
EXPOZIŢII BUCUREŞTENE REFLECTATE IN COLECŢIA 
DE MEDALII A MUZEULUI DE ISTORIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI - (1864-1906) 

de MARIA COJOCARESCU 

Evoluţia vieţii economice a Moldovei şi a Ţării Româneşti, a cerut 
·imperios organizarea unor expoziţii de produse locale, care au putut fi 
realizate şi în urma libertăţilor comerciale acordate de Poartă prin pacea 
de la Kuciuk-Kainargi din 1774 şi tratatul de la Adrianopole din 1829. 

Expoziţiile constituie unul din mijloacele de prezentare sintetică 
a celor mai variate produse ale unei ţări. Prin faptul că ele prezintă 
produsele industriale, agrare, culturale cele mai noi şi mai bune şi pot 
folosi mijloace diferite de prezentare a exponatelor, expoziţiile au rol 
propagandistic.' 

In anul 1839 a fost organizată prima expoziţie românească la Iaşi. 
Gazeta „Albina Românească" din 14 mai 1839, scria următoarele cu 
această ocazie : „Astăzi 14 mai, va începe în grădina domnească de la 
Socola expoziţia plantelor şi a florilor exotice". 1 

Organizarea expoziţiilor agrare, industriale în Principatele române, 
a fost impulsionată şi de expoziţiile internaţionale de la Londra din 

.anul 1851 şi de la Paris din anul 1855 ~. 
La noi, prima expoziţie cu caracter mixt a fost sugerată domni

torului Alexandru I. Cuza, în anul 1860, printre alţii şi de E. Winter
halder : „Dacă odată vom cunoaşte toate productele industriei noastre, 
dacă vom fi învăţat a preţui după adevărata ei valoare producţia indus
triei noastre naţionale, atunci va pieri şi acea indiferenţă, acea dispre
.ţuire cu care ne-am obişnuit a privi tot ce s-a produs în ţară ... " 3. 

La 12 iunie 1863, Alexandru I. Cuza a semnat ordonanţa domnească 
prin care se instituiau expoziţii anuale de produse agricole şi indus
triale pe regiuni 4. Ordonanţa împărţea ţara în 10 regiuni agricole, ur-

1 Enciclopedia României, vol. IV, Bucureşti, 1939-1943, pag. 283. 
2 B. Ţincu : Primele expoziţii economice organizate în Bucureşti în anii 

1864 şi 1865", în : Materiale de istorie şi muzeografie, vol. IV, Bucureşti, p. 273. 
3 Enciclopedia României, vol. IV, p. 280. 
' Ibidem, p. 281. 
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mînd ca în fiecare capitală de judeţ, să se organizeze cite o expoziţie 
anuală care să arate produsele regiuni"· Ca urmare a acestei ordonanţe, 
directorul Şcoalei de Agricultură de la Pantelemon, P. S. Aurelian or
ganizează expoziţia de horticultură şi apicultură care a fost deschisă 
în Cişmigiu între 1-8 octombrie 1864 6. 

Ion Ionescu de la Brad, numit Inspector General al Agriculturii 
în anul 1864, de către domnitorul Alexandru Ion Cuza, împreună cu 
P. S. Aurelian au organizat prima expoziţie naţională de agricultură 
şi industrie din Bucureşti care a funcţionat între 20-27 mai 1865, 7 în 
aceiaş vreme cu Tîrgul Moşilor, în apropiere de acesta, în casele lui 
Ion Eliade Rădulescu s. 

Cu ocazia inaugurării expoziţiilor se acordau premii care constau 
şi din emiterea unor medalii, avînd menţionate data, locul expoziţiei,. 

aşa cum se poate vedea şi din reproducerile fotografice anexate lucrării 
ele faţă. 

Lucrarea de faţă prezintă cîteva expoziţii cu caracter industrial,. 
agrar şi mixt, care au fost organizate în Bucureşti în perioada anilor 
1864-1906, ilustrate pe medaliile emise cu prilejul deschiderii lor, aflate 
în colecţia numismatică a Muzeului de Istorie a Muncipiului Bucureşti.. 

I. EXPOZITIA DE HORTICULTURA SI APICULTURA 
' ' 

DIN ANUL 1864. 10 

Av. ALECSANDRU IOAN I PRINCIPELE ROMANII 1864. Le
gendă circulară. In centru, bustul domnitorului, profil spre stînga, în 
uniformă: 

Rv. EXPOSIŢIUNE DE ORTICULTURA ŞI APICULTURA lN 
BUCURSCI. Legendă circulară. ONORE ŞI lNCURAGEARE AGRICUL
TUREI ŞI INDUSTRIEI 1864. Legendă pe 7 rînduri în centrul medaliei. 
Totul este încadrat de o coroană de frunze de stejear şi laur, întreruptă. 
de patru medalioane rotunde, în interiorul cărora se găsesc : un buchet 
de flori, fructe, struguri, stup. 

Medalie AR -l- bună, dimens. 59 mm. Inv. 31093. 
Vezi, B.S.N.R., tr. III; IV/1905, tr. I ; II/1906, pag. 30. Foto fi

gura 1. Această medalie a fost emisă şi în bronz. 
Intre 20-27 mai 1865 are loc o nouă expoziţie de agricultură şi 

industrie la Bucureşti. La inaugurarea ei, făcută în prezenţa primului 
ministru C. Bozianu şi a generalului Gh. Manu ministru de război, au 
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" Ibidem p. 284. 
6 B. Ţincu, op. cit., p. 274. 
7 Ibidem, p. 275-276 şi Enciclopedia României, vol. IV, p. 284. 
8 Enciclopedia României, vol. IV, p. 284. 
9 N. Krupensch1, Medaliile române, Bucureşti, 1894, p. 185. 
10 B. Tincu, op. cit., p. 279. 
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Fi~. 1. - Medalia. Expoziţia de horticultură şi apicultură din anul 1864 

fost distribuite 93 premii compuse din 22 medalii de argint, 43 de bronz, 
iar restul bani, în total 233 galbeni. 11 Medalia emisă cu acest prilej este 
asemănătoare celei din anul 1864, cu deosebirea că anul este schimbat. 

II. EXPOZIŢIA DE HORTICULTURA ŞI AGRICULTURA 
DIN ANUL 1866 12 

Av. PRINCIPATELE UNITE ROMANE 1866. Legendă circulară. ln 
centru o femeie în picioare capul întors spre stînga, în mina stingă ţine 
o ramură de lauri, iar în dreapta ţine un drapel cu cruce, a cărui pînză 
îi înfăşoară corpul. Ea personifică libertatea Principatelor Române. Dea
supra capului ei raze de soare, la picioare o puşcă şi o sabie frînte, lan
ţuri sfărîmate, iar cu piciorul stîng calcă pe o carte deschisă peste care 
trece o eşarfă cu text din care se poate citi : 'IENTO din Revirimento. 
In exergă : 11 FEVRUARIE, data abdicării domnitorului Alexandru 
I. Cuza. 

Reversul este asemănător medaliei emisă în anul 1864, cu acelaş 
conţinut dar cu anul schimbat. 

Medalie AR. -t. bună, dimens. 60 mm, inv. 78379. Foto figura 2. 
Medalia emisă în anul 1866 cu prilejul expoziţiei de horticultură 

şi agricultură este prima exprimare pe metal a sentimentului naţional de 
independenţă. Expoziţia aceasta a fost inaugurată în perioada abdicării 
domnitorului Alexandru I. Cuza şi a venirii lui Carol I. ln această pe
rioadă locotenenţa domnească a fost formată din L. Catargiu, N. Golescu 
şi Colonel N. Haralambie. 

In vremea lui Carol I, se reia ideea organizării de expoziţii anuale 
cu caracter industrial, agrar. 

11 N. Krupenschi, op. cit„ p. 185. 
l2 B.S.N.R., tr. III ; IV/1905, tr. I ; 11/ HJOG, Bucureşti p. 32 ; 42 şi 47. 
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Fig. 2 - Medalia. Expoziţia de horticultură, agricultură şi industrie 
din an ul 1866 

III. PROIECT DE MEDALIE PENTRU EXPOZIŢIA DE AGîtICULTURA 
ŞI INDUSTRIE DE LA lNCEPUTUL DOMNIEI LUI CAROL I 

AV. CAROLUS I PRINCEPS ROMANIA. Legendă circulară . ln 
centru capul domnitorului, profil spre stînga, cu barbă. 

RV. Alegorie 3 personificări feminine. In centru, în picioare, ge
niul ştiinţei din faţă cu capul spre dreapta, ţinînd în mina dreaptă un 
instrument pentru măsurarea timpului. In partea stîngă personificarea 
industriei de ţesut, stînd jos spre dreapta, ţine cu mîinile pe genunchi 
un val de stofă. Lîngă scaunul ei, în faţă o amforă. In dreapta personi
ficarea ştiinţei şi artei, stînd jos spre · stînga, întinde cu mîna dreaptă 
o cupă, mîna stîngă este sprijinită de scaunul în faţa căruia se află o 
platoşe de armură. Toate personificările sînt îmbrăcate la fel, în ţinută 
clasică grecească. 

206 

Medalie AR bună, dimens. 43 mm, inv. 34968, foto figura 3. 

Fig. 3. - Proiect medalie pentru Expoziţia de agricultură şi industrie 
din vremea lui Carol I 
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InC€!Pînd cu anul 1881, expoziţiile capătă denumirea de concursuri, 
avînd scop prezentarea produselor industrial-agrare, ale diferitelor fa
brici, gospodării ţărăneşti şi particulare, pentru premierea celor mai 
bune. 

IV. CONCURSUL DE AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE 
DIN ANUL 1881 

A V CAROL I REGE AL ROMANIEI. Legendă circulară. In centru 
capul lui Carol I, profil spre stînga cu favoriţi şi barbă. Dedesubt 
KULLRICH, gravor. 

RV CONCURS DE AGRICULTURA ŞI INDUSTRIE, legendă cir
culară C. 1. i„ C.1.e. ONOARE MUNCEI STĂRUITOARE. Legendă pe trei 
rînduri în centrul medaliei. Totul încadrat de o cunună formată din : 
snop de griu, viţă de vie cu struguri, ştuleţi de porumb, frunze de stejar 
şi lauri, întreruptă de 4 medalioane în interiorul cărora se află : capete 
de berbec, cal, bou şi un plug arînd, alegorie referitoai-e la agricultură. 

Medalia AR .J.. bună, dimens. 59 mm, Inv. 33936 B.S.N.R. Tr. IlI ; 
IV/1905, tr. I ; II/1906 pag. 56. Foto figura 4. 

Fig. 4 - Mt>ualia Concursului de agricultură şi industrie din anul 1881. 

Această medalie a fost emisă în două variante. In prima variantă 
în medalionul mic, plugul se înfăţişează cu roatele spre drea,pta, iar tăişul 
spre stinga. In cea de a doua variantă descrisă mai sus, roatele sînt 
spre stinga şi tăişul spre dreapta. 

Expoziţiile anterioare anului 1881, emit medalii asemănătoare celei 
descrise mai sus, cu deosebirea că pe avers în legenda circulară în locul 
cuvîntului rege, este trecut: „DOMNU ALLU ROMANILOR", 13 titula-

13 Ibidem p. 51. 
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·tură ce a fost ştearsă de pe monede, pe medalii rămînînd ca stindard al 
dorinţei de independenţă naţională. 

ln anul 1880, se inaugurează prima expoziţie organizată de Socie
tatea „Concordia Română", care a luat fiinţă în anul 1876 la Bucureşti. 
Ea era formată în special din meseriaşi. Expoziţia cuprindea produse 
obţinute de cismari. croitori tăbăcari, tîmplari, etc. 14 Cu acest prilej 
au fost emise medalii care au fost distribuite participanţilor. 

V. EXPOZIŢIA DE ARTE ŞI INDUSTRIE ROMÂNEASCA 
DIN ANUL 1880 

A V. EXPOZIŢIUNEA DE ARTE ŞI INDUSTRII ROMANE 1880. 
Legendă circulară. ONOREA ŞI INCURAGIARE MUNCEL Legendă pe 
patru rînduri în centrul medaliei. 

RV. SOCIETATEA „CONCORDIA ROMANA" BUCURESCI. 
Legendă circulară. C.l.e. In centrul fasciile cu două ramuri de lauri 
strînse cu litera C, totul înconjurat de o cunună de lauri. In partea stingă 
K. RUSE, gravorul medaliei. 

Medalie AE it' bună, dimeni. 55 mm. Inv. 77235. Foto figura 5. 
B.S.N.R. tr. III, IV 1905, tr. I, II 1906 pag. 51. 

Fig. 5 - Medalia. Expoziţia de arte şi industrie românească organizată 

de societatea „Concordia Română" în anul 1880. 

Incă din anul 1881, Dimitrie Butculescu, încerca să organizeze o 
expoziţie a tuturor cooperatorilor din ţară. Ea va fi inaugurată la 18 
septembrie 1883 în calea Victoriei, pe un loc viran în apropierea Aca-:
demiei Române. 

l~ Ibidem p. 63-64. 
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VI. EXPOZIŢIA COOPERATORILOR DIN TARA 
BUCUREŞTI 18 SEPT. 1883 

AV. EXPOZIŢIUNEA COOPERATORILOR DIN ŢERRA. 18 sept. 
138:-J. Legendă circulară în centru, în scut oval înscris un echer, un 
compas suprapuse, dedesubt căciula lui Mihai Viteazul, dominînd 
2 mîini împreunate, simbolizînd tendinţa de unire a neamului. Scutul 
este dominat de coroana regală de oţel avînd suport ramuri de stejar 
şi lauri. 

RV. SPRE AMINTIRE, legendă în partea de sus. BUCUREŞCI, 
pe o eşarfă în partea de jos. ln centru pavilionul expoziţiei, semirotund, 
faţada. 

Medalie cu toartă AR -1. bună, dimens. 31 mm, inv. 34297, foto fi
gura 6. B.S.N.R. ibidem pag. 60. 

Fig. 6 - Medalia Expoziţia cooperatorilor din ţară, l\ucun'şti, 18 sept. 1883 

ln anul 1887, are loc o nouă expoziţie a cooperatorilor din ţară, 
1a Craiova. cu acest prilej a fost emisă o medalie asemănătoare celei 
de mai sus. 1:-. · 

La 29 august 1894, este inaugurată o nouă expoziţie a cooperatorilor 
în Parcul Cişmigiu, organizată tot de Dimitrie Butculescu. Expoziţia a 
fost alcătuită dintr-un pavilion mare oficial, încadrat de alte 40 de pa
vilioane, construite de particulari. 16 

Printre cei 400 de expozanţi, la Pavilionul Arte şi Produse Ali
mentare, se aflau : C. Jiquidi pictor, Sava Henţia desenator şi pictor, 
Ioan Georgescu sculptor, Mi.itzner litograf, Th. Radivon bijutier, fraţii 
Assan fabricanţi, I. Nestor cofetar 11. Participanţii la această expoziţie 
au primit medalii, cîteva exemplare se află în colecţia numismatică a 
M.I.M.B. 

1'' Enciclopedia României, volumul IV, p . 2!JO. 
u; Ghidul expoziţiunii cooperatorilor din ţară, Bucureşti, 1894, p. 129 ; 132; 

133 ; 141 şi 149. 
i; Enciclopedia României, Voi. IV, p. 291. 

i4 - c. 629 
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VII. EXPOZIŢIA COOPERATORILOR DIN 29 AUGUST 1894 
BUCUREŞTI 

Av. PRINCIPELE. FERDINAND. SI. PRINCIPESA. MARIA. pa
troni. Legendă circulară, în centru busturile celor doi suprapuse, profile 
spre· stînga. 

RV. EXPOSIŢIUNEA COOPERATORILOR. Legendă circulară 
29 AUGUST 1894 BUCUREŞTI. Legendă în exergă. In centru pavilionul 
expoziţiei faţadă, încadrat de pomi. 

Medalie AE .!. F. bună, dimens. 35 mm, inv. 34297, B.S.N.R~;-~ 
III; IV/1905; tr. I; II/1906, pag. 77-78, foto figura 7. 

Fig. 7. - Medalia Expoziţia cooperatorilor dm 29 aug. 1894. Bucureşti 

Medalii din acest fel au fost emise şi din argint. 
In colecţia numismatică a M.l.M.B., se află şi cîteva medalii care 

au fost emise cu ocazia inaugurării Expoziţiei ştiinţelor din anul 1903, 
pentru premierea celor mai bune exponate. Această expoziţie a fost or
ganizată de Dr. C. Istrati, sub auspiciile „Asociaţiei Române pentru îna
intarea şi răspîndirea ştiinţelor" i8 lîngA Laboratorul de Chimie de Pe 
Cheiul Dîmboviţei. 19 

VIII. EXPOZIŢIA ŞTIINŢELOR DIN ANUL 1903 

AV. ASOCIAŢIUNEA ROMANA PENTRU INAINTAREA ŞI RAS
PANDIREA SCIINŢELOR. Legendă circulară. CONGRESUi:. ŞI EXPOSI
îlUNEA DIN BUCUREŞCI 1903. Legendă pe e rinduri în centrul meda
liei, dominată de luceafăr şi razele lui. Dedesubt un dreptunghi cu cîmpul 
gol pentru completat numele participantului la expoziţie, sprijinit pe o 
ramură de stejar cu fructe şi ramură de măslini strînse cu o panglică. 
In partea de jos : RADIVON - CARNIOL gravori. 
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u B.S.N.R., 1905-1906,' p. 125. 
19 M.l.M.B. inv. 35036. 
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RV. SP:FtE AMINTIREA PARTICIPARE! LA EXPOZIŢIUNEA 
DIN 1903 ~ Legendă circulară. In centru poarta de intrare în ex
poziţie. In stinga personificarea României din faţă în costum naţional 
dominată de luceafăr, în mîna dreaptă ţine la piept un sul, iar cu stînga 
întinde o făclie aprinsă ridicată deasupra porţii, pe flacăra căreia scrie : 
SCIINŢA. Pe poarta de intrare, deasupra, este scris deasemeni SCIINŢA. 
Medalie AR t bună, dimens. 65 mm. Inv. 35334, foto fig. 8. B.S.N.R. 

Fig. 8 - Medalia Expoziţia ştiinţelor din anul 1903 

tr. III; IV/1905, tr. I, II/1906, pag. 125-126. Această medalie a fost 
emisă pentru comemorarea expoziţiei. Pentru premierea expozanţilor, a 
fost emisă o alta asemănătoare cu aceasta, cu deosebirea că luceafărul 
are e virfuri, iar în partea de jos a aversului' în loc de romb există o 
rozetă.:.> 

In anul 1900 a luat fiinţă „Societatea Agrară a marilor proprietari", 
care avea printre alte preocupări şi pe aceea de a „lucra pentru dez
voltarea agriculturii în toate direcţiile, prin înfiinţarea de expoziţiuni 
şi de concursuri agricole şi încurajări de tot felul". 21 Această societate 
a organizat în fiecare an expoziţii cu caracter agrar. Expoziţia din anul 
1904 a fost deschisă la Şos. Chiselef. ~ 

IX. EXPOZIŢIA SOCIETAŢII AGRARE DIN ANUL 1904 

Av. EXPOZIŢIUNEA SOCIETĂŢII AGRARE A MARILOR PRO
PRIETARI. Legendă circulară. In. centru pe scut în partea de -sus: 
S.A.P.M., în partea de jos 1900, între ele un tîrnăcop, o sapă şi o seceră 
lncruci.şată. 

RV. PAVILIONUL CENTRAL. Legendă în semicerc. In centru fa
ţada pavilionului expoziţiei. BUCURESCI 1904. Legendă pe 2 rînduri 
ln exergă. In partea dreaptă cu litere mici: RADIVON gravorul. 

„ l!nciclopedia României, Vol. IV, p. 285. 
~Ibidem. 
J2 B.S.N.R„ 1905-1906, p. 135. 
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Medalie AE 4- cu toartă bună, dimens. 31 mm. Inv. 34356. Foto 
fig. 9. Această medalie a fost emisă şi din alamă şi în alte variante. 23 

ln această perioadă, expoziţiile cu caracter industrial agrar sau 
mixt, sînt organizate de către stat (ca cele din anii 1864-1865-1866, 
etc.), sau de diferite societăţi (exemplu : Societatea „Concordia Română"). 

Ex.poziţiile pot fi şi tradiţionale, ca cele organizate de stat anual, 
sub numele de „Expoziţia Tîrgului Moşilor". În general aceste expoziţii 
au caracter mixt, sînt prezentate produse agrare, industriale, legumicole, 
animale. 

Fig. 9 - Medalia Expoziţiei Socil'tăţii Agrare din anul 1!10-1. 

X. EXPOZIŢIA TÎRGUL MOŞILOR DIN ANUL 1904, BUCUREŞTI 

A V EXPOSITIUNEA ANUALA DE LA TERGUL MOSILOR DIN 
BUCURţ:SCI IN L,UNA MAI 1904. Legendă circulară, In centru pavilio
nul primăriei din expoziţie. Dedesubt C. F. ROBESCU PRIMAR. Le
gendă pe 2 rînduri. 

RV. PRIMĂRIA ORAŞULUI BUCUREŞTI. Legendă ce înconjoară 
stema oraşului Bucureşti. LUI VASILE I. RUSU legendă scrisă în drept
unghi. Dedesubt scris : CA RESPLAT A MUNCEL Legendă pe 2 rin
duri. In partea de sus în centru stema Oraşului Bucureşti, deasupra co
roana turelată, înconjurată de o eşarfă pe care scrie : PA TRIA Şl 
DREPTUL MEU. De jur împrejur 4 scuturi pe care sînt reprezentate : 
în dreapta sus înSl'mnul lui Mercur, caduceu înaripat, al doilea scut 
insemnul ineşteŞugarilor şi constructorilor, echer, compas, cleşte, al trei
lea scut, însemn al industriei, roata dinţată, al patrulea scut, însemn al 
agriculturii, grebla, secera, ciocanul. coasa. stupul de albine. Aceste 4 
scuturi au suporţi o cunună de lauri. In partea de jos cu litere m1c1 
scris : RADIVON - CARNIOL. Medalia A.E . ..).. F. bună, dimens G5 mm, 
inv. 33872. Foto figura 10. 

Medaliile emise cu prilejul expoziţiilor Tîrgului Moşilor sînt ase
mănătoare în general începînd din anul 1900 pînă în anul 190G, avînd 
anii schimbaţi. '.!t. 

Expoziţia Tîrgul Moşilor din anul 1906 a fost urmată de Expoziţia 
Generală de la 6 iunie care a funcţionat pe Cîmpul Filar<:'tului, :·;, (Parcul 

23 M.l.M.ll inv. 338n5. 
2" Călăuza oficială şi catalogul expoziţiei, Bucureşti, 1906 p. 1. 
2" Enciclopedia României, voi. II, Bucureşti, l!J40, p. 585. !'arcul Libertăţii 

cu ocazia Jubileului a 40 ani de domnil' a lui Carol I, s-a numit Parcul Carol I. 
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Fi.~. 10 - 1\frdalia Expoziţiei Tîrgul Moşilor <lin anul 1904, Bucureşti 

Libcrt:lţii ele azi) :Jti pînă la 1 noiembrie 1906. Această expoziţie a fost 
deschisă cu prilejul jubileului de 40 ani de domnie a Regelui Carol I 
şi 1800 ani de la cucerirea Daciei de către romani. 

„Monitorul Oficial", din 26 mai 1905 numea pe Dr. C. Istrati 
membru al Academiei Române, Comisar general al acestei expoziţii. Pla
nurile clădirilor expoziţiei au fost întocmite şi executate de arhitecţii 
Burcuşi şi Ştefănescu, sub îndrumarea lui I. Berindei. 27 Cu ocazia inau
gurării acestei expoziţii au fost emise medalii şi plachete variate şi nu
l'Peroase. Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti, posedă exemplare 
din fiecare variantă emise cu acest prilej. Mai jos vom da descrierea 
a două medalii dintre acestea. 

XI. EXPOZq'IA GENERALA DIN ANUL 1906 BUCUREŞTI · 

A V. EXPOSITIUNEA GENERALA ROMANA DIN BUCUREŞTI. 
1906. Legendă circulară. Dedesubt în semicerc, stemele celor 12 judeţe 
domină o ţărancă care stă jos spre dreapta toarce şi pe picioarele ei se 
sprijină o fetiţă. ln fundal vederea panoramică a Bucureştiului. In par
tea de jos un dreptunghi cu cîmp gol pentru completat numele celui 
premiat. 

RV. CAROL I DOMN SI PRIMUL REGE AL ROMANIEI. 
I 8G6-l 906. Legendă circulară. In centru capetele suprapuse ale lui 
Carol I domn şi Carol I Rege, profile spre stînga. Dedesubt, cu litere 
mici scrie : CARNIOL - RADIVON gravori. 

Medalie AE . .J.. F. bună, dimens. 62 mm, inv. 77237 Foto figura 11. 

XII. EXPOZIŢIA GENERALĂ DIN BUCUREŞTI 1906 
Av. EXPOZI':j.'IUNEA GENERALA ROMANA DIN BUCUREŞTI. 

1906. Legendă circulară. In centru în prim plan : arcaş, dorobanţ şi 
muncitor, între ei plug, iar în partea stîngă o femeie torcînd stînd jos, 

2H Călăuza oficială şi catalogul expoziţiei Bucureşti, 1906, p. 2. 
27 /IJidem. 
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Fig. 11 - Medalia Expoziţiei generale din 1906, Bucureşti 

întruchipînd România. 1n partea dreaptă panorama oraşului Bucureşti. 
Pe o panglică în exergă : AM FOST SUNT ŞI VOI FI. 

RV. TRAJAN MARELE IMPERATOR. CAROL I PRIMUL REGE 
AL ROMANIEI. Legendă circulară. In centru capetele suprapuse ale 
lui Traian laureat şi Carol I. Dedesubt pe o panglică 1866-106-1906. 

Medalie AE .J, bună dimens. 50 mm. Inv. 35344. Foto figura 12. 

Fig. 12. Medalia Expoziţiei generale din 1906, Bucureşti 

Expoziţiile au constituit încă de la prima lor manifestare, stimu
lente pentru propăşirea economică şi culturală a ţării, contribuind la 
afirmarea celor mai înaintate idei sau realizări atît pe plan naţional cît 
şi internaţional. 

EXPOSITIONS BUCARESTOISES DANS LA COLLECTION DE MEDAILLES 
DU MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE BUCAREST 

RESUME 
Le travail „Expositions bucarestoises reflechies en la collection de -medăiJ.".: 

les du Musee d'histoire de la ville de Bucarest (1864-1906) „presente quelques
unes des plus representatives medailles de cette periode, notamment celles qui 
refletent le developpement economique de la ville de Bucarest en la seconde 
moitie du XIXeme siecle et le commencement du XXeme siecle. Les premiers 
types d'expositions economiques (a caractere aizrkole, industriel et technico-scien
tifique) organisees u Bucarest sont inclus ici. 

214 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro


