescu „cu vocea
lui formidabilă”,
• în Arene au defilat
în costumele
timpului: romani,
daci, barbari,
munteni, moldoveni,
turci, tătari, leşi,
unguri etc

Piesa a avut 16 tablouri alegorice ale tuturor evenimentelor istorice din cele mai
vechi timpuri până la 1906 :
1. Intrarea lui Traian în Dacia
2. Așezarea coloniei romane în Dacia
3. Năvălirea barbarilor, așezarea slavilor

4. Voievodatele române ale lui Liteanu şi Bărbăție, invazia tătarilor
5. Propășirea temeinică a voievodatelor şi Stema Țării Românești
6. Descălicătoarea Moldovei, Dragoș-Vodă şi Zimbrul
7. Turcii în Europa. Mircea Vodă Basarab şi Frederic cel Negru

8. Vlad Țepeș, Stefan cel Mare, Albert al Poloniei, Corvin de Hunedoara
9. Mihai Viteazul. Cele trei coroane
10. Matei Basarab, Vasile Lupu, Pravila şi școala
11. Tudor Vladimirescu
12. Unirea Principatelor şi Alexandru Vodă Cuza
13. Carol I de Hohenzollern întemeietorul dinastiei
14. Războiul neatârnării
15. Coroana de oțel şi podul peste Dunăre
16. 40 de ani de domnie glorioasă (Acțiunea conservatoare, Anul I, nr. 58, 11 iulie 1906,
p. 3)

CONCURSUL DE ARTE PLASTICE
• a fost organizat un concurs în care artiştii au avut libertate în alegerea
subiectului, prin interpretarea unui moment important din istoria poporului
român, precum şi un concurs de confecţionat jucării, de inspiraţie autohtonă,
care trebuiau să fie instructive sau doar distractive şi să fie lucrate pe timpul
iernii (Dimineaţa, Anul II, nr. 636, 8 noiembrie 1905, p. 2)
• au fost instituite 3 premii, în valoare de 500, 250 şi 100 lei, iar rezultatele
concursurilor au fost: la pictură pe icoane premiul II obținut de Octavian
Smiegelsky din Transilvania, iar la pictură premiul II obținut de Artur Verona,
căruia i s-a încredinţat comanda tripticului naţional în valoare de 15.000 lei
(Acţiunea conservatoare, Anul I, nr. 55, 8 iulie 1906, p. 3)

CONCURSURI DE GIMNASTICĂ
• au fost organizate la Arenele Romane, în care exerciţiile de gimnastică au fost
executate de diverse echipe de gimnastică atât din Bucureşti, cât şi din provincie
• au fost executate diferite tipuri de programe de exerciţii individual sau în grup,
lupte, dansuri naţionale

CAMPIONATUL
DE LUPTE

au fost prezenţi peste 20 luptători, printre ei numărându-se campionul
mondial: Paul Pons, deţinător a centurii de aur internaţionale de mai multe
ori, alături de alţi luptători: Raoul Le Boucher, Wanderberg Schachman, 2
germani, un turc şi alţi campioni (Dimineaţa, Anul III, nr. 889, 29 iulie 1906, p. 3)
învingătorii de la fiecare categorie erau plimbaţi în arenă în ovaţiile publicului
(Dimineaţa, Anul III, nr. 908, 17 august 1906, p. 3)
•

•

• organizat la
Arenele
Romane la
începutul lunii
august, timp
de 2
săptămâni,
fiind
prezentate
lupte în fiecare
seară

CONCURSURI DE FRUMUSEŢE ŞI
COSTUME POPULARE
•

organizate la Arenele romane, cu scopul conservării şi înfrumuseţării
costumelor populare naţionale şi a ameliorării stării igienice a populaţiei,
fiind rugaţi să ia parte la concurs români din toate unghiurile ţării şi
ţinuturile româneşti (Dimineaţa, Anul III, nr. 949, 22 septembrie 1906, p. 1)

CONCURSUL DE FRUMUSEŢE
ŞI SĂNĂTATE A COPIILOR
•

au participat băieţi şi fete cu vârstă de
până la 5 ani, fiind selectaţi cei mai
sănătoşi şi frumoşi copii din punct de
vedere artistic şi fiziologic

• premiile oferite au constat în bilete la
casa de economie în valoare de 250, 150,
70 și 50 lei
copii au primit dulciuri şi jucării făcute
în ţară şi provenite de la artişti români şi
artişti polonezi (Conservatorul, anul VI, nr. 190, 29
august 1906, p. 3)
•

Conservatorul, anul VI, nr. 217, 3 octombrie 1906, p. 2

• a fost primul concurs de
frumuseţe pentru femei
organizat în țara noastră, iar
cele 3 premii oferite au constat
în câte o salbă de monede
jubiliare în valoare de 200, 100
şi 70 lei, iar pentru bărbaţi: 3
premii în monede jubiliare de
150, 75 şi 50 lei
• cele 4 câştigătoare au fost:
Alice Bogzanski, Lucreţia
Grigorescu, Maria Sora şi Elena
Marcovici, iar dintre câştigători:
Alex. Procroroi, Dum. Bejan
(Dimineaţa, Anul III, nr. 957, 5 octombrie 1906,
p. 2)
• ziarul Dimineața din 5
octombrie 1906 a prezentat pe larg
atât desfășurarea evenimentului, cât
și premiantele și premianții
concursului .

CONCURSUL DE
FRUMUSEŢE PENTRU
ADULŢI

Dimineața, Anul III, nr. 957, 5 octombrie
1906, p. 2

• costumele trebuiau să fie cât
mai autentice, cu cusături
după modele româneşti, iar
firele de lână şi mătase să fie
vopsite după procedeul
vechii cromatici româneşti

CONCURSUL DE
COSTUME
NAŢIONALE

• premiul I a fost câştigat de
d-ra Maria Popescu (Dimineaţa,
Anul III, nr. 957, 5 octombrie 1906, p. 3),
•

premianţii concursurilor
au fost plimbaţi în Arenele
romane în sunetul muzicii
cu carul roman tras de 4 cai

•

seara au jucat, alături de
lăutarii români, jocuri
naţionale
Dimineaţa, Anul III, nr. 962, 10 octombrie 1906, p. 1

MĂRCILE POŞTALE
JUBILIARE ALE EXPOZIŢIEI
• au fost puse în vânzare târziu din cauza greutăţii cu care
s-au imprimat, iar seria s-a compus din 11 valori de la 3
bani la 3 lei suma totală fiind de la 9 lei la 50 lei
• executate 15.000 exemplare tipărite cu grijă, în 2 culori,
cu vederi de la Expoziţie (Universul, anul XXVI, nr. 222, 15 august 1906, p. 2)
• cu toate că a fost solicitat, nu a mai fost posibilă
retipărirea unui număr din seriile de mărci ale Expoziţiei
deoarece clişeele au fost distruse, o nouă tipărire fiind
astfel imposibilă (Universul, anul XXVI, nr. 319, 20 noiembrie 1906, p. 2)

MEDALIILE
EXPOZIȚIEI
GENERALE ROMÂNE
,,Cu ocazia închiderii solemne a
Expoziției jubiliare, care a avut loc
pe 23 noiembrie, d. Teodor
Radivon, cunoscut giuvaiergiu din
Capitală, a turnat niște medalii ale
expoziției.

Pe o parte a acestor medalii se afla
efigia M. S. Regelui cum era la 1866
și cum era la 1906, iar pe cealaltă
parte o vedere care înfățișa
intrarea în țară a Domnitorul
Carol”. (Universul, anul XXVI, nr. 320, 27
Universul, anul XXVI, nr. 320, 27 noiembrie 1906, p. 1
noiembrie 1906, p. 1)

NUNŢILE DE LA EXPOZIŢIE
,,A devenit un obicei să se celebreze la sărbătorile mari ale neamului,
nunţi săteşti în mijlocul Capitalei şi onorate de participarea oamenilor
mari ai ţării” (Dimineaţa, Anul III, nr. 951, 29 septembrie 1906, p. 3)

• pe 6 iunie în Pavilionul etnografic al românilor de peste hotare
a avut loc logodna poetului Octavian Goga cu d-şoara Ortensia
Cosma, fiica directorului Băncii Albina din Sibiu, unul dintre
cei mai distinşi fruntaşi români din Transilvania
• schimbarea inelelor a fost făcută de părintele dr. Elie Miron
Cristea, assesor consistorial al Mitropoliei din Sibiu (primul
patriarh al tuturor românilor), iar printre invitaţi la eveniment
au fost: Take Ionescu, I. Grădişteanu, M. Vlădescu, M.
Cantacuzino, Modest cavaler de Grigorcea, Nicu cavaler de
Flondor, 2 fruntaşi ai românilor bucovineni (Conservatorul, anul VI, nr.
124, 7 iunie 1906, p. 3)



celebrarea pe 2 octombrie în Arenele
romane a căsătoriei tinerilor Nicolae
Haranga şi Ana (Nineta) Dumitrache
din comuna Nicoreşti, judeţul Bacău,
la care au fost naşi Ion Lahovary şi
fiica lui Margheriţa Lahovary, oficierea
cununiei fiind făcută Biserica Cuţitul
de Argint de către arhiereul Nifor
Ploieşteanu
 celebrarea pe 8 octombrie la
Pavilionul Macedoniei a cununiei
religioase a tinerilor Eftimie Angheliu,
plugar din comuna Matca, judeţul
Putna cu Măndiţa Dediu din comuna
Nicoreşti, de către de IPSS
Mitropolitul Primat, iar naş al tinerilor
au fost dl şi dna dr. Istrati

Dimineața, Anul III, nr. 958, 6 octombrie 1906, p. 2

 toate nunţile din Bacău au fost iniţiate de primarul comunei Mărgineni,
Simion Grădinaru care s-a ocupat de toate aspectele, urmând toate datinile: cu
călăreţi, suită, care trase de boi împodobite cu flori şi brad, însoţiţi de conăcari
şi vornicei în costume populare şi călări (Universul, anul XXIV, nr. 281, 13 octombrie
1906, p. 2)

oficierea pe 24 octombrie la Arenele romanea nunţii tinerilor Gheorghe
Bardeşu cu Safta a Pietroaiei din comuna Mărgineni, iar naşi al tinerilor
au fost dl. şi dna Gorovei, ocazie cu care 2000 țărani din ținutul Bacăului
au venit pentru a sărbătorii cele 2 cununii

 oficierea celei de-a doua cununii, seara, între Vasile Scorţan şi Elena
Dospinescu, tot din Mărgineni, fiind cununați tot de dl. şi dna Gorovei



după oficierea
cununiei, păstrând
obiceiurile nunţii
ţărăneşti, nuntaşii
s-au îndreptat spre
cârciuma
ţărănească, jucând
şi chiuind, iar
ospăţele au durat
până târziu

VIZITELE SUVERANILOR
LA EXPOZIŢIE
• au fost făcute în 2 etape: la
deschiderea Expoziţiei în perioada
mai-iunie şi în perioada septembrieoctombrie 1906
• au fost însoţiţi în cursul vizitelor de
aghiotantul de serviciu şi de doamnele
de onoare, doamnele Bengescu şi
Poenaru, alături de principii
moștenitori ASR Principele Ferdinand,
ASR Principele Carol, sora Regelui,
Principesa de Schönbrunn, micii
principi Elisabeta şi Nicolae, însoţiţi de
guvernante
• au fost întâmpinaţi la intrarea în
Expoziţie de comisarul general dr. C.
Istrati, de Ioan Lahovary, ministrul
domeniilor, de prefectul capitalei
precum şi de alte oficialități care i-au
însoțit pe parcursul vizitelor

• la vizitele efectuate la pavilioanele şi instalațiile Expoziţiei, au fost întâmpinaţi de
responsabilii cu organizarea pavilioanelor, iar la plecarea din fiecare pavilion au
prezentat mulțumirile lor pentru progresele făcute şi explicațiile primite, atât
expozanților cât şi organizatorilor

au făcut plimbări în
Expoziţie cu trăsura, au
servit ciocolată la cană la
cofetăria Riegler şi au
mâncat la restaurantul
regal din Expoziţie, iar
publicul Capitalei a ieșit
înaintea Suveranilor pe
tot parcursul drumului
atât în Expoziţie cât şi pe
stradă pentru a-i saluta
cu aclamațiuni

•

•au asistat la diversele evenimente desfăşurate la Expoziţie, la ,,Povestea Neamului” în
loja regală de la Arenele romane, la bătălia navală în loja regală amplasată pe malul
lacului etc (Conservatorul, anul VI, nr. 130, 14 iunie 1906, p. 1)

SCANDALURI LA EXPOZIŢIE PREZENTATE ÎN
PRESĂ

 La orele 12 pm din cauza unui public numeros care părăsea Expoziţia şi
al numărului redus de vagoane de tramvai aflate în circulație la acea oră,
s-a produs o îmbulzeală şi a fost provocat un incident în care au fost
implicate mai multe persoane
 prin intervenția mai multor comisari aflați la faţa locului pentru
aplanarea conflictului, impunând necesitatea suplimentării numărului de
vagoane şi pentru orele târzii şi menținerea ordinii şi bunei rânduieli în
circulație de către poliție
(Universul, anul XXIV, nr. 172, 26 iunie 1906, p. 3)
 Scandal în care au fost implicați 2 marinari care au agresat câteva
persoane, intervenind şi alți inși care au folosit chiar şi cuțite şi focuri de
revolver, în urma intervenției poliţiei s-a aplanat conflictul, iar persoanele
arestate au fost trimise prefecturii de poliție
(Universul, anul XXIV, nr. 179, 3 iulie 1906, p. 2)
 Scandal la restaurantul pavilionului austriac între dl. Steibruck,
directorul societății „Anker” din Viena şi ing. Bunescu, iar pentru că nu au
căzut de acord, conform uzanțelor vremii, s-a stabilit de comun un duel cu
tragerea a 3 focuri de pistol.
(Epoca, anul XII, nr. 188, 1 august 1906, p. 2)

ACCIDENTELE LA EXPOZIȚIE
PREZENTATE ÎN PRESĂ
INCENDIUL DE LA
PAVILIONUL
COFETĂRIA REGALĂ A
DL. N. DRĂGHICESCU

 s-a presupus că focul a fost provocat
din neglijență și a fost deschisă o anchetă
(Universul, anul XXIV, nr. 154, 8 iunie 1906, p. 3)

• pavilion a fost construit din paiantă,
ridicat în Piața Traian
• pe 7 iunie la orele 1 și jumătate
noaptea s-a declanșat un incendiu
 a fost complet distrus, dar bunurile
au fost salvate, iar pompierii de la
posturile Radu Vodă şi Central au
intervenit și au luat măsuri pentru ca
focul să nu se extindă și la alte
pavilioane din jur, construite din lemn
(Acțiunea conservatoare, anul I, nr. 30, 8 iunie
1906, p. 3)

INCENDIUL DE LA WATERCHUTE
Presa s-a ocupat în amănunt de prezentarea acestui eveniment timp de mai
multe zile, ținând la curent cititorii cu ancheta desfășurată.
 s-a declanșat pe 7 septembrie la orele 7 seara în zona unde se aflau mașinile
și scheletul pentru lansat bărcile la apă, care a ars în întregime
 pompierii de la
posturile din Expoziție,
Radu Vodă și Central au
izolat focul, dar au fost
distruse de foc
pavilionul de medalii
jubiliare al dl. Fesler şi
afectat parțial
pavilionul pentru
fabricarea șampaniei al
casei Müller din Brăila

 s-a presupus că incendiul a fost provocat de foștii directori dnii Morgan și
Singer, care fuseseră destituiți de comisarul general în urma depistării unor
nereguli și a numeroase scandaluri provocate de personalul englez ce deservea
atât instalația de waterchute cât și desfășurarea luptelor navale pe lac (Epoca,
anul XII, nr. 220, 8 septembrie 1906, p. 2)

 au fost arestați cei 2
directori, toți oamenii de
serviciu de la Waterchute
români și străini, în total
22 persoane, şi a fost
demarata o anchetă de
către procurorul general
 instalația de waterchute
a fost reconstruită de către
comisariatul general în 10
zile

EXPLOZIA DE LA EXPOZIȚIE
 în timpul pregătirilor pentru manevrele ce se desfășurau pentru luptele
navale şi a-l repetițiilor cu armamentul din dotare, o capsă a unui pistol a luat
foc, iar scânteile produse au sărit pe un sac de pulbere aflat în magazie,
aprinzându-se. Cei 4 oameni aflați acolo la acel moment au luat foc, dar au
reușit să se salveze sărind în apă.

 au fost chemați pompierii
de la posturile Radu Vodă și
Central, iar răniții au fost
duși la Pavilionul
„salvatorilor”, unde li s-a dat
primul ajutor, după care au
fost transportați la Spitalul
Colțea, răniții având arsuri
pe tot corpul, magazionerul
fiind cel mai grav rănit.

 soldații internați la spitalul Colțea prezentau diferite stadii de arsuri ale
membrelor, unul a murit, iar ceilalți se aflau în afara oricărui pericol (Epoca,
anul XII, nr. 155, 22 iunie 1906, p. 2)

 vechea magazie a fost distrusă în locul acesteia s-a construit una nouă
pentru păstrarea materialului explozibil
 cei 3 răniți şi-au
reluat activitatea, în
toată perioada li s-a
plătit salariu
integral precum şi o
mică despăgubire
pentru cele suferite

 au fost primiți la
Sinaia, la castelul
princiar, de către
Principesa Maria
(Dimineața, Anul III, nr.
886, 26 iulie 1906, p. 3)

SOLEMNITATEA DE ÎNCHIDERE A EXPOZIŢIEI
•

încheierea serbărilor pe 23 noiembrie la Arenele Romane în prezența
unui public destul de numeros, alături de miniștrii, președinții Corpurilor
legiuitoare, un număr mare de senatori şi deputați, corpul diplomatic,
comisarul general al expoziției, profesori universitari, ofițeri superiori,
alte persoane etc.

solemnitatea a început prin
intonarea Marşului Solemn al
Jubileului, cântat orchestra
militară şi corurile conduse
de maiorul Mărgăritescu,
după care a urmat discursul
de încheiere rostit de I.
Lahovary, şi s-a încheiat cu
imnul jubiliar compus de G.
Enescu, amestecat cu
bubuituri de tun ale bateriei
de la Calafat şi uralele
izbucnite din piepturile
oamenilor prezenți la
ceremonie

•

,,asistența părăsi arenele
aruncând o ultimă privire
asupra acelui încântător oraș
care a desfătat o vară
întreagă inimile românilor
de pretutindeni şi le-a umplut
de o legitimă mândrie”
(Universul, anul XXVI, nr. 324, 25
•

noiembrie 1906, p. 1)

,,Nu trebue să omitem miile de expozanți cari, din tote colțurile
ţerei, au răspuns la apelul nostru, cari ne-au permis să oferim
vizitatorilor o icoană fidelă a muncei şi a avuției românești, nici
membrii juriilor cari cu devotament, pricepere şi imparțialitate au
lucrat şi au răsplătit pe fiecare după meritele sale.
Tot odată mă simt dator a exprima recunoștință noastră Puterilor străine, care au ținut a se asocia la sărbătorea şi la bucuria
noastră, şi au contribuit, cu frumoasele pavilioane ce au ridicat, la
splendoarea Exposiţiunei jubilare. Mulțumesc în special guvernelor
străine, cari cu atâta bunăvoință au înlesnit românilor din afară
visitarea Expozițiunii.
Am putut constata, cu o legitimă satisfacțiune, ce loc a sciut să
câștige, printre națiunile Europei, România de astăzi. Am văzut cu câtă
atențiune se observă dincolo de hotarele noastre progresele ce am
realizat, dezvoltarea vieţei noastre economice, înflorirea repede a
culturei şi civilizațiunii în această parte a lumei, odinioară sărăcită,
pustie şi nenorocită.

Viena, vechia şi splendida capitală a monarhiei Habsburgice,
a trimis pe aleșii săi ca să viziteze tânăra noastră Capitală şi să-i
aducă salutul său cordial de simpatie şi de fraternitate.
Roma, cetatea mumă, într-o zi, ce va rămânea memorabilă în
analele noastre, ne-a recunoscut, în mod solemn, de fii adevărați ai
săi, trimeţându-ne cu părinteasca ei salutare ,,lupoaica legendară",
simbolul originea comune a popoarelor latine.
Aducându-ne aminte de acele zile frumoase în momentul de a
închide Expoziţia jubilară, putem afirma fără sfială că munca
depusă şi cheltuielile făcute s'au fost în zadar... şi că ideea ce am
urmărit cu toții când am hotărât organizarea celei d’intâiu
Exposiţiuni naţionale a României a fost pe deplin realizată.”
(Fragment din discursul ținut de Ion Lahovary la Arenele Romane cu ocazia
solemnității închiderii Expoziţiei, publicat în Monitorul oficial nr. 192 din 25
noiembrie 1906, p. 7063)

PARCUL CAROL I
și
,,LUNA BUCUREȘTILOR”

LUNA BUCUREȘTILOR - 1935
•

desfășurată între 9 mai - 9 iunie în Parcul Carol, pe locul vechii Expoziții Generale
Române de la 1906, principalul punct de atracție a fost expoziția urbanistică

• lucrările realizate în
Cartierul vechi
reconstituiau: Turnul Colței,
Poșta, Casa veche, Librăria,
Biserica Sf. Gheorghe Vechi,
Casa Antim, Casa cu 4
bovindouri, Casa de lemn cu
bovindou, locuință din
Bucureștiul vechi, etc.

Pavilioanele construite au aparținut tuturor sectoarelor administrației:
administrației comunale (cadastru, direcția financiară, serviciul sanitar, poliția,
poșta, serviciul pavajelor), alături de care au fost ridicate clădiri ce au adăpostit
Expoziția națională de vânătoare, Muzeul Teatrului Național, Expoziția aviației.

Au fost realizate lucrări de reamenajare a
piațetei de la intrarea în Parcul Carol I,
Piața Mareșal Joffre, fostă Piața Regina
Elisabeta, în care a fost ridicată Fântâna
Zodiac, după planurile arhitectului Octav
Doicescu, iar semnele zodiacului, realizate
de sculptorul Mac Constantinescu.

La inaugurarea Expoziției au participat Regele
Carol al II-lea, marele Voievod Mihai, membrii
gărzii regale, primarul Bucureștiului alături de
primarii sectoarelor, membrii comitetului de
organizare, în frunte cu M. Dragomirescu,
comisarul general al Expoziției și o mulțime de
vizitatori.

Grădina Botanică, cel mai mare parc
din capitală, a suferit o amplă transformare
și a fost redeschis publicului cu ocazia
,,Lunei Bucureștiului”.

Alte manifestări organizate cu această ocazie:
 Săptămâna cărții, cu inaugurare unei expoziției de carte la Fundația Dalles
 concursul corurilor ,,Ateneelor populare”
 concurs de jocuri și costume românești
A avut loc o defilare de care alegorice ale
diferitelor bresle: ale municipiului,
lăptăriei comunale, ministerului
agriculturii, societății de binefacere,
organizației de artă.

A fost organizat un concurs de
premiere a familiilor cu cei mai
mulți copii sănătoși, frumoși și
crescuți în condiții modeste, dar
nelipsiți de grija părintească

Ziarele, revistele şi fotografiile prezentate fac
parte din colecțiile de documente ale
Cabinetelor Periodice românești vechi,
Fotografii şi Arhiva istorică, Serviciul Colecţii
speciale, Biblioteca Națională a României

Curator expoziție:
MIHAELA MANOLACHE
bibliotecar, Serviciul Colecții speciale

Vă mulțumesc!

