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Fotograful Iosif Berman în iarna anului 1936 în timp ce i se ghicea 
viitorul prin metoda ghiocului, în cartierul Gherase din Colentina.
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Bucureştiul este un oraș într-o continuă schimbare, surprinsă cel mai bine de-a lungul 
timpului de aparatul de fotografiat. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
orașul se transformă într-o capitală europeană, atât la nivel social cât și la nivel urbanistic, 
migrând de la orașul oriental către cel occidental. Modificarea se va produce în context 
micro, în cadrul mediului familial, şi în context macro, edilitar-arhitectural, în care stilurile 
se vor succede periodic, Capitala devenind o veritabilă școală de arhitectură. Acest tip 
de devenire îmi doresc să-l propun în continuare, folosind imagini surprinse de către 
fotograful Iosif Berman (1890-1941), un fotograf cvasi-necunoscut până nu demult și care 
a lăsat în urma sa imagini menite să stea martore în istoria Bucureştiului interbelic. Cele 
două decenii ale interbelicului bucureştean sunt o perioadă de transformări profunde 
la nivelul întregii societăţi românești, iar Capitala este oglinda acestora. Dacă primul 
deceniu este rezervat acomodării Bucureștilor la statutul de Capitala României Mari, în 
care toate frământările sunt o prezenţă permanentă, atingând toate palierele vieţii: social, 
profesional, politic, financiar, urbanistic s.a., reflectate într-o legislaţie menită să atingă 
ţelurile naţiunii și să uniformizeze întreaga ţară, despre cel de-al doilea deceniu putem 
spune că este cel al schimbărilor de status cultural la toate nivelurile, cel care aduce 
noul și încearcă să se debaraseze de o inerţie care o ţine captivă în (trecutul deja) istorie. 
Vremurile se schimbă, societatea se schimbă, oamenii se schimbă, partidele se schimbă, 
regele se schimbă, aspiraţiile se schimbă, ritmul se schimbă, tonusul se schimbă, totul 
este de acum altfel. Rapiditatea cu care Bucureștii s-au transformat în răstimpul a numai 
două decenii este una pe cât de ameţitoare pe atât de incredibilă, punând faţă în faţă două 
orașe: unul abia ieșit de sub ocupaţia străină și care şchiopăta serios - altul care vrea să 
se lepede de tot ce însemna trecutul și să renască modern(ist). Toată această modificare 
urbană ne-a fost documentată în perioada interbelică de mai mulţi fotografi de mare 
talent, unul dintre ei fiind Iosif Berman de la care avem o bogată arhivă fotografică a 
modificărilor Capitalei României Mari. Încercând un jurnal urban în imagini, am coagulat 
mai multe aspecte legate de viaţa Capitalei, de la vechiul oraș și obiceiurile acestuia, de 
la demolarea la reconstruirea sa, până la evenimente și viaţa socială, politică și culturală 
a bucureștenilor deceniului al patrulea al secolului trecut.
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Călătoria pe care v-o propun prin vechiul oraș se va opri în staţii ce nu se mai întorc. 
Orașul vechi, cu ale lui uliţe întortochiate, prăvălii și pieţe, case și mașini de mult uitate, 
Parcul Carol, a cărui amenajare este legată de numele primului rege al românilor, 
demolările vechilor case pentru a permite întinerirea orașului, diferitele evenimente 
care au ţinut cap de afiș în presa vremii, noul oraș, zvelt și dinamic, noile serbări care au 
necesitat locuri noi de desfășurare și care au reușit o revigorare culturală și economică a 
Capitalei aşa cum este „Luna Bucureştilor” şi noul loc de desfăşurare a acesteia – Parcul 
Naţional Carol al II-lea (Herăstrău), viaţa politică sau mai precis activitatea electorală, viaţa 
socială și obiceiurile urbane reprezintă traseul nostru pe harta Bucureştilor interbelici 
ilustraţi de Iosif Berman.

Iosif Berman, evreu din Bucovina, va intra în tainele fotografiei cel mai probabil la 
Suceava și Cernăuţi, pentru ca, odată ajuns la București, să câștige prin concurs postul 
de fotograf la cele mai importante reviste ilustrate. Berman este un fotoreporter a cărui 
principală temă o reprezintă strada, evenimentele care se petrec aici, atât cele inedite 
cât și activităţi cotidiene, cu personaje comune. În fotografiile publicate sub semnătura 
sa, el documentează diferite acţiuni care implicau mai marii vremii, de la familia regală 
la politicieni, de la realizări edilitare la dezastre naturale sau umane. Va pleca în Rusia 
în calitate de reporter de război, însă în urma Revoluţiei din Octombrie 1917 va ajunge 
la Novorossiysk, unde își va cunoaște viitoarea soţie. După periplul sovietic va ajunge 
la Constantinopol, de unde va transmite imagini în calitate de corespondent al ziarului 
Dimineaţa. După cinci ani în Rusia Sovietică și doi la Constantinopol va reveni la București 
unde va deveni fotograf al Casei Regale, dar îl va însoţi şi pe Dimitrie Gusti în cercetările 
de teren pe care le va documenta fotografic timp de mai bine de cinci ani. Berman a fost 
un maestru al portretului, reușind să surprindă pe fizionomiile subiecţilor stări și urme ale 
suferinţelor, dar şi un bun reporter sportiv, atingând toate genurile fotografiei şi tehnicii 
fotografice ale timpurilor sale.

Muzeul Municipiului București are între preocupările sale cele două aspecte ale 
fotografiei: imaginea și tehnica fotografică, realizând, în special în ultima perioadă, 
expoziţii și volume dedicate acestei arte, și amintesc aici expoziţia permanentă „Timpul 
orașului” sau cea temporară „Fotografii din Bucureştiul interbelic marca Ebner”, volumele 
„București: un portret «Novecento»” și „Avangarda fotografilor din București”, cât și seria 
de conferinţe dedicate fotografilor bucureșteni. Astfel, tradiţia este continuată printr-
un demers care aduce în prim-plan atât fotografia cât şi istoria oraşului, prima fiind 
instrumentul de analiză al evoluţiei urbane.

Dr. Cezar Petre Buiumaci
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Bucharest is a continuously changing city, best captured over time by the camera. 
Starting with the second half of the 19th century, the city transforms itself into a European 
capital, at a social and urbanistic level, migrating from the Oriental city to the Occidental one. 
This modification took place in a micro context, in the family environment, and in a macro 
context, urbanistic and architectural, in which styles succeeded each other periodically, 
the Capital becoming a true school of architecture. It is this type of transformation that 
I wish to propose furthermore, using images captioned by photographer Iosif Berman 
(1890-1941), an almost unknown photographer until recently,who left behind images 
meant to capture the history of the interwar Bucharest. The two decades of the interwar 
period in Bucharest were a time of profound transformations that affected the whole 
Romanian society, and the Capital is their reflection. While the first decade was dedicated 
to the accommodation of Bucharest to its status as the Capital of Great Romania, in 
which conflicts were a permanent presence, reaching all the dimensions of life: social, 
professional, political, financial, urbanistic, reflected in a legislation designed to reach the 
goals of the nation and unify the entire country, the second decade was marked by 
cultural status changes at all levels, bringing in the new and discarding an inertia that 
had held it captive in the past. Times were changing, society was changing, people were 
changing, parties were changing, the king was changing, aspirations were changing, 
the rhythm was changing, the tonus was changing – everything was different from that 
point on. The swift transformation of Bucharest in only two decades is both dizzying 
and amazing, placing ‘two’ cities face to face: one just freed from foreign occupation and 
severely limping – another that wants to let go of the past and be reborn in a modern(ist) 
fashion. All this urban modification was documented during the interwar period by 
many talented photographers, one of them being Iosif Berman, from whom we have 
an extensive photographic archive showcasing the changes undergone bythe Capital 
of Great Romania. Seeking to create an urban journal using images,we have gathered 
many aspects regarding the life of the Capital, from the old city and its habits, from its 
demolition to its reconstruction, up to the events and the social, political and cultural life 
of Bucharest in the 4th decade of the last century.
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The journey that we propose through the old city will stop at stations that will 
never return. The old city, with its winding streets, shops and markets, houses and 
long forgottencars, Carol Park, its arrangement linked to the name of the first king of 
Romanians, the demolition of the old houses allowing the rejuvenation of the city, 
different events that madethe headlines in the time’s press, the new, dynamic city, the 
new festivities that required new locations and that managed to revive the cultural and 
economic life of the Capital,such asthe “Bucharest Month” and its new location – Carol 
II National Park (Herăstrău), the political life or, more precisely, the electoral activity, 
social life and urban habits,  represent our path across the map of interwar Bucharest as 
illustrated by Iosif Berman.

Iosif Berman, a Jewish man from Bucovina, learned the secrets of photography most 
likely in Suceava and Cernăuţi (Chernivtsi). Once arrived in Bucharest, he obtained,by 
passing an exam, a job as a photographer for the most prized illustrated magazines. 
Berman is a photo reporter whose main theme is the street – the events that take place 
here, both the unusual and mundane ones, with common characters. The photographs 
published under his signature document different actions that involved the rulers of 
the time, from the royal family to politicians, from urban accomplishments to natural or 
human disasters. He went to Russia as a war reporter. Following the Revolution in October 
1917 he arrived in Novorossiysk, where he met his future wife. After the Soviet voyage he 
arrived in Constantinople, from where he delivered quality images as a correspondent 
of the Dimineaţa newspaper. After spending five years in Soviet Russia and two in 
Constantinople, he returned to Bucharest where he became a photographer of the Royal 
House, but he also accompaniedDimitrieGusti during his field research, documenting the 
trips for more than five years. Berman was a master of the portrait, managing to capture 
the features of his subjects, moods and sufferings, but he was also a good sports reporter, 
touching upon all the photography genres and techniques of his time.

The Bucharest Municipality Museum is interested in showcasing the two aspects of 
photography: the image and the photographic technique, creating, especially in recent 
years, exhibitions and volumes dedicated to this art, We mention here the permanent 
exhibition “Bucharest in Time”, temporary exhibitions such as“Photographs from interwar 
Bucharest byEbner”, the volumes “Bucharest, a «Novecento» portrait” and “The Avant-
garde of photographers in Bucharest”, and also the series of conferences dedicated to 
photographers in Bucharest. Thus, the tradition is continued through an initiative that 
brings in the foreground both the photography and history of the city, the first being the 
urban evolution instrument of analysis.

Dr. Cezar Petre Buiumaci
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Strada Carol (1930)
Cea mai aglomerată zonă urbană a Bucureștilor din prima 
jumătate a secolului trecut era zona Lipscanilor. Aici, pe mai 
toate străzile, prăvăliile propuneau trecătorilor produse dintre 
cele mai diverse, acesta fiind centrul comercial al orașului, cu 
cele mai cunoscute magazine și ateliere, marea Piaţă Bibescu 
Vodă, halele de carne și pește erau deschise aici ca urmare 
a unei evoluţii organice a zonei. Iată în imaginea alăturată 
un aspect al străzii Carol, care ajungea la Piaţa de Flori de 
la Biserica Sfântul Anton, a cărei clădire se vede în fundal. 
Fotografia este martor al tipului de expunere a variatelor 
produse puse în vânzare pe această stradă extrem de animată 
la începutul deceniului al patrulea. Se poate observa în partea 
stângă, pe faţada magazinului al cărui proprietar era Teodor 
Atanasiu, un costum de surugiu bogat ornamentat, lângă 
care se găseau alte obiecte vestimentare sau de uz casnic. Pe 
partea dreaptă se afla un magazin care comercializa mobilier 
într-o gamă variată. În centrul imaginii, un tocilar cu o mașină 
mobilă de ascuţit, ascute un obiect adus de client. Căruţașii 
care aprovizionau magazinele ori își așteptau clienţii sau 
vânzătorii ambulanţi întregeau peisajul dominat de magazine. 
Inv. 33.078-68

Carol Street (1930)
The busiest urban area of Bucharest in the first half of the last 
century was the Lipscani area. Here, on most streets, shops 
offered passers-by a wide variety of products. This was the 
commercial centre of the city, with the most famous shops 
and workshops, the large Bibescu Voda Square, meat and 
fish markets opened here as a result of an organic evolution 
of the area. Here we see an aspect of Carol Street in the 
adjacent picture, leading to the Flower Market from the Church 
of St. Anton, whose building can be seen in the background. 
The photo bears witness to the type of display of the various 
products offered for sale on this extremely lively street in the 
early 1940s. A richly ornamented coachman suit can be seen 
on the left-hand side of the shop front, owned by Teodor 
Atanasiu, next to which other clothing and household items 
were displayed. On the right-hand side there was a shop 
selling a wide range of furniture. In the centre of the picture, an 
ironmonger with a mobile sharpening machine is sharpening 
an object brought in by a customer. Carts supplying shops or 
waiting for customers and travelling merchants interspersed 
the shop-dominated landscape. Inv. no. 33.078-68

I. Oraşul vechi/ The Old City
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Hala de antichități (1932)  
O imagine aeriană cu hala de antichităţi, cunoscută mai 
degrabă sub denumirea de hala de vechituri, aflată în Calea 
Văcărești nr. 1, la Piaţa Sfânta Vineri, în timpul demolării din anul 
1932. Clădirea de mari dimensiuni era construită din cărămidă 
și avea două extinderi în laterale, mai mici, construite din 
scândură. Deasupra intrării principale se găsea firma cu textul 
„Hala de antichităţi și mobile de ocazie 1 Cal. Văcărești 1”. Hala 
era înaltă aproximativ șapte metri, avea 50 de metri lungime 
și era împărţită în 26 de standuri. Era în același timp o hală de 
antichităţi pentru că aici se vindeau piese de mobilier vechi 
dar și cărţi, diferite materiale de construcţii chiar și animale, 
provenite din licitaţiile organizate cu bunurile datornicilor, 
cât și de vechituri, pentru că erau scoase la vânzare haine 
vechi, de unde primise și numele de „Târgul Păduchilor”. O 
altă categorie de produse ce se găseau aici o reprezentau 
lucrurile pe care hoţii încercau să le valorifice. Inv. 32.998-95

The Antiques Hall (1932)
An aerial view of the Antiques hall, better known as the thrift 
hall, located at No. 1 Calea Văcărești, at the St. Vineri Square, 
during the demolition in 1932. The large building was made of 
brick and had two smaller side extensions made of wooden 
planks. Above the main entrance there was a sign with the 
text „Antiques and second-hand furniture hall 1 Cal. Văcărești 
1”. The hall was about 7 metres high, 50 metres long and 
divided into 26 stalls. It was at the same time an antiques 
hall, because old pieces of furniture were sold here, but also 
books, various building materials or even animals, coming 
from auctions organized with the goods of debtors. It was 
also a flea market, as old clothes were put on sale, hence the 
name of Târgul Păduchilor (Flea Market). Another category of 
items found here for sale were fenced goods. 
Inv. no. 32.998-95
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Ulicioara Sfântul Nicolae Șelari (1933)
Micuţa alee de acces Sfântul Nicolae Șelari privită dinspre 
strada Lipscani către strada Blănari. Este o imagine aproape 
unică în peisajul bucureștean, asemănătoare pasajului Macca-
Villacrosse, însă neacoperit. O stradă exclusiv pietonală care 
există și astăzi și care este o prezenţă discretă a Lipscanilor, 
care poate fi trecută cu vederea pentru cineva grăbit. Strada 
este încadrată de clădirile ce au la parter magazine și cafenele, 
între care: Cafea Ideal, Pașa (stânga) sau magazinul de pălării 
de dame al fabricii Lupescu și Fii. Asfaltul este ud, probabil 
după o ploaie, iar străduţa este animată de trecători și de un 
bărbat care mătură strada. 
Inv. 33.078-200

The St. Nicolae Șelari Alley (1933)
The small access alley of Saint Nicolae Șelari seen from 
Lipscani Street towards Blănari Street. It is an almost 
unique image in the Bucharest landscape, similar to the 
Macca-Villacrosse passage, but uncovered. This exclusively 
pedestrian street still exists today and is an inconspicuous 
presence of Lipscani that may be overlooked if one is in a 
hurry. The street is framed by buildings with shops and cafes 
on the ground floor, including Café Ideal, Pasha (left) and 
the ladies’ hat shop of the Lupescu and Sons Factory. The 
asphalt is wet, probably after a rain, and the street is bustling 
with passers-by as well a man sweeping the street. 
Inv. 33.078-200
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Piața Bibescu Vodă (1934)
Un aspect al interiorului pieţei Bibescu Vodă, principala piaţă 
bucureşteană, înainte de dărâmare, în anul 1934, în care se 
pot vedea construcţiile interioare și cele două porţi de acces 
dinspre Spitalul Brâncovenesc, cu agitaţia din interiorul pieţei, 
modalitatea de expunere a mărfurilor, câţiva cumpărători, 
căruţele cu roţi din lemn trase de câte unul sau doi cai, cu 
care se făcea aprovizionarea. În partea superioară stângă 
se vede o parte a clădirilor Spitalului Brâncovenesc demolat 
în deceniul al nouălea al secolului trecut. Piaţa a făcut loc 
unei amenajări urbanistice menite să facă aici cea mai mare 
piaţă urbană a Capitalei. Spitalul Brâncovenesc va dispărea 
la rândul său jumătate de secol mai târziu, pentru a face loc 
amenajării ocazionate de construirea noului Centru Civic al 
Bucureștilor. Inv. 32.998-93

The Bibescu Vodă Market (1934)
An aspect of the interior of the Bibescu Vodă market, the 
main market in Bucharest, before it was demolished in 1934, 
where you can see the interior buildings and the two access 
gates from the Brancovan Hospital, with the bustle inside the 
market, the way the goods were displayed, a few buyers, the 
wooden wheeled carts pulled by one or two horses, which 
were used for supplies. On the upper left you can see part of 
the buildings of the Brancovan Hospital demolished in the 
1990s. The market has given way to an urban development 
project designed to make it the largest urban market in 
Bucharest. The Brancovan Hospital would also disappear 
half a century later, to make way for the development and 
construction of the new Civic Centre of Bucharest. 
Inv. 32.998-93
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Strada Academiei văzută de la Biserica 
Dintr-o zi (1934)
Strada Academiei, văzută dinspre Hotel Union către 
bulevardul Elisabeta având în prim-planul imaginii Biserica 
Dintr-o zi, urmată de câteva clădiri, iar în planul doi se 
vede faţada nordică a Universităţii din București. Aici, 
între biserică și Universitate, va fi construit corpul nou 
al Universităţii de Arhitectură prin extinderea palatului 
construit între 1915-1921 și decorat de Grigore Cerchez. În 
prima etapă, proiectul prevedea racordarea laturii Edgar 
Quinet la construcţia existentă, în etapa a doua realizarea 
corpului de pe colţul Edgar Quinet cu Academiei, cu 
ateliere și cabinete pentru profesori, pentru ca, în etapa a 
treia să fie construit corpul din str. Academiei și racordarea 
acestuia la vechea clădire. În planul doi, în partea superioară, 
se văd turla Bisericii Ruse și cupolele clădirilor din Piaţa 
Universităţii. În partea dreaptă este clădirea Hotelului Paris, 
urmată de clădirea cu Pasajul Victoria, apoi blocul de la 
intersecţia străzii academiei cu Edgar Quinet. Strada este 
șerpuită, iar pe mijlocul acesteia trece un tramvai cu două 
vagoane. 
Inv. 33.083-316

Academiei Street as seen from the Dintr-o zi 
Church (1934)
Academiei Street, seen from the Union Hotel towards 
Elisabeta Boulevard, with the Dintr-o zi Church in the 
foreground, followed by several buildings. In the background 
we can see the northern facade of the University of Bucharest. 
Here, between the church and the University, the new wing 
of the University of Architecture was built by extending the 
palace built between 1915 and 1921 and decorated by Grigore 
Cerchez. In the first stage, the project foresaw the connection 
of the Edgar Quinet side to the existing building. The second 
stage would be the construction of the building on the 
corner of Edgar Quinet and Academiei, with workshops and 
professors’ offices, and the third stage the construction of 
the building on Academiei Street and its connection to the 
old building. In the second plan, at the top, you can see the 
spire of the Russian Church and the domes of the buildings 
in University Square. On the right is the Hotel Paris building, 
followed by the Victoria Passage building, then the apartment 
building at the intersection of Academy and Edgar Quinet 
Streets. The street is winding, and a two-car tram passes 
through the middle of it. Inv. 33.083-316
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Piaţa Palatului (1934)
Fotografia surprinde Calea Victoriei din Piaţa Palatului 
Regal către Palatul Telefoanelor, așa cum era la mijlocul 
deceniului al patrulea al secolului trecut. În dreapta se vede 
o parte a vechiului Palat Regal, iar peste drum, despărţit de 
Calea Victoriei, era Palatul Băncii Naţiunei. Acest imobil, şi 
cu el şi cele ce-i urmau, vor dispărea de pe harta orașului 
la finele deceniului al patrulea, atunci când se va demara 
sistematizarea Pieţei Palatului Regal și lărgirea arterei de 
circulaţie. În planul doi se vede noua clădire a Palatului 
Telefoanelor construită la începutul deceniului al patrulea, un 
adevărat zgârie-nor de inspiraţie nord-americană pe Calea 
Victoriei, un imobil care contrasta cu cele din jur prin înălţime 
și stil arhitectural. Inv. 33.083-21 

The Palace Square (1934)
The photograph captures Calea Victoriei from the Royal 
Palace Square to the Palace of Telephones, as it was in the 
mid-1940s. On the right we see part of the old Royal Palace, 
and across the road, separated from Calea Victoriei, was the 
Palace of the Bank of the Nation. This building, and those that 
followed it, disappeared from the city map at the end of the 
1940s, when the systematization of the Royal Palace Square 
and the widening of the traffic artery began. The second plan 
shows the new building of the Palace of Telephones built at 
the beginning of the 1940s, a real North American-inspired 
skyscraper on Calea Victoriei, which contrasted with the 
surrounding buildings in terms of height and architectural 
style. Inv. 33.083-21
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Vechiul local al Salvarei
Salvarea este o instituţie înfiinţată la iniţiativa doctorului 
Nicolae Minovici în anul 1906 și se înscrie în demersul 
de creare a unui sistem medical românesc de urgenţă în 
continuarea muncii realizate de Carol Davila, Iacob Felix 
sau fratele său, Mina Minovici. Clădirea de pe malul drept 
al  Dâmboviţei a fost ridicată în anul 1905 la iniţiativa 
Theodorei Cazzavillan pentru un așezământ social și a fost 
donată trei ani mai târziu pentru a servi drept sediu Salvării. 
Imobilul construit în forma de „U”, cu parter, etaj și mansardă, 
creează o curte de unde se făcea accesul în clădire prin nu 
mai puţin de cinci uși. Ulterior a fost contruit, sub clădire, 
un adăpost cu o capacitate de 1.000 de persoane pentru 
protejarea bucureștenilor împotriva unui atac cu gaze, 
primul de acest fel de la noi. Însă acest adăpost avea și 
funcţia de adăpost antiaerian şi era dotat cu mese luminate 
cu lămpi pe gaz, un gramofon, o bibliotecă, o farmacie, dar 
şi bufete pentru alimente. Adăpostul era alimentat cu aer 
de la suprafaţă printr-un sistem de pompe și filtre, dar și 
un sistem complex de purificare a aerului viciat. Clădirea 
va dispărea pentru a face loc noilor construcţii din cadrul 
ansambului noului Centru Civic. Inv. 33078/133

The old Salvarea headquarters
Salvarea (Salvation) is an institution founded at the initiative 
of Dr. Nicolae Minovici in 1906, part of the effort to create 
a Romanian emergency medical system in continuation 
of the work done by Carol Davila, Iacob Felix and his 
brother, Mina Minovici. The building on the right bank 
of the Dâmbovita River was constructed in 1905 at the 
initiative of Theodora Cazzavillan for a social settlement 
and was donated three years later to serve as the Salvarea 
headquarters. The building was built in a U-shape, with 
a ground floor, first floor and attic, creating a courtyard 
from which access to the building was made through 
no less than five doors. Later, a shelter with a capacity of 
1000 people was built under the building to protect the 
inhabitants of Bucharest against a potential gas attack, the 
first shelter of its kind in our country. But this shelter also 
served as an air-raid shelter and was equipped with gas-
lit tables, a gramophone, a library, a pharmacy and food 
buffets. The shelter was supplied with air from the surface 
via a system of pumps and filters, as well as a complex 
system for air purification. The building disappeared to 
make way for new constructions in the new Civic Centre 
complex. Inv. 33078/133
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Strada Regală (1936-1937)
O imagine aeriană a intersecţiei străzii Raymond 
Poincaré cu Aristide Briand (este vorba despre străzile 
Regală şi Academiei), surprinsă din Hotelul Union către 
Calea Victoriei. În prezent strada poartă numele de Ion 
Câmpineanu, după ce în timpul regimului comunist s-a 
numit strada 30 Decembrie 1918. Se văd clădirile existente 
și astăzi, precum imobilul Adriatica sau imobilul Dragomir 
Niculescu, acesta din urmă a fost ridicat pe locul fostelor 
case Vanic din Calea Victoriei. În centrul imaginii este 
un imobil cu parter și două nivele și o cupolă la acoperiş, 
așa cum erau impunătoarele clădiri din Piaţa Palatului 
Regal și dintre care a supravieţuit doar clădirea Fundaţiei 
Universitare Carol I. Acesta este unul dintre imobilele 
aparţinând avocatului Anton Vanic, care va rezista cel mai 
probabil până în deceniul al cincilea al secolului trecut. În 
prezent, pe locul clădirii se găsește strada Câmpineanu şi 
o parcare publică. Inv. 33.078-141

The Regală (Royal) Street (1936-1937)
An aerial view of the intersection of Raymond Poincaré 
and Aristide Briand Streets (these are the Royal and 
Academy Streets), taken from the Hotel Union towards 
Calea Victoriei. The street is now called Ion Câmpineanu, 
after having been called the 30 December 1918 Street 
during the communist regime. Existing buildings can 
still be seen today, such as the Adriatica building or the 
Dragomir Niculescu building. The latter was built on the 
site of the former Vanic houses on Calea Victoriei. In the 
centre of the picture there is a two-storey building with a 
dome on the roof, resembling the imposing buildings on 
the Royal Palace Square, of which only the building of 
the Carol I University Foundation survives. This is one of 
the buildings that belonged to lawyer Anton Vanic, which 
most likely survived until the 1950s. Today, the site of the 
building is occupied by Câmpineanu Street and a public 
parking lot. Inv. 33.078-141
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II. Parcul Carol/ Carol Park

Parcul Carol I (1934)
O perspectivă asupra Parcului Carol I de deasupra Palatului 
Artelor, cu toată esplanada principală, având în planul doi 
vedere către cartierele bucureștene. În plan apropiat este 
acoperișul Palatului Artelor cu luminatorul central, apoi se văd 
lacul și geamia în partea dreaptă. În centru este esplanada 
parcului cu aranjamentul horticol, având la capătul dinspre lac 
două porţi mari cu arcadă și în centru un arc de triumf, iar la 
capătul de la intrarea în parc alte două porţi și câteva steaguri 
verticale. În laterale se văd vechile pavilioane din parc. Palatul 
Artelor va suferi de pe urma unui incendiu și a cutremurului 
din 1940 și va fi demolat în vederea construirii aici a unui 
monument de tip mausoleu al eroilor din cele două războaie 
mondiale. După instaurarea regimului comunist parcul a 
fost reconfigurat, iar pe locul Palatului Artelor a fost ridicat 
mausoleul liderilor comuniști din România. 
Inv. 33.060-25

Carol I Park (1934)
A view of the Carol I Park from above the Palace of Arts, 
with all the main esplanade, with a view of the Bucharest 
neighbourhoods in the second plane. In the close-up we 
have the roof of the Palace of Arts with its central skylight, 
then you can see the lake and the buoy on the right. In 
the centre is the esplanade of the park with its horticultural 
arrangement, with two large arched gates at the end, facing 
the lake, a triumphal arch in the centre and two more gates 
and some vertical flags at the entrance to the park. The old 
pavilions in the park can be seen at the sides. The Palace of 
Arts was affected by a fire and earthquake in 1940 and was 
demolished in order to build a mausoleum-type monument 
to the heroes of the two World Wars. After the establishment 
of the communist regime, the park was reconfigured and the 
mausoleum of Romania’s communist leaders was built on 
the site of the Palace of Arts. Inv. 33.060-25
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Regele la standul Malaxa la expoziția din 
parcul Carol (1934)
Regele Carol al II-lea, împreună cu fiul său, Mihai, înconjuraţi 
de membrii guvernului, în vizită la expoziţia Târg a industriei 
românești organizată în Parcul Carol în anul 1934. Regele, 
alături de o audienţă bogată, inspectează un motor de 
locomotivă expus la standul Fabricii Malaxa. Uzinele Malaxa, 
construite în periferia Bucureştiului, în zona Titan, au avut 
ca obiect de activitate, încă de la înfiinţare, din anul 1921, 
producţia de material rulant și repararea de locomotive și 
vagoane de cale ferată, pentru ca, ulterior, aici să fie produse 
locomotive de cale ferată pe bază de aburi și diesel. Tot aici 
a fost construită și o fabrică de ţevi laminate (fără sudură). În 
prima parte a deceniului al patrulea marile expoziţii-târg s-au 
desfășurat în Parcul Carol. Inv. 68.706

The King at the Malaxa stand at the Carol 
park Exhibition (1934)
King Carol II of Romania, with his son Michael, surrounded 
by members of the government, visiting the Romanian 
Industry Fair exhibition in Carol Park in 1934. The King, 
alongside a large audience, inspects a locomotive engine 
on display at the Malaxa factory stand. The Malaxa factories, 
built on the outskirts of Bucharest, in the Titan area, produced 
rolling stock and repaired locomotives and railway wagons 
since 1921, and later produced steam and diesel railway 
locomotives. A rolled (seamless) pipe factory was also built 
here. In the early part of the 1940s, the big exhibition fairs 
were held in Carol Park. Inv. 68.706
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Voievodul Mihai la Luna Bucureștilor (1935)
Vizita pe care viitorul rege Mihai o face la deschiderea primei 
ediţii a Expoziţiei „Luna Bucureștilor” din Parcul Carol din anul 
1935 împreună cu colegii de clasă. Grupul trece prin dreptul 
unei clădiri din Cartierul Vechi, în faţa căreia se află un taraf de 
lăutari îmbracaţi în haine de inspiraţie orientală, care interpreta 
pentru vizitatori. „Luna Bucureștilor” a fost una dintre marile 
sărbători ale Bucureștilor din perioada interbelică. Aceasta a 
fost deschisă în luna mai a anului 1935 și a avut ca principal 
punct de desfășurare expoziţia urbanistică din Parcul Carol. 
Concepută ca „o istorie vie a orasului”, expoziţia prezenta 
trecutul, prezentul și viitorul Capitalei ţării. Încă de la începutul 
anului au fost demarate lucrările pentru „Luna Bucureștilor” 
care au presupus refacerea pavilioanelor existente deja în 
parcul Carol și construirea altora noi, între care amenajarea 
Cartierul Vechi, care a presupus reconstituirea unei străzi din 
Bucureștiul de altă dată, care să exemplifice specificul urban 
pentru care au fost construite Turnul Colţei, Hanul Manuc sau 
Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Inv. 68.943

Voivode Michael at the Month of Bucharest 
(1935)
The visit of the future King Michael I of Romania to the 
opening of the first edition of the “Month of Bucharest” 
exhibition in Carol Park in 1935 with his classmates. The 
group passes by a building in the Old Quarter, in front of 
which there is a minstrel troupe dressed in oriental-inspired 
clothes performing for visitors. The “Bucharest Month” 
was one of the great celebrations of interwar Bucharest. 
It opened in May 1935 and was mainly held in the urban 
exhibition in Carol Park. Conceived as “a living history of the 
city”, the exhibition presented the past, present and future 
of the Capital. At the beginning of the year, work began on 
the “Bucharest Month”, involving the restoration of existing 
pavilions in Carol Park and the construction of new ones, 
including the Old Quarter, with a reconstruction of a street 
from Bucharest’s past, exemplifying the urban environment 
for which Colţei Tower, the Manuc Inn and the Church of St. 
Gheorghe Nou were built. Inv. 68.943
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Măcelăria din Cartierul Vechi – 
Luna Bucureștilor (1935)
Aspect de la evenimentele ocazionate de sărbătoarea 
„Luna Bucureştilor”, prima ediţie din anul 1935, care a avut 
ca principal loc de organizare Parcul Carol. În imagine este 
un grup de șase bărbaţi care privesc către obiectivul camerei 
de fotografiat şi au o vestimentaţie populară balcanică, cu 
influenţe oriental-otomane, ieșind în evidenţă opincile cu 
ciucuri în vârf. În spatele lor este o construcţie în faţa căreia, 
în lateral, este o zonă unde sunt atârnate câteva bucăţi de 
carne și un scaun de măcelărie. În clădire este un magazin în 
interiorul căruia se văd alte două persoane. Inv. 67.932

The Butcher’s in the Old Quarter – 
The Month of Bucharest (1935)
Image of the events of the “Bucharest Month” celebration, the 
first edition in 1935, which had as its main venue Carol Park. In 
the picture we see a group of six men looking at the camera 
lens and wearing Balkan folk clothing with oriental-Ottoman 
influences, standing out with their pointed tasselled shoes. 
Behind them there is a building in front of which there is an 
area where a few pieces of meat are hung, and a butcher’s 
chair can also be seen. In the building is a shop inside which 
two other people can be seen. 
Inv. 67.932
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Cofetăria din Cartierul Vechi – 
Luna Bucureștilor (1935)
O scenă surprinsă dintr-o încăpere cu o ieșire largă cu 
arcadă către o altă cameră în care un copil așezat la o masă 
cu patru scaune citește o carte, supravegheat de un bărbat 
într-o vestimentaţie de influenţă oriental-otomană. Intitulată 
„Cofetăria din cartierul vechi”, fotografia surpinde un aspect 
din Parcul Carol din cadrul sărbătorii „Luna Bucureştilor” din 
anul 1935. Inv. 67.934

Old Quarter Confectionery – 
The Month of Bucharest (1935)
A scene captured in a room with a wide arched exit to 
another room where a child seated at a table is reading a 
book, supervised by a man in Oriental-Ottoman influenced 
clothing. Titled “The Old Quarter Confectionery Shop”, the 
photograph captures an aspect of Carol Park during the 1935 
“Month of Bucharest” celebrations. 
Inv. 67.934
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Regele Carol al II-lea și Voievodul Mihai 
la Luna Bucureștilor (1935)
Regele Carol al II-lea, însoţit de fratele său, prinţul Nicolae, 
și de fiul său, Voievodul Mihai, vizitând expoziţia „Luna 
Bucureștilor” 1935. Aici, actorii Teatrului Naţional dădeau 
seara reprezentaţii în vestimentaţie din epocile trecute, în 
care personificau boieri și jupâniţe, înconjuraţi de lăutari și 
creînd o atmosferă foarte apreciată de vizitatori. Piaţa de 
la intrarea principală în parc a fost reamenajată, primind 
acum Fântâna Zodiacului, realizată după un proiect semnat 
de arhitectul Octav Doicescu, cel care se va ocupa şi de 
amenajarea pavilioanelor expoziţiilor din anii ce aveau să 
vină. Pavilioanele găzduiau expoziţii care prezentau serviciile 
aflate în subordinea primăriei, așa cum erau serviciul de 
cadastru sau direcţia financiară, serviciul sanitar, pompierii, 
poliţia, poșta, serviciul pavajelor, uzinele comunale. 
Inv. 68.947

King Carol II and Voivode Michael 
at the Month of Bucharest (1935)
King Carol II, accompanied by his brother Prince Nicolae 
and his son Voivode Michael, visiting the 1935 “Month of 
Bucharest” exhibition. Here, the actors of the National Theatre 
gave evening performances in costumes of bygone eras, 
personifying noblemen and noblewomen, surrounded by 
lute players and creating an atmosphere much appreciated 
by visitors. The square at the main entrance to the park was 
redeveloped and now houses the Zodiac Fountain, designed 
by architect Octav Doicescu, who was also responsible for the 
design of the exhibition pavilions in the years to come. The 
pavilions hosted exhibitions presenting the services under 
the City Hall, such as the cadastre service or the financial 
directorate, the health service, the fire brigade, the police, the 
post office, the paving service, the municipal factories. 
Inv. 68.947
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III. Demolări/ Demolitions

Dărâmarea terasei Oteteleșanu (1932)
În prim plan este clădirea ruinată a Terasei Oteteleșanu, ce are 
la intrare un fronton cu o sculptură reprezentând doi copii, iar 
la cornișă reclama „Terasa Oteteleșanu restaurant și Berărie”. 
În dreapta intrării se pot vedea doi muncitor, unul pe o scară, 
celălalt în partea de jos, care lucrează la dezasamblarea unor 
elemenete ale construcţiei. Terasa Oteteleșanu a ţinut pentru 
o lungă perioadă de timp capul de afiş al evenimentelor 
mondene bucureştene, fiind frecventată de scriitori, ziarişti 
sau actori. Situată în imediata apropiere a vechiului Teatru 
Naţional, terasa a fost demolată pentru a face loc impunătoarei 
clădiri a Palatului Telefoanelor. 
Inv. 33.083-478

The demolition of the Oteteleșanu Terrace (1932)
In the foreground is the ruined building of the Oteteleșanu 
Terrace, which has a pediment at the entrance with a 
sculpture of two children, and the cornice advertising the 
“Oteteleșanu Terrace Restaurant and Brewery”. To the right 
of the entrance you can see two workers, one on a ladder, 
the other at the bottom, working on dismantling some parts 
of the building. The Oteteleșanu Terrace was for a long time 
the headliner of Bucharest social events, being frequented 
by writers, journalists and actors. Located next to the old 
National Theatre, the terrace was demolished to make way 
for the imposing building of the Telephones Palace. 
Inv. 33.083-478
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Dărâmarea zidului de lângă Teatrul Național 
(1934)
Un grup de muncitori îmbrăcaţi în straie populare încearcă 
dislocarea unei balustrade metalice de protecţie aflată lângă 
vechiul Teatru Naţional din Bucureşti de pe Calea Victoriei. 
Betonul în care erau îngropaţi stâlpii a fost spart, iar sub 
balustradă este un zid înalt tapetat cu afișe de spectacole. Zidul 
este construit pe strada Regală, actuala stradă Câmpineanu, 
într-o perioadă în care întreaga zonă va cunoaște modificări 
urbanistice. La mijlocul deceniului al patrulea zona Pieţei 
Teatrului se va moderniza, pe segmentul străzii Regale, fiind 
construite noile imobile Adriatica şi Dragomir Niculescu. 
Inv. 33.077-85

Demolition of the wall near the National 
Theatre (1934)
A group of workers dressed in folk costumes attempt to 
dislodge a metal guard rail near the old National Theatre in 
Bucharest on Calea Victoriei. The concrete in which the pillars 
were buried has been smashed, and beneath the railing is a 
high wall covered with show posters. The wall is built on the 
Regală Street, now Câmpineanu Street, at a time when the 
whole area was undergoing urban planning changes. In the 
middle of the 1940s, the Theatre Square was modernised, 
with the new Adriatica and Dragomir Niculescu buildings 
built on the Regală Street segment. 
Inv. 33.077-85 
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Vechiul local al Prefecturii Poliției Capitalei 
(1935)
Fotografia surprinde vechiul local al Prefecturii Poliţiei 
Capitalei din Calea Victoriei nr. 17-19 în vara anului 1935. Noua 
clădire avea să fie realizată pe baza sponsorizărilor venite 
dinspre industriașii de orientare liberală, fiind inclusă în noua 
construcţie și vechiul sediu al prefecturii – casa Meitani.  
Anul 1935 este cel în care se va demara construirea unui 
nou sediu, pe același loc, ca urmare a faptului că imobilul 
devenise neîncăpător. Terminată în bună parte în toamna 
anului următor, clădirea avea o suprafaţă a amprentei la sol 
de 2.380 mp. Partea din faţă (spre Calea Victoriei) avea şase 
etaje, iar în spate opt. În prezent, clădirea adăpostește Poliţia 
Capitalei. Inv. 33.083-127

The old premises of the Prefecture of the 
Capital Police (1935)
The photograph shows the old premises of the Prefecture of 
the Capital Police at No. 17-19 Calea Victoriei in the summer 
of 1935. The new building was to be built using sponsorships 
from liberal industrialists, and the old headquarters of the 
prefecture – the Meitani house – was included in the new 
construction. The year 1935 was when the construction of 
a new building on the same site began, as the building had 
become too small. The building was largely completed in the 
autumn of the following year and had a footprint of 2,380 
square metres. The front (facing Calea Victoriei) had six floors 
and the rear had eight. The building currently houses the 
Bucharest City Police. Inv. 33.083-127
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Demolarea imobilului Carniol și Cohen (1936)
Modernizarea centrului orașului s-a realizat prin demolarea 
unor imobile din zona comercială în special atunci când s-a 
trasat prelungirea bulevardului Brătianu până la Piaţa Unirii. 
Imaginea prezintă aspectul demolării imobilului Carniol și 
Cohen situat la intersecţia străzilor Decebal și Bărăţiei în 
luna ianuarie 1936. Părţi ale clădirii se află în diferite stadii ale 
demolării, în partea dreaptă se mai poate vedea reclama de 
deasupra intrării cu „Tutungeria Regală”. Strada Decebal lega 
strada Lipscani cu Calea Văcărești prin strada Sfânta Vineri.  
Inv. 33.077-149

The demolition of the Carniol and Cohen 
building (1936)
The modernization of the city centre was achieved by 
demolishing some buildings in the commercial area, 
especially when the extension of Brătianu Boulevard to Unirii 
Square was planned. The picture shows the demolition of 
the Carniol and Cohen building located at the intersection 
of Decebal and Bărăţiei streets in January 1936. Parts of the 
building are in various stages of demolition. On the right side 
you can still see the advertisement above the entrance with 
“Tutungeria Regală”. Decebal Street connects Lipscani Street 
with Calea Văcărești via Sfânta Vineri Street. Inv. 33.077-149
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Dărâmarea caselor insalubre din Crucea de 
Piatră (1936)
Deceniul al patrulea al secolului trecut este unul de mari 
modificări urbanistice ale Bucureștilor. O serie de acţiuni 
menite să crească calitatea traiului orășenilor au fost 
demarate în această perioadă. Este cazul locuinţelor 
insalubre, precum cea din imaginea alăturată care surprinde 
aspectul demolării unui rând de trei case consecutive pe 
aceeași latură a străzii din zona Căii Dudești, denumită 
„Crucea de piatră” și cunoscută îndeobște pentru practicarea 
prostituţiei. Procesul era unul care prezenta un mare interes 
pentru cei din zonă, drept urmare o mulţime de oameni asistă 
la demolare. Pentru a fi evitate eventualele situaţii conflictuale 
actiunea, care se desfăşura la începutul lunii noiembrie 1936, 
este supravegheat de câţiva agenţi de poliţie.  Inv. 33.077-74

Demolition of the squalid houses in Crucea 
de Piatră (Stone Cross) (1936)
The fourth decade of the last century was one of great urban 
changes in Bucharest. A series of actions aimed at improving 
the quality of life of the city’s inhabitants were launched 
during this period. This is the case of squalid housing, such 
as the one in the photograph, which shows the demolition 
of a row of three consecutive houses on the same side of 
the street in the area of Calea Dudești, known as “Crucea de 
Piatră” (Stone Cross), known for sex work. The process was 
of great interest to the local people, and as a result a crowd 
gathered to witness the demolition. In order to avoid possible 
conflict, the action, which took place in early November 1936, 
was supervised by several police officers. 
Inv. 33.077-74
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Dărâmarea imobilului Magazin General 
(1937) 
Magazinul General sau Magazinul Universal a fost un concept 
care a revoluţionat comerţul bucureștean. Dacă modernizarea 
comerţului din Capitală s-a făcut prin lipscănie, o schimbare 
structurală a produs-o deschiderea de magazine în care se 
puteau face mai toate cumpărăturile, în care se găseau într-
un singur loc produse diferite și, mai mult decât atât, aveau 
preţuri fixe. Acest tip de comerţ a avut o evoluţie ascendentă 
extrem de rapidă, iar dintre cele mai cunoscute astfel de 
magazine sunt „Galeriile Lafayette” sau Magasin Universel, 
„La Vulturul de mare cu peștele în gheare” sau Magazinul 
General din imagine, demolat la mijlocul lunii martie 1937, în 
plină modificare urbanistică a orașului, când se trasa aici noul 
bulevard Brătianu. Inv. 33.077-95

The demolition of the General Store building 
(1937)
The General Store or the Universal Store was a concept that 
revolutionised commerce in Bucharest. If the modernisation 
of commerce in the Capital was due to merchants, the 
opening of stores for all kinds of shopping, all in one place 
with different products and, much more than that, with fixed 
prices, offered a structural change. This type of commerce had 
a very fast ascending evolution, the most well-known such 
stores are the “Lafayette Galleries” or Magasin Universel, “La 
Vulturul de mare cu peștele în gheare” or the General Store in 
the image, demolished at the middle of March 1937, at the full 
peak of the urbanistic modification of the city, when the new 
Brătianu boulevard was being traced here. 
Inv. 33.077-95
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Demolări la intersecția străzilor Domnița 
Anastasia și Brezoianu (1937)
Imaginea prezintă un aspect din timpul demolării imobilului 
situat la intersecţia străzilor Domniţa Anastasia și Brezoianu, 
în care muncitorii încarcă în trei căruţe materialele din 
demolare aflate la nivelul fundaţiei. Se poate vedea în partea 
dreaptă un imobil de mici dimensiuni încă în stare bună 
care supravieţuieşte pentru moment modificărilor din zonă. 
În partea stângă, pe calcanul imobilului se poate vedea o 
reclamă la magazinul de instrumente muzicale „La Caruso”. 
În planul doi este blocul care se găsește pe strada Domniţa 
Anastasia, colţ cu strada Brezoianu și care are la parter un 
salon de frizerie și coafor. Pe locul construcţiilor demolate 
se găsește în prezent blocul de locuinţe care are la parter 
Restaurantul „Casa Gorjeană”. 
Inv. 33.077-139

Demolitions at the Domnița Anastasia and 
Brezoianu streets crossroad (1937)
The image presents an aspect from the demolition of the 
building situated at the Domniţa Anastasia and Brezoianu 
streets crossroad, when the workers load into three wagons 
the demolition materials at the base of the foundation. On 
the right side a small building in good conditions is still 
visible, escaping the nearby changes for the moment. On 
the left side, on the outer wall of the building a commercial 
for the musical instruments shop “La Caruso” is visible. In 
the background we see the building on Domniţa Anastasia 
Street, on the corner of Brezoianu Street, with a barber 
and hairdresser’s shop on the ground floor. In the place of 
the demolished constructions, nowadays we can see the 
apartment blocks with the “Casa Gorjeană” restaurant at the 
ground floor. Inv.33.077-139
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Vechiul local al Judecătoriei Ocolului II 
Galben (1937)
Clădirea aflată la intersecţia străzii C.A. Rosetti cu strada 
Dionisie Lupu, cu o arhitectură neoclasică, cu un portic cu 
fronton sprijinit pe patru coloane în faţa intrării, atât corintice, 
cât şi ionice, adăpostise, conform inscripţiei de pe partea 
inferioară a frontonului, „Judecătoria Ocolului II Galben”. 
Clădirea are tencuiala căzută în multe locuri, iar acoperișului 
îi lipsește ţigla și se văd o parte din scândurile asterelii. 
În partea superioară clădirea are un luminator. Ruinarea 
imobilului anunţa demolarea intervenită în vara anului 1935. 
Pe locul acesteia nu s-a mai construit nimic, în prezent aici 
fiind amenajat un parc care este încadrat de străzile Nicolae 
Filipescu, C.A. Rosetti şi Tudor Arghezi, în centrul căruia se 
află bustul lui Constantin Dobrogeanu-Gherea. 
Inv. 33.083-405

The old establishment of Yellow District II 
Administrative Unit Court (1937)
The building found at the C.A. Rosetti and Dionisie Lupu 
streets crossroad, with a neoclassical architecture, with a 
fronton portico supported by four columns at the entrance 
of the building, both corinthic and ionian, accommodated, 
according to the inscription of the lower part of the fronton, 
the “Yellow District II Administrative Unit Court”. The building 
has plaster damage in many areas, and the tile is missing 
from the roof, part of the wooden beams being visible. On the 
upper side the building has a skylight. The ruin of the building 
announced its demolition in 1935. Nothing was built on this 
spot, today a park is set up here surrounded by Nicolea 
Filipescu, C.A. Rosetti and Tudor Arghezi streets, a bust of 
Constantin Dobrogeanu-Gherea in the centre of the park. 
Inv. 33.083-405
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IV. Evenimente/ Events

Focul de la Magazinele Universel în 
toamna anului 1929
Imagine surprinsă de pe acoperisul Palatului Poștei 
către Hotel de France şi care prezintă aspectul unei 
intervenţii a pompierilor. În partea dreaptă a imaginii se 
văd sculpturile de la cornișa Palatului Poștei dispărute în 
urma cutremurului din anul 1940. În centrul imaginii un 
șir de autocisterne şi câteva autospeciale ale pompierilor 
veniţi în număr mare la stingerea incendiului. În planul 
doi se văd clădirile care adăposteau Hotel de France și 
Galeriile Lafayette. Strada este plină de trecători opriţi să 
privească curioşi intervenţia pompierilor. Inv. 33.078-131

The Universel Stores fire in the fall of the 
year 1929
An image taken from the Post Palace roof towards Hotel 
de France presenting the intervention of firemen. On the 
right side of the building sculptures from the Post Palace 
cornice are visible, destroyed during an earthquake in 
1940. In the centre of the image we see a line of tanks 
and several firemen trucks, present in great numbers to 
extinguish the fire. In the background the buildings that 
hosted the Hotel de France and Lafayette Galleries are 
visible. The street is full of passer-by’s curiously looking 
at the firemen’s intervention. Inv. no. 33.078-131
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Demonstrație la centenarul pompierilor 
(1935)
Evenimentul organizat cu ocazia centenarului Roţii de 
Pompieri, ca serviciu permanent de protejare a orașului 
împotriva incendiilor desfăşurat în anul 1935. Acest serviciu a 
fost propus de Generalul Maior Starov în 1833, care întocmise 
un proiect ce prevedea ca din corpul respectiv să facă 
parte 6 ofiţeri ai poliţiei, 20 de subofiţeri și 200 de soldaţi, 
proiect ce trebuia să fie încheiat în anul 1835. În acelaşi an, 
dr. Zucker a insistat pe lângă domnitorul Alexandru Ghica 
pentru formarea corpului pompierilor, însă legea de înfiinţare 
și funcţionare a acestui corp va fi emisă abia în anul 1844, cu 
efecte din anul următor. Imaginea prezintă o scenă din cadrul 
demonstraţiei de stingere a unui incendiu în care sunt trei 
personaje îmbrăcate în costume de epocă de pompieri care 
scot apă dintr-o fântână. În planul doi, lângă o clădire, două 
grupuri de pompieri, jucând rolul pompierilor de la 1835, sting 
un foc, supravegheaţi de un grup de ofiţeri în uniforme din 
perioada interbelică. Inv. 33.028-3

Demonstration at the firefighters’ 
centenary event (1935)
The event organised on the occasion of the Roţii de Pompierii 
centenary (Firefighter Wheel, a firefighter administrative 
structure), as a permanent protection service of the city 
against the fires in 1935. This service was proposed by 
General Major in 1833, who set up a project that stipulated 
that 6 police officers, 20 sub officers and 200 soldiers were 
to be part of the service, a project that was meant to be 
signed in 1835. The same year, dr. Zucker proposed to ruler 
Alexandru Ghica to form a firefighter department, but the law 
of creation and operation of this department was issued only 
in 1844, effective the following year. The image presents a 
scene during the demonstrative extinguishing of a fire with 
three characters dressed in firemen uniforms of the time, 
drawing water from a well. Next to a building, two groups of 
firemen playing the role of 1835 firefighters extinguish a fire, 
overseen by a group of officers in interwar uniforms. 
Inv. 33.028-3
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Demonstrație la centenarul pompierilor 
(1935)
Exerciţiul desfășurat în tabăra de la Cotroceni din cadrul 
activităţilor ocazionate de centenarul pompierilor, la 5 
octombrie 1935, în care este prezentată bombardarea și 
incendierea de către aviaţie unui imobil de locuinţe în stil 
modernist, cu patru nivele, urmând ca pompierii să intervină 
pentru stingerea incendiului și salvarea supravieţuitorilor. 
Poligonul de exerciţiu este plin de fum, fiind supravegheat de 
la distanţă de către personalul de stingere a incendiilor. 
Inv. 33.028-5

Demonstration at the firefighters’ 
centenary event (1935)
The exercise at the Cotroceni camp during the activities 
occasioned by firefighters’ centenary event, on October 
5th 1935, presenting the bombing and arson of a four level 
modernist building block by the aviation, so that the firemen 
would intervene to extinguish the fire and save the survivors. 
The exercise polygon is full of smoke, observed at a distance 
by the fire extinguishing personnel. 
Inv. 33.028-5
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Demonstrația autobuzistilor în Piața 
Victoriei, înainte de a pleca la Cameră (?)  
(1935)
În cadrul modernizărilor administrative ale Capitalei de la 
nivelul anului 1935 a fost şi concesionarea autobuzelor către 
S.T.B. Acţiunea era menită să unifice transportul în comun 
bucureștean, tarifele călătoriilor, creării condiţiilor civilizate de 
transport pentru călători și venea să asigure și capacitatea 
sporită a transportului în caz de război. Legea prevedea ca 
autobuzele să fie răscumpărate, șoferii să fie încadraţi la 
S.T.B., condiţiile acestora de muncă să se îmbunătăţească, iar 
parcul auto să crească în fiabilitate. Această decizie nu era 
însă pe placul „autobuziştilor”, care au decis să protesteze la 
20 Aprilie 1935 faţă de noua lege. În fotografia care prezintă 
protestul acestora se poate vedea un autobuz pe ale cărui 
plăci este scris „Grant 8 Raion”. Protestul este supravegheat 
de poliţiști. Inv. 67.978

The demonstration of the bus drivers at 
the Victoriei Square, before heading to the 
Cameră (?) (1935)
During the administrative modernization of the Capital in 1935 
the buses were leased to the S.T.B. This action was meant 
to unify the public transport system in Bucharest, as well as 
associated travel fees, in order to create civilised travelling 
conditions for citizens and to assure an improved transport 
capacity in case of war. The law stipulated that buses were 
to be repurchased, the drivers assigned to S.T.B., their work 
conditions improving, and the auto park more reliable. This 
decision was not accepted by the “bus drivers”, that decided 
to protest against it on April 20th 1935. In the photo that 
presents their protest a bus with “Grant 8 Raion” written on it 
is visible. The protest is supervised by policemen. 
Inv. 67.978
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Focul din Calea Moșilor (1935)
Un clișeu care prezintă imobilul Littmann, cu spaţii pentru 
magazine la parter şi patru etaje superioare, situat în Calea 
Moşilor, colţ cu strada Radu Calomfirescu. În luna aprilie 1935  
a avut loc un incendiu la partea superioară. Fotografia care 
imortalizează evenimentul este suprinsă dinspre strada Ion 
Florescu. În faţa clădirii este o autospecială a pompierilor, iar 
strada este plină de trecători care, mânaţi de curiozitate, s-au 
oprit să vadă ce se petrece. Inv. 33.078-274

The Calea Moșilor fire (1935)
A cliché that presents the Littmann building, with rooms for 
stores at the ground floor and four upper levels, situated 
on Calea Moşilor, cornering Radu Calomfirescu Street. In 
April 1935 there was a fire on the upper floors. The photo 
immortalising the event is taken from Ion Florescu Street. In 
front of the building there is a fire engine, and the street is full 
of passers-by, curiously stopping to take a look. 
Inv. 33.078-274

Ziua copilului (1935)
Defilarea copiilor cu ocazia Zilei Copilului din 9 mai 1935, 
manifestaţie care deschidea practic sărbătorea „Luna 
Bucureștilor”. Grupul de copii defilează pe Calea Victoriei, 
în dreptul Palatului Regal şi au pe cap băști și șepci, cântă 
la trompete şi tobe, steaguri și poartă pancarde cu diferite 
sloganuri precum „Dragoste Veselie Sănătate” etc. Se poate 
observa vestimentaţia străjerilor, care aduce aminte de cea 
a pionierilor din timpul regimului comunist. Inv. 33.081-450

Children’s Day (1935)
The children’s parade for the Children’s Day on the 9th of May 
1935, a manifestation that practically opened the “Bucharest 
Month”. The group of children stroll on Calea Victoriei, near 
the Royal Palace, wearing berets and hats, with trumpets and 
drums, flags and signboards with different slogans such as 
“Love Joy Health” etc. Their clothing is similar to the uniforms 
worn by pioneers during the communist regime. 
Inv. 33.081-450
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Răniți în catastrofa de la 8 Iunie 1936, 
la spitalul Brâncovenesc
Salonul de spital în care doi răniţi în catastrofa de la 8 iunie 1936, 
la spitalul Brâncovenesc sunt asistaţi de 9 cadre medicale. În 
urma prăbușirii Tribunei „I” pe platoul Cotroceni au rezultat 4 
morţi și 383 de răniţi. Aceștia din urmă au fost transportaţi 
cu ambulanţa la Spitalul Corpului de Gardieni Publici, la 
cel de Chirurgie accidente de muncă, de urgenţă, Central 
Prof. Ioan Cantacuzino, Sanatoriul de Chirurgie Gerotta, 
Institutul de Chirurgie „Regele Carol al II-lea”, Colentina, 
Ocrotirea și Ajutorarea Personalului C.F.R., Colţea, Filantropia, 
Brâncovenesc, Militar Central, Așezământul Principesa Elena, 
Sanatoriul Saint-Vincent de Paul. Inv. 68.018

The injured during the 8th of June 1936 
catastrophe, at the Brancovan hospital
The Brancovan hospital salon in which two injured people 
during the 8th of June 1936 catastrophe are being assisted by 
two doctors. Following the collapse of the Tribune “I” on the 
Cotroceni plateau 4 people died and 383 were injured. The 
latter were transported by ambulance at the Public Guards 
Department Hospital, the Surgery Hospital of work related 
accidents, the Emergency Hospital, the Prof. Ioan Cantacuzino 
Central Hospital, the Gerotta Surgery Sanatorium, the 
Surgery Institute “King Carol II”, Colentina, The Protection and 
Aid of the C.F.R. Staff, Colţea, Filantropia, Brancovan Hospital, 
Central Military, Princess Elena Settlement, Saint-Vincent de 
Paul Sanatorium. Inv. 68.018

Prăbușirea Tribunei „I”, pe platoul Cotroceni 
(1936)
O scenă surprinsă după prăbușirea unei tribune din lemn, în 
care se pot vedea poliţiști, militari și alţii care ajută la scoaterea 
victimelor de sub dărâmături. La 8 iunie 1936, avea loc pe 
platoul de la Cotroceni, cu ocazia serbărilor Restauraţiei, 
sărbătoarea străjerilor. În jurul orei 10:30 una dintre tribunele 
pline cu participanţii la eveniment s-a prăbuşit sub propria 
greutate. În urma investigaţiei au fost puşi sub acuzare atât 
constructorul cât şi reprezentanţii primăriei, cu competenţe în 
recepţia lucrării. Inv. 67.977

The collapse of the Tribune “I”, on the 
Cotroceni plateau (1936)
A scene captured after the collapse of a wooden tribune, in 
which policemen are visible, militaries and others helping 
extract the victims under the rubble. On June 8th 1936 on the 
Cotroceni plateau the sentinel festivity was organised with 
the occasion of the Restauration festivities. Around 10:30 one 
of the tribunes full with participants collapsed under its own 
weight. Following the investigation, both the constructor and 
Bucharest City Hall officials in charge of the work reception 
were put under accusation. Inv. no. 67.977
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V. Edilitare/ Urban

Crematoriul „Cenușa” (1932)
Crematoriului uman „Cenușa”, situat pe o colină din Parcul 
Tineretului, pe str. Șerban Vodă nr. 183, în anul 1932 în timpul 
construcţiei. A fost ridicat după un proiect al arhitectului 
Duiliu Marcu, construcţia începând în anul 1925, cu sprijinul 
Primăriei Capitalei, la iniţiativa Societăţii „Cenușa”, înfiinţate 
la 7 martie 1923. În fotografie se vede clădirea crematoriului 
aproape finalizată, înainte de a fi tencuită. Inv. 33.020-11

The “Cenușa” (“Ashes”) Crematory (1932)
The human Crematory “Cenușa“ (“Ashes”), situated on a hill 
in Tineretului Park, at no. 183 Șerban Vodă Street, in 1932, 
during its construction. It was built following the project of 
architect Duiliu Marcu. Its construction began in 1925 with 
the support of the Bucharest City Hall, at the initiative of the 
“Cenușa“ (“Ashes”) Society, established on March 7th 1923. 
In the photo the almost finished building of the crematory is 
visible, before its plastering. Inv. 33.020-11

Ștrandul comunal de la Obor (1934)
Aspect de la ultimele lucrări de finisare ale ștrandului public 
de la Obor. Se pot vedea bazinele, cabinele și aleile dintre 
acestea, dar și muncitorii care lucrează la amenajarea spaţiilor 
verzi. În partea inferioară este o masă cu două scaune și 
o umbrelă. În planul doi se pot vedea câteva construcţii 
industriale. Intitulată „Ștrandul Comunal de la Obor, înainte 
de inaugurare. Septembrie 1934”, fotografia este martora unui 
obiectiv bucureştean dispărut astăzi. Ştrandul de la Obor se 
înscrie în planurile din perioada interbelică de construire a 
acestor obiective de agrement precum ştrandurile Kiseleff şi 
Lido, Cotroceni, Izvor sau Bragadiru.  Inv. 32.992-7

The Obor Communal Swimming pool (1934)
Image from the last finishing works of the Obor Communal 
Swimming pool. The basins and cabins are visible as are the 
alleys between them, and also the workers that were tending 
to the green areas. In the lower part there is a table with two 
chairs and an umbrella. In the background several industrial 
constructions are visible. Titled “The Obor Communal 
Swimming pool, before the inauguration. September 1934”, 
the photograph is the witness of an objective that is lost today 
in Bucharest. The Obor Swimming pool is part of interwar 
leisure objectives such as the Kiseleff and Lido swimming 
pools, Cotroceni, Izvor or Bragadiru.  Inv. no. 32.992-7
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Vedere generală a Pieței Bibescu (1936)
Piaţa Bibescu Vodă era o extindere naturală a zonei Lipscani, 
fiind în secolul trecut principala piaţă agroalimentară a 
orașului. În 1935, odată cu sistematizarea zonei ce a presupus 
acoperirea Dâmboviţei cu un planșeu din beton, amenajarea 
Aleii Patriarhiei și vechea piaţa Bibescu Vodă era demolată. 
Imaginea ne prezintă în plan apropiat bazarul și hala de 
păsări, urmate de hala de pește în construcţie și spaţiul liber 
pe care se găsea anterior Piaţa Bibescu. Apoi nou amenajata 
Alee a Patriarhiei care urca către biserică și Palatul Adunării 
Deputaţilor. În partea dreaptă, lângă Palatul Partiarhal se vede 
turla Bisericii Nicolae Vlădica. Revenind în piaţă, tot în partea 
dreaptă se vede o parte din Spitatul Brâncovenesc. Dacă 
fotograful ar fi poziţionat obiectivul astfel încât să încadreze 
mai mult din Spitalul Brâncovenesc, în cadru ar fi apărut și 
Hala Mare. În prezent zona este de nerecunoscut ca urmare 
a demolărilor de la mijlocul deceniului al nouălea al secolului 
trecut, singurul punct de reper fiind construcţiile din Dealul 
Patriarhiei, restul fiind demolate. 
Inv. 32.998-59

General view of the Bibescu Market (1936)
The Bibescu Vodă Market was a natural extension of the 
Lipscani area, being the main agro-alimentary market of the city 
during the last century. In 1935, along with the systematization 
of the area that covered Dâmboviţa with a concrete bridging, 
the arrangement of the Patriarchy Alley, the old Bibescu 
Vodă market was demolished. The image presents the 
nearby market and poultry hall, followed by the fish hall under 
construction and the free space where the Bibescu Market 
used to be. Then the newly arranged Patriarchy Alley that went 
up to the church and the Palace of the Chamber of Deputies. 
On the right side, next to the Palace of the Patriarchate the 
tower of the Nicolae Vlădica Church is visible. Returning to the 
market, still on the right side a part of the Brancovan Hospital 
is visible. If the photographer had positioned the camera a bit 
more towards the the Brancovan Hospital, the Great Hall could 
have been captured. Presently, the area is unrecognizable 
following the demolitions of the mid-1990s, the only point of 
reference being the constructions of the Patriarchy Hill, the rest 
being demolished. Inv. 32.998-59
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Inaugurarea planșeului peste Dâmbovița 
(1935)
Inspecţia de la recepţia lucrării de acoperire a râului 
Dâmboviţa pe segmentul cuprins între Calea Victoriei și 
Piaţa Unirii în anul 1935. În anul anterior a fost organizată o 
licitaţie în urma căreia constructorul desemnat a demarat 
lucrările de acoperire a Dâmboviţei cu un planșeu din beton 
pe segmentul aminitit. În imagine este primarul Alexandru 
Donescu inspectând lucrarea la 15 noiembrie 1935, în ziua 
inaugurării. Planșeul a rezistat o lungă perioadă până când 
a fost demontat în timpul regimului comunist, păstrându-se 
doar porţiunea din Piaţa Unirii. În planul doi se poate vedea 
silueta vechii Hale a Unirii, demolată la rându-i în ultimul 
deceniu comunist. Inv. 33.077-103

The inauguration of the bridging over 
Dâmbovița (1935)
The inspection at the reception of the work covering the 
Dâmboviţa river on the segment between Calea Victoriei and 
Unirii Square in 1935. The next year an auction was organised 
and the assigned constructor started work on crossing the 
Dâmboviţa River with a concrete bridging on the mentioned 
segment. The image presents mayor Alexandru Donescu 
inspecting the work on November 15th 1935, the inauguration 
day. The bridging lasted for a long time until it was demolished 
during the communist regime, only preserving the Unirii 
Square section. In the background the shape of the old Unirii 
Hall is visible, also demolished in the last communist decade 
(1980-1990). Inv. 33.077-103
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Primăria Sectorului IV Verde (1936)
Primăria Sectorului IV Verde, din bulevardul Banu Manta 
nr. 9, ridicat în stil neoromânesc, după planurile arhitecţilor 
G. Cristinel și N. Georgescu. La 1 martie 1926, în scopul 
unei administrări mai eficiente, Municipiul București a fost 
împărţiţi în 4 sectoare (culori), fiecare cu o conducere și un 
consiliu comunal propriu. Structura consiliului comunal era: 
12 consilieri aleși, 7 consilieri de drept, 2 consilieri cooptaţi și 4 
consilieri supleanţi. Administraţia nou creată avea un număr 
de 65 de funcţionari care activau în 5 servicii: Secretariat-
Personal și Administrativ, Financiar, Autorizaţii-Cadastru și 
Căi de Comunicaţii, Starea Civilă și Salubritatea. Primăria a 
funcţionat într-un imobil închiriat situat în Calea Griviţei nr. 217. 
Un an mai târziu a fost achiziţionat un teren în de aproape 
2 ha situat în bulevardul Banu Manta, pe care a fost ridicat 
liceul „Marele Voievod Mihai”, actualul Colegiu Naţional „Ion 
Neculce”, şi Palatul Comunal, ale carui lucrări au durat 9 ani şi 
au costat 35 milioane lei. Clădirea are demisol, parter și două 
etaje, iar în partea stângă este un turn de o înălţime aproape 
dublă, în vârful căruia este un soldat cu lance. 
Inv. 33.078-169 

The (Green) District IV City Hall (1936)
The District IV City Hall, at No. 9 Banu Manta Boulevard, 
built in a Neo-Romanian style, following the plans of 
architects G. Cristinel and N. Georgescu. On March 1st 1926, 
in order to establish a more efficient administration, the 
Bucharest Municipality was divided into 4 districts (colours), 
each with its own management and communal council. 
The structure of the communal council was: 12 chosen 
councillors, 7 rightful councillors, 2 co-opted councillors and 
4 substitute councillors. The newly created administration 
had a total number of 65 functionaries that activated in 5 
services: Secretary-Personnel and Administrative, Financial, 
Authorizations-Cadastre and Ways of Communications, Civil 
Status and Sanitation. The City Hall functioned in a rented 
building at No. 217 Calea Griviţei. On year later a nearby a 2 
ha land was purchased on Banu Manta boulevard, where 
the “Grand Voivode Mihai” high school was built, the present 
”Ion Neculce” National College, and Communal Palace, its 
works lasting for 9 years and 35 million Lei. The building has 
a basement, ground floor and two levels, and on the left side 
is a tower double in height, with a soldier holding a spear in 
its peak. 
Inv. 33.078-169
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Aspect de noapte al Dealului Patriarhiei 1936 
Un peisaj nocturn având în prim plan un ceas stradal înalt 
luminat complet. Ceasul luminat este o aparţie ulterioară 
amenajării Dealului Patriarhiei și a actualei Pieţe a Unirii de la 
mijlocul deceniului al patrulea al secolului trecut, perioada în 
care aspectul întregii zone a fost complet schimbat. În planul 
doi se pot vedea luminile felinarelor stradale. Inv. 33.078-191

Night-time aspect of the Patriarchy Hill 1936
A nocturnal landscape with a fully illuminated street clock 
at its centre. The illuminated clock appeared following the 
arrangement of the Patriarchy Hill and the present Unirii 
Square at the middle of the 4th decade of the last century, 
the time when the aspect of the entire area was completely 
changed. Secondly, the lights of the street lampposts are 
visible. Inv. 33.078-191

Noul local al Primăriei de Galben (1936)
Faţada dinspre strada Amzei a clădirii construite pentru a 
adăposti Primăria Sectorului I Galben. Imobilul, construit în 
stil modernist, a fost inaugurat cu ocazia sărbătorii „Luna 
Bucureştilor” din anul 1936. În partea superioară, faţada 
imobilului a fost decorată pe friza sub cornișă cu un rând de 
peceţi semnificative pentru identitatea urbei. Aceste peceţi 
redau stema Bucureștilor la 1670, peceţile domnitorilor 
Constantin Brâncoveanu, Grigore Ghica, Gheorghe Duca, 
Constantin Șerban, Șerban Cantacuzino, Radu Creţulescu, 
a judeţului bucureștean din 1578, a clucerului Socol 
Cornăţeanul, ispravnic al Scaunului Bucureștilor la 1651, a 
Mănăstirii Radu Vodă la 1750, Inv. 33.082-335

The new establishment of the Yellow 
District City Hall (1936)
The façade towards Amzei street built to accommodate 
the (Yellow) District I City Hall. The construction, built in a 
modernist fashion, was inaugurated during the “Bucharest 
Month” festivity in 1936. In the upper part, the building façade 
was decorated on the frieze under the cornice with a row of 
seals of importance for the city identity. These seals show 
the 1670 Bucharest emblem, the emblems of the Constantin 
Brâncoveanu, Grigore Ghica, Gheorghe Duca, Constantin 
Șerban, Șerban Cantacuzino, Radu Creţulescu rulers, of the 
1578 Bucharest municipality, of Socol Cornăţeanul, steward 
of Bucharest in 1651, and of the Radu Vodă Monastery in 
1750. Inv. 33.082-335
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Judecătoria Ocolului 8 (1936)
Noua clădire a Judecătoriei Ocolului 8 Urban a fost dată 
în funcţiune cu ocazia celei de-a doua sărbători a „Lunii 
Bucureştilor” din anul 1936. Ridicat după planurile arhitecţilor 
Emil Nădejde şi de Eugen Cuşcenco (Cuscenko), la iniţiativa 
şi cu sprijinul direct al Primăriei de Verde. Sediul continuă 
să impresioneze şi astăzi prin faţada sa monumentală, 
încununată de friza realizată de Miliţa Petraşcu. Clădit pe 
locul unei foste judecătorii ruinate, imobilul oferă un spaţiu 
generos activităţilor specifice acestei instituţii. 
Inv. 33.083-56

The 8 Administrative unit Court (1936)
The new building of the 8 Administrative unit Urban Court 
was put into operation on the occasion of the second “Month 
of Bucharest” festivity in 1936. Constructed according to 
the plans of architects Emil Nădejde and Eugen Cuşcenco 
(Cuscenko), at the initiative and direct support of the Green 
District City Hall. The establishment is still impressive today 
through its monumental façade, decorated with a frieze 
created by Miliţa Petraşcu. Built on the spot of a former ruined 
court, the property offers a generous space accommodating 
the specific activities of this institution. Inv. 33.083-56
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Noul local al Primăriei de Galben 
Imaginea prezintă o faţadă laterală a clădirii construite pentru 
a adăposti Primăria Sectorului I Galben. Noul edificiu din Piaţa 
Amzei încorpora Primăria Sectorului I Galben, dar includea și 
o bibliotecă/sală de consiliu, judecătorii, serviciul de stare 
civilă, serviciul financiar și, cel mai important, o sală mare de 
teatru. În deceniile al șaselea și al șaptelea al secolului trecut 
sala de teatru a fost folosită de Teatrul Naţional București 
sub numele de Sala Studio, până la construirea noului sediu 
T.N.B. din centrul orașului. Cunoscut mult timp drept „Casa de 
Căsătorii” a Sectorului 1, în prezent, vechea Primărie Galbenă 
adăpostește Direcţia de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 
1 și Teatrul „Ion Creangă”. 
Inv. 33.083-120

The new establishment of the Yellow District 
City Hall 
The image presents a lateral façade of the construction built 
to shelter the Yellow District 1 City Hall. The new edifice in 
Amzei Square incorporated the Yellow District 1 City Hall, 
but also included a library/boardroom, courthouses, the civil 
status service, the financial service and, most importantly, 
a great theatre room. During the 6th and 7th decades of the 
last century the theatre room was used by the National 
Theatre Bucharest under the name the Studio Room, up 
until the construction of the new National Theatre Bucharest 
headquarters in the city centre. Known for a long time as the 
“House of Marriages” of District 1, presently, the old Yellow 
District City Hall accommodates the Local Taxes and Duties 
Department of District 1 and the “Ion Creangă” Theatre. 
Inv.  33.083-120
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Podul de cale ferată de la Mogoșoaia (1937)
Podul Băneasa, sau podul Mioriţa cum era cunoscut în trecut, 
a fost construit odată cu refacerea gării Mogoşoaia (Băneasa), 
devenită gară regală şi apoi prezidenţială şi care avea un 
caracter eminamente de protocol. Fotografia poartă titlul de 
„Podul de cale ferată de la Mogoșoaia în timpul construcţiei. 
Martie 1937”, perioadă în care Bucureştiul, în mod general, 
şi nordul oraşului, în mod particular, se afla în plină refacere 
urbanistică. Parcul naţional Carol al II-lea va deveni locul de 
desfăşurare al celei mai mari sărbători anuale ale oraşului 
„Luna Bucureştilor”. 
Inv. 32.989-35

The Mogoșoaia railway bridge (1937)
The Băneasa Bridge, or the Mioriţa Bridge as it was known 
in the past, was built at the same time as the reconstruction 
of the Mogoşoaia (Băneasa) railway station, which became 
a royal station and then a presidential one, mostly used 
for protocol. The photograph is titled “The Mogoșoaia 
railway bridge during construction. March 1937”, a time 
when Bucharest, generally, especially in the North, was in 
full urbanistic restoration. The Carol II National Park was to 
become the location of the greatest annual festivity – the 
“Month of Bucharest”. 
Inv. 32.989-35
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VI. Parcul Național Carol al II-lea
      King Carol II National Park

Luna Bucureștilor (1936)
Curtea de onoare din Parcul Naţional Carol al II-lea din cadrul 
amenajării ocazionate de organizarea celei de-a doua ediţii 
a sărbătorii „Luna Bucureștilor” din luna martie a anului 1936. 
Se văd trei clădiri aproape finalizate și lucrul la pavarea zonei, 
precum și mai mulţi muncitori în activitate. 
Inv. 33.051-194

The Bucharest Month (1936)
King Carol II National Park`s Honour Court on the occasion 
of the second edition of the “Bucharest Month” in March 
1936. In the image we can see three buildings that are almost 
completed, the paving of the area, as well as several labourers 
at work. 
Inv. 33.051-194
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Sculptorii Constantin Baraschi și 
Mac Constantinescu în fața pavilionului 
Regalității - Luna Bucureștilor (1936)
Sculptorii Constantin Baraschi (stânga) și Mac 
Constantinescu (dreapta) în faţa pavilionului Regalităţii din 
Parcul Naţional Carol al II-lea (Herăstrău) la 3 Mai 1936, cu 
ocazia amenajărilor pentru sărbătoarea „Luna Bucureștilor”. 
Cele două personaje sunt în haine de lucru. În planul doi se 
poate vedea o faţadă pe care este montat un relief în lucru 
ce prezintă o alegorie a unei zeiţe romane aflată pe un car 
de luptă cu doi cai, care întinde o cunună cu lauri. În faţa 
altoreliefului este o schelă pe care lucrează doi muncitori, iar 
în partea inferioară se găsesc alţi trei muncitori. 
Inv. 68.023

Sculptors Constantin Baraschi and 
Mac Constantinescu in front of the Royal 
Pavilion - Bucharest Month (1936)
Sculptors Constantin Baraschi (left) and Mac Constantinescu 
(right) in front of the Royal Pavilion in King Carol II National 
Park (Herastrau) on May 3rd 1936, on the occasion of the 
preparations for the “Bucharest Month” celebrations. The 
two men are dressed in work clothes. In the background a 
façade can be seen, featuring a mounted relief in progress, 
depicting an allegory of a Roman goddess on a chariot with 
two horses, holding a wreath of laurels. In front of the relief 
is a scaffold on which two labourers are working, and at the 
base of the scaffold there are three other workers. 
Inv. 68.023
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Curtea de onoare a expoziției 
„Luna Bucureștilor” (1936)
Aspect din Parcul Naţional Carol al II-lea (Herăstrău) din anul 
1936, când urma să se organizeze cea de-a doua sărbătoare 
„Luna Bucureștilor”, în care se poate vedea curtea de onoare 
cu pavilionul central – o clădire parter construită în stil antic 
cu coloane în faţă. În partea dreaptă alte trei pavilioane, două 
dintre acestea decorate cu câte o frescă. Curtea are pavaj 
decorativ, iar în centru o fântână arteziană. Din loc în loc este 
câte o mică bancă de odihnă și câţiva trecători. 
Inv. 68.036

Honour Court of the “Bucharest Month” 
exhibition (1936)
View of the King Carol II National Park (Herastrau) in 1936, 
when the second “Month of Bucharest” exhibition was held, 
showing the Honour Court with the central pavilion – a 
ground floor building in an antique style with frontal columns. 
On the right side there are three other pavilions, two of them 
decorated with a fresco. The courtyard has decorative paving 
and an artesian fountain in the centre. From place to place 
there is a small resting bench and a few passers-by. 
Inv. 68.036
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Serviciul religios la inaugurarea expoziției 
„Luna Bucureștilor” (1936)
Deschiderea expoziţiei „Luna Bucureștilor” 1936 când are 
loc serviciul religios. În partea stângă este masa cu obiectele 
sfinte, în faţa căreia trei preoţi ţin slujba în apropierea 
unui microfon, ceea ce ne duce cu gândul că slujba a fost 
transmisă la radio. Mulţimea strânsă în jurul lor îi are în centru 
pe regele Carol al II-lea și pe Voievodul Mihai. În planul doi se 
disting pavilioanele expoziţiei care, începând cu anul 1936, se 
va desfășura în Parcul Herăstrău (Carol al II-lea atunci, apoi 
Stalin, Herăstrau și acum Mihai I). 
Inv. 68.803

Religious service at the opening of the 
“Bucharest Month” exhibition (1936)
A religious service took place at the inauguration of 1936 
“Bucharest Month” exhibition. There is a table on the left 
with holy items, in front of which three priests are performing 
the service near a microphone, which makes us believe 
that the service was being broadcasted on the radio. The 
crowd gathers around the priests, in the middle stand King 
Carol II and Voivode Mihai. In the background we can see 
the exhibition’s pavilions. From 1936 onwards, the exhibition 
would be held in Herastrau Park (first King Carol II National 
Park, then Stalin Park and Herastrau Park and now King 
Mihai I Park). Inv. 68.803
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Dezvelirea pietrei inaugurale a parcului 
Carol al II-lea (1936)
Fotografia imortalizează momentul în care Regele Carol al 
II-lea dezvelește piatra inaugurală a parcului Carol al II-lea 
ridicată cu ocazia expoziţiei „Luna Bucureștilor” 1936. În jurul 
regelui sunt primarul Alexandru Donescu, fiul său, Mihai, 
soborul de preoţi, garda de onoare și o numeroasă audienţă. 
În planul doi se vede clădirea care găzduia pavilionul 
Iugoslaviei la expoziţie. Inv. 68.839

Unveiling of the foundation stone of 
Carol II Park (1936)
The photo captures the moment when King Carol II unveils 
the foundation stone of the Carol II National Park raised 
on the occasion of the 1936 “Bucharest Month” exhibition. 
Mayor Alexandru Donescu, his son Mihai, the clergy, the 
honour guard and a large audience surround the king. The 
background shows the building that housed the Yugoslav 
pavilion at the exhibition. Inv. 68.839
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Carol al II-lea și scriitorii la inaugurarea 
expoziției „Luna Bucureștilor” (1936)
Imaginea îl prezintă pe regele Carol al II-lea de vorbă cu 
cei mai importanţi scriitori români, cu ocazia inaugurării 
expoziţiei „Luna Bucureștilor” 1936 organizată în parcul Carol 
al II-lea. Aceștia sunt, de la dreapta la stânga: Ion Minulescu, 
Liviu Rebreanu, Ion Marin Sadoveanu, Al. O. (Păstorel) 
Teodoreanu, Radu Cioculescu, (neidentificat), prof. Al. Rosetti, 
M. Cioculescu, prof. Gustti D. inv. 68.843

King Carol II and writers at the opening 
of the “Bucharest Month” exhibition (1936)
The photo shows King Carol II talking to the most important 
Romanian writers at the opening of the 1936 “ Bucharest 
Month “ exhibition in King Carol II National Park. They are, 
from right to left: Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Ion Marin 
Sadoveanu, Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, Radu Cioculescu, 
(unidentified), prof. Al. Rosetti, M. Cioculescu, prof. Gusti D. 
Inv. 68.843
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VII. Viaţa politică/ Political life

Localul de vot din str. Trinității (1926)
Aspect de la exercitatea dreptului electoral care se desfăşura 
la Școala Comunală de Fete din str. Trinităţii, transformată în 
secţie de vot cu ocazia alegerilor generale din anul 1926. În 
faţa clădirii, a cărei ușă principală este păzită de jandarmi, sunt 
suspendate două stele cu șase colţuri pe care se poate citi 
îndemnul electoral „Votaţi Steaua!”. Strada Trinităţii a suferit 
transformări atât la nivelul geografic – fiind parţial demolată 
în ultimul deceniu al regimului comunist, cât și la nivelul 
nomenclatorului stradal – astăzi purtând numele de strada 
Maximilian Popper. Școala Comunală de Fete din imagine nu 
mai exista în prezent. Inv. 68.251

Trinității Street polling station (1926)
Image of the electoral process that took place at the Girls’ 
Public School on Trinităţii Street, transformed into a polling 
station during the 1926general elections. In front of the 
building, whose main door is guarded by gendarmes, two 
six-cornered stars are suspended, on which the electoral 
incentive “Vote the Star!” can be read. Trinităţii Street has 
undergone transformations both geographically – it was 
partially demolished in the last decade of the communist 
regime (1980s) – and in terms of street nomenclature – today 
it is called Maximilian Popper Street. The Girls’ Public School 
seen in the photo no longer exists today. Inv. 68.251

Alexandru Vaida Voevod în timpul unui 
discurs (1928)
În aceasta fotografie îl putem vedea pe Al. Vaida Voevod 
pe o scenă, în timpul unui discurs de la sfârşitul anului 1929, 
tinut la sala Dacia. Cel mai probabil, cuvântarea este ţinută 
din postura de ministru de Interne în guvernul Maniu (10 
noiembrie 1928 - 6 iunie 1930), primul guvern ţărănist care, 
în urma alegerilor parlamentare guvernul obţine 77,76% din 
voturi, primind 348 de mandate – cifră record pentru perioada 
interbelică. 
Inv. 68.261

Alexandru Vaida-Voevod during a speech 
(1928)
In this photo we can see Al. Vaida Voevod on a stage during a 
speech at the end of 1929, held at the Dacia Hall. The speech 
was most probably delivered while he served as Interior 
Minister in the Maniu government (November 10th 1928 – 
June 6th 1930), the first labour government which, following 
parliamentary elections, won 77.76% of the vote, receiving 
348 mandates – a record number for the interwar period. 
Inv. 68,261
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Primarul Dem I. Dobrescu la inaugurarea 
pieţei din Pantelimon (1930)
Primarul Dem I. Dobrescu în mijlocul unui grup de persoane, 
aflat pe un podium, în jurul unei mese, înconjuraţi de populaţia 
venită să asiste la evenimentul ocazionat de inaugurarea 
pieţei de cartier din șoseaua Pantelimon în toamna anului 
1930. Dezvoltarea orașului și creșterea populaţiei au făcut 
simţită nevoia construirii de noi pieţe de aprovizionare cu 
alimente și produse specifice. În primul deceniu postbelic 
iau fiinţă pieţele Filantropiei, Domeniilor, Chibrit, Dorobanţi, 
Ghencea și în zona bulevardului George Coșbuc sau la Gara 
de Est. 
Inv. 68.276

Mayor Dem I. Dobrescu at the inauguration 
of the Pantelimon Market (1930)
Mayor Dem I. Dobrescu sits on a podium, in the middle of a 
group, around a table, surrounded by the people who came 
to attend the inauguration of the neighbourhood market on 
Pantelimon Street in the fall of 1930. The development of 
the city and the population growth meant that new markets 
were needed to supply food and specific products. In the 
first post-war decade markets like Filantropiei, Domeniilor, 
Chibrit, Dorobanţi, Ghencea are built, alongside others in 
the area of the George Coșbuc Boulevard or at Gara de Est 
(Eastern Train Station). 
Inv. 68.276
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Primarul Dem. I. Dobrescu confiscând pâini 
în cartierul Ferentari 
Un aspect de la marea acţiune de confiscare de pâini 
neconforme din cartierul Ferentari în care putem vedea un 
grup de persoane, avându-l în prim-plan pe primarul Dem. 
I. Dobrescu, mergând pe carosabilul uneia dintre străzile 
cartierului. Se poate vedea că unii dintre participanţii la acţiune 
ţin în mâini pâinile confiscate. Aflat la al doilea mandat de 
primar (primul în 1911-1912), după 17 ani, Demetru I. Dobrescu 
și-a desfășurat activitatea între anii 1929-1934, mai întâi ca 
președinte al Comisiei interimare și apoi ca primar general. 
Demarează o acţiune de sistematizare a Capitalei al cărei prim 
pas l-a reprezentat cartografierea aeriană a Bucureştilor, apoi 
lărgirea și pavarea arterelor de circulaţie, extinderea liniilor de 
tramvai, îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă, extinderea 
canalizării, a reţelei de electricitate, analiza aducerii gazului 
metan, asanarea lacurilor Băneasa și Snagov și amenajarea 
aici a unor parcuri, a construit locuinţe pentru muncitori, s-a 
preocupat de înfiinţarea și dotarea Muzeului Municipal etc. 
Inv. 68.259

Mayor Dem. I. Dobrescu confiscating bread in 
the Ferentari neighbourhood 
Image of a non-compliant bread confiscation in the Ferentari 
neighbourhood in which we can see a group of people and, 
in the foreground, Mayor Dem. I. Dobrescu walking along 
one of the neighbourhood streets. Some people can be 
seen holding the confiscated bread in their hands. Demetru I. 
Dobrescu was during his second term as Mayor (first in 1911-
1912 and the second one 17 years later). He served from 1929-
1934, first as president of the Interim Commission and then 
as General Mayor. He started the Capital’s systematization 
project, the first step being the aerial mapping of Bucharest, 
then the widening and paving of the streets, the extension 
of the tramway lines, the improvement of the drinking 
water supply, the extension of the sewage system and the 
electricity network, the analysis of gas supplies, the drainage 
of Baneasa and Snagov lakes partially transforming them 
into parks, the construction of housing for workers, the set-up 
and development of the Municipal Museum etc. Inv. 68.259
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Primarul Dem. I. Dobrescu confiscând pâini 
în cartierul Teilor 
Acţiunea de confiscare de pâini neconforme din cartierul Tei, 
avându-l în prim-plan pe primarul Dem. I. Dobrescu, în jurul 
unei mese pline de pâini rotunde. Pe masă, între pâini este un 
cântar pe ale cărui talere sunt așezate câte o pâine. În planul 
doi, pe un dulap cu pâini este un afiș cu anunţul „Rog aduceţi 
hârtie pentru împachetatul pâinii”. 
Inv. 68.260 

Mayor Dem. I. Dobrescu confiscating bread in 
the Tei neighbourhood
The non-compliant bread confiscation in the Tei 
neighbourhood, with Mayor Dem. I. Dobrescu, next to a table 
full of round loaves. On the table, between the loaves, there 
is a weighing scale with a loaf of bread on its tray. In the 
background, on a cupboard full of bread, there is a poster with 
the announcement “Please bring bread wrapping paper”. 
Inv.68.260
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Întrunire a organizației politice din comuna 
Dudești-Cioplea (1934)
Un grup de peste 30 de bărbaţi care defilează pe străzile 
comunei Dudești Cioplea în timpul campaniei electorale din 
vara anului 1934 în scopul susţinerii primarului C. Brânzoi. 
De numele acestui primar se leagă multe dintre obiectivele 
acestei comunităţi, de care edilul era foarte atașat. Astfel, 
pentru că vechea scoală primară funcţiona în localul primăriei, 
C. Brânzoi a pus la dispoziţia comunităţii terenul pentru 
construirea unei clădiri noi, mult mai adecvate, în care dascălii 
să-și ducă la bun sfârșit menirea. Școala a fost ridicată prin 
contribuţia locuitorilor înstăriţi, iar primarul nu s-a oprit aici, ci 
a ridicat o nouă scoală, în zona vestică a localităţii. Această 
comună a fost înglobată în Capitală după cel de-al Doilea 
Război Mondial, făcând parte în prezent din marele cartier 
Titan – Balta Albă. Inv. 69.004

Meeting of the political organization of the 
Dudești-Cioplea commune (1934)
A group of more than 30 men marching through the streets 
of Dudești Cioplea during the electoral campaign in the 
summer of 1934 in support of Mayor C. Brânzoi. This mayor 
contributed to many of the community’s objectives, which 
was very fond of. Thus, because the old primary school was 
operating in the City Hall, C. Brânzoi provided the community 
with the land for the construction of a new and more suitable 
building in which teachers could carry out their duties. The 
school was built thanks to contributions from wealthy 
residents. The mayor did not stop there, he also built a new 
school in the western part of the village. This commune was 
incorporated into the Capital after WWII and is now part of the 
large Titan – Balta Albă district. 
Inv. 69.004
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Inaugurarea lucrărilor de pavaje 
pe str. Badea Cârțan (1934)
Un eveniment la care participă o mulţime de oameni, adunaţi 
pe un segment al străzii Badea Cârţan, din cartierul Vasile 
Lascăr. Acestia sunt grupaţi în jurul oficialităţilor care anunţă 
inaugurarea lucrărilor de pavare a străzii Badea Cârţan în 
luna Noiembrie 1934. Strada, care face legătura între strada 
Icoanei și șoseaua Ștefan cel Mare, se afla în administrarea 
Primăriei Sectorului de Galben. Clădirile sunt pavoazate cu 
steaguri tricolore și stemele municipalităţii. De doi stâlpi este 
legat un banner suspendat, de culoare albă, pe care este scris: 
„Trăiască Primarul Ioan Săbăreanu Salvatorul Cartierelor”, iar 
la colţurile inferioare ale bannerului este câte o fotografie a 
primarului. Inv. 33.083-356

Inauguration of the paving works on 
Badea Cârțan Street (1934)
The event is attended by a group of people, gathered 
on a stretch of Badea Cârţan Street in the Vasile Lascăr 
neighbourhood. They are grouped around the officials who 
announce the paving of Badea Cârţan Street in November 
1934. The street, which connects Icoanei Street and Ștefan 
cel Mare Road, was under the administration of the Yellow 
District City Hall. The buildings are decorated with tricolour 
flags and the municipality’s coat of arms. On a white hanging 
banner tied to two poles the following words are written: “Long 
live Mayor Ioan Săbăreanu, Savior of Neighbourhoods”, and 
at each bottom corner of the banner is a photo of the mayor. 
Inv. 33.083-356
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Primarul general Al. Donescu pe str. Trinității 
(1935)
Un grup de persoane aflate în plină campanie electorală pe 
strada Trinităţii în luna aprilie a anului 1935, cu ocazia alegerilor 
comunale. În mijlocul lor se află primarul general al Capitalei 
Al. Donescu. Deasupra este un banner pe care poate fi citit 
îndemnul: „Votaţi lista nr. 1 a Partidului Naţional Liberal în frunte 
cu Al. G. Donescu”. Alexandru G. Donescu îi urmează practic 
lui Dem. I. Dobrescu la conducerea administraţiei municipale 
din 1934, când va fi numit președintele Comisiei interimare, 
fiind apoi ales primar general, funcţie în care va activa până 
în anul 1938. Primarul Donescu va continua modernizarea 
Capitalei începută de administraţia anterioară, se va ocupa 
de expropierile pentru trasarea noului bulevard Brătianu, 
de amenajarea Grădinii Botanice și a Muzeului Municipal, a 
Grădinii Sfântul Gheorghe Nou, a Halelor Obor, a stadionului 
A.N.E.F., asanarea tuturor lacurilor din nordul Capitalei, a întregirii 
Parcului Naţional „Carol al II-lea”. În timpul mandatului său au 
fost efectuate ample lucrări de sistematizare a Bucureştilor 
între care amintesc dezvoltarea urbanistică a actualei zone a 
Pieţei Unirii, organizarea marii sărbătorii „Luna Bucureştilor”, 
amenajarea Muzeului Satului etc.  Inv. 68.253

General Mayor Al. Donescu on Trinitatii 
Street (1935)
A group of people campaigning on Trinitatii Street on the 
occasion of the municipal elections in April 1935. Among 
them is the General Mayor of the Capital Al. Donescu. 
Above there is a banner on which we can read the following: 
“Vote the no. 1 list of the National Liberal Party headed by 
Al. G. Donescu”. Alexandru G. Donescu succeeded Dem. 
I. Dobrescu at the head of the municipal administration in 
1934, when he became President of the Interim Commission, 
and then General Mayor, a position he held until 1938. Mayor 
Donescu continued the modernization of the Capital, started 
by the previous administration. He was in charge of the 
expropriations for the new Bratianu Boulevard and of the 
arrangement of the Botanical Garden and the Municipal 
Museum, of Sfantul Gheorghe Nou Garden, of the Obor Halls, 
of the A.N.E.F. Stadium, of the drainage of all lakes in the north 
of Bucharest, of King Carol II National Park. During his term, 
extensive work was carried out to systematize Bucharest, 
including the urban development of the current Unirii Square 
area, the organization of the “Bucharest Month”, the setup of 
the Village Museum etc. Inv. 68.253
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Ing. Săbăreanu, primarul Sectorului de Galben 
și Al. Tărărăscu, consilier comunal în fața 
unui local de vot (1935)
Pelicula surprinde un grup de persoane, avându-i în prim-
plan pe Ing. Ioan Săbăreanu, primarul Sectorului de Galben și 
pe Al. Tărărăscu, consilier comunal în faţa unui local de vot cu 
ocazia alegerilor parţiale organizate la data de 12 aprilie 1935. 
Cei doi, împreună cu susţinătorii lor, poartă în piept insigne 
de forma literei „I”. Una dintre realizările primarului Săbăreanu 
este construirea localului primăriei din Piaţa Amzei. 
Inv. 68.257

Ioan Săbăreanu, Mayor of the Yellow 
District and Al. Tărărăscu, alderman in 
front of a polling station (1935)
The photo captures a group of people, with Ioan Săbăreanu, 
Mayor of the Yellow District, and Al. Tărărăscu, alderman, in 
front of a polling station on the occasion of the by-elections 
held on April 12th 1935. The two men, together with their 
supporters, wore badges in the shape of the letter “I” on 
their chests. One of Mayor Săbăreanu’s achievements is the 
construction of the city hall in Amzei Square. 
Inv. 68.257

Punerea pietrei de temelie a halelor Obor (1936)
Primarul general al Capitalei, Alexandru Donescu, împreună 
cu ministrul de Interne, Dumitru Iuca, la solemnitatea punerii 
pietrei fundamentale a halelor din Obor, în ziua de 1 Noiembrie 
1936. Zona tradiţională a comerţului cu vite se tranforma 
radical la mijlocul deceniului al patrulea al secolului trecut, 
când, peste vechiul Obor va fi ridicată Hala Obor, proiectată 
de o echipă de arhitecţi în frunte cu Octav Doicescu, Ion 
Fonescu și Dan Iovanescu, pentru ca ulterior tușele să 
fie stabilite de către arhitecţii Horia Creanga și Haralamb 
Georgescu, transformând Piaţa Obor în cea mai mare piaţă 
bucureșteană. 
Inv. 68.278

Laying the Obor Halls foundation stone (1936)
The General Mayor of the Capital, Alexandru Donescu with 
Dumitru Iuca, the Interior Minister, at the solemn laying of 
the Obor Halls foundation stone, on November 1st 1936. 
The traditional cattle trading area was radically transformed 
in the middle of the 1930s, when the Obor Halls were built 
over the old Obor, designed by a team of architects led by 
Octav Doicescu, Ion Fonescu and Dan Iovanescu, and later 
completed by the architects Horia Creanga and Haralamb 
Georgescu, transforming the Obor Square into the largest 
market in Bucharest. 
Inv. no. 68.278
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VIII. Viaţa socială/ Social life

Transportul cărnii (1930)
Imaginea este martora a campaniei prin care municipalitatea 
încerca realizarea unui control asupra transportului de 
alimente. Se poate vedea un car cu roţi din lemn plin cu 
animale sacrificate așezate direct pe platformă, de unde erau 
cărate pe umeri până la zona de vânzare a Hălii de carne din 
centrul Capitalei. Transportul „cu camioane nehigienice” este 
surprins în luna aprilie a anului 1930. Inv. 32.998-87

Meat transport (1930)
The picture is a witness to the municipality’s campaign to 
control the transport of food. A wooden wheeled cart full 
of slaughtered animals can be seen placed directly on the 
platform from where they were carried on the shoulders to 
the meat market in the centre of Bucharest. This ‘unsanitary 
lorry’ transport is photographed in April 1930. 
Inv. 32.998-87
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Taica Lazăr - magazin de vechituri (1931)
Imaginea comerţului cu haine de ocazie ar putea fi unul 
dintre titlurile acestei imagini. Undeva, în apropierea Halei de 
Antichităţi, pe străzile Lazăr (astăzi Baia de fier) și Patria, din 
apropierea bisericii Sfântul Gheorghe Vechi, se desfășura 
comerţul cu haine vechi, un adevărat fief al comercianţilor 
evrei. O legendă urbană spune că denumirea de Taica Lazăr 
ar proveni de la numele starostelui acestor comercianţi de 
haine vechi și care la început își vindea lucrurile la Hala de 
vechituri – posibil să fi fost Lazăr Hirsch. Faţă de această 
activitate au existat reclamaţii ale vecinilor care considerau că 
etalarea produselor pe strada le afecta calitatea aerului. 
Inv. 33.083-267

Taica Lazar – second-hand clothing store 
(1931)
This is a representative image for the second-hand clothing 
trade. Somewhere near the Antiques Hall, on Lazar Street 
(now Baia de fier) and Patria Street, near Sfantul Gheorghe 
Vechi Church, the second hand clothing trade was the most 
important business of Jewish merchants. An urban legend 
says that the name Taica Lazar comes from the head of the 
guild of these old clothes merchants. He probably sold his 
goods at the flea market and his name was Lazarus Hirsch. 
There were complaints from neighbours that the street 
display was affecting their air quality. 
Inv. 33.083-267
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Bulevardul Maria în fața caselor cu nr. 1 (1932)
Comerţul stradal, fie de produse alimentare, fie de diferite alte 
articole, a fost o prezenţă permanentă în Bucureștiul interbelic. 
Un astfel de exempu este redat în imaginea alăturată în care, 
într-un cuptor din tablă, un comerciant cocea cartofii pe care 
îi ţinea în sacii de sub acesta. Se pare că era un produs la 
mare căutare în acele vremuri, iar alegerea vadului era de bun 
augur – bulevardul, care purta numele celei de-a doua regine 
a României, pornea din Piaţa Bibescu Vodă (Unirii) zona cea 
mai aglomerată a Capitalei. 
Inv. 33.082-153

Maria Boulevard in front of the no. 1 houses 
(1932)
Street trading, whether of food or various other items, was 
a permanent presence in interwar Bucharest. One such 
example is depicted in the adjacent picture where, in a tin 
oven, a merchant is baking potatoes held in sacks beneath 
it. Apparently it was a product in great demand at the time, 
and the location was a very good choice for doing business – 
the boulevard, named after Romania’s second queen, started 
from Bibescu Voda (Unirii) Square, the busiest part of the 
capital. Inv. 33.082-153



63

Lacul Floreasca la podul din Șos. Floreasca-
Pipera (1933)
Aspectul periferiei urbane în prima parte a deceniului al 
patrulea al secolului trecut, cu malul lacului Floreasca, unde 
se vede cum mijloacele de transport, fie cu tracţiune animală, 
fie mecanice, sunt spălate la finalul activităţii. În aceeași apă 
se adapă vitele, iar copiii se scaldă. În partea superioară a 
imaginii se văd trei construcţii industriale și un turn de apă. 
Este peisajul care se va schimba odată cu dezvoltarea 
industrială a Capitalei din partea a doua secolului al XX-lea. 
Inv. 68.269

Floreasca Lake at Floreasca-Pipera Street 
Bridge (1933)
The appearance of the urban periphery in the first part 
of 1930s, with Floreasca Lake shore, where the means 
of transportation, either animal or mechanical, are being 
washed at the end of the work. The cattle is drinking the 
same water where children are taking a bath. In the upper 
part of the picture, three industrial buildings and a water 
tower can be seen. This landscape will change due to the 
industrial development of the capital in the second half of the 
20th century. Inv. 68.269
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Aspect din Piața Gărei de Nord (1935)
La Gara de Nord, un grup de barbaţi, probabil muncitori, 
așteptând să meargă la muncă. Sunt îmbrăcaţi destul de 
gros, dar vestimentaţia este uzată. Poartă pălării, șepci sau 
căciuli pe cap și unii sunt încălţaţi cu opinci. Majoritatea stau 
așezaţi pe trotuar lângă câteva cufere. În partea dreaptă, încă 
un grup așezat lângă un stâlp, unii discută, alţii dorm. Printre 
ei unii fac câţiva pași. Trece printre ei un vânzător de lapte. În 
planul doi, un grup de femei cu bagaje pare că așteaptă un 
hamal sau un mijloc de transport. După acestea se vede un 
tramvai electric în mers. În planul doi se vede Monumentul 
Eroilor C.F.R.-iști, iar în fundal clădirea Gării de Nord. 
Inv. 32.984-70

Image of Gara de Nord Square (1935)
A group of men at Gara de Nord (Northern Station) probably 
workers, waiting to go to work. They are dressed quite thickly, 
but the clothing is worn. They are wearing hats on their heads 
and some are wearing peasant laced sandals. Most of them 
sit on the pavement next to a few trunks. On the right, another 
group sits by a pole, some talking, others sleeping. Some of 
them are taking a few steps. A milk merchant passes among 
them. In the background, a group of women with luggage 
seem to be waiting for a porter or a means of transportation. 
Behind them, an electric tram is in motion. We can also see 
the C.F.R.-Heroes Monument and Gara de Nord building. 
Inv. 32.984-70
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Olteni zarzavagii la Piața Bibescu Vodă (1935)
Aspectul Pieţei Bibescu Vodă (actuala Piaţa Unirii) înainte 
de sistematizarea din anul 1936 când vechea piaţă 
agroalimentară a fost dărâmată. În prim-planul fotografiei 
sunt câţiva vânzători ambulanţi care își pregătesc coșurile cu 
produse pentru a le oferi cumpărătorilor pe străzile orașului. 
O parte din vânzători sunt îmbrăcaţi în haine tradiţionale 
și toţi poartă pălării. Coșurile sunt cărate cu cobiliţele. În 
planul doi se vede zidul Pieţei Bibescu și una dintre porţile 
de acces. În partea stângă este un camion îndreptat către 
intrarea în piaţă. 
Inv. 32.998-33

Greengrocers from Oltenia at Bibescu Voda 
Market (1935)
The way Bibescu Voda Market (today’s Unirii Square) looked 
before 1936 systematization when the old food market was 
demolished. In the foreground of the photo are some street 
vendors preparing their baskets of goods to be offered to 
customers on the city streets. Some vendors are dressed in 
traditional clothes and all wear hats. The baskets are carried 
with a yoke. In the background a wall of the Bibescu Market 
and one of its gates can be seen. There is a truck on the left 
heading towards the market’s entrance. 
Inv. 32.998-33
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Hala de păsări Obor (1935)
Vechea hală de păsări de la Piaţa Obor în toamna anului 1935. 
În fata magazinelor, vânzătorii își așteaptă clienţii cu păsări 
ţinute în coșuri din nuiele acoperite cu plasă. Zona este 
populată cu câţiva clienţi și lucrători în piaţă. În planul doi se 
vede o clădire cu etaj cu acces prin gang. 
Inv. 32.998-109

Obor Poultry Hall (1935)
The old poultry hall at Obor Market in the fall of 1935. In front 
of the shops, vendors wait for their customers with birds kept 
in wire baskets covered with nets. The area is populated with 
a few customers and market workers. In the background can 
be seen a storeyed building with gateway access. 
Inv. 32.998-109
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Intrarea cantinei muncitorești din Splaiul 
Independenței (Azilul de Noapte) (1934)
Un grup de tineri, majoritatea cu haine ponosite și purtând 
șepci, în faţa intrării în imobilul Azilului de Noapte în care 
funcţiona pe timpul zilei cantina muncitorească. Deasupra 
intrării este o firmă pe care scrie: „Ministerul Muncii 
Cooperatiunii și Asigurărilor Sociale, Direcţia Meseriilor și 
Învăţământului Muncitoresc, Cantina Muncitorească, sub 
conducerea Asociaţiei Creștine a Femeilor Române”. În 
partea dreaptă o altă firmă cu înscrisul: „Ministerul Muncii, 
Cooperatiunii și Asigurărilor Sociale, Direcţia Meseriilor 
și Învăţământului Muncitoresc, Cantina Muncitorească, 
Biblioteca, Consultatiuni Medicale, Șezători, Conferinţe, 
Cinematograf...”. Inv. 68.245

Workers’ lunchroom entrance on Splaiul 
Independenței (The Night Shelter) (1934)
A group of young people, most of them wearing shabby 
clothes and caps, in front of the Night Shelter entrance where 
the workers’ lunchroom used to operate during the day. 
Above the entrance is a sign that says: “Ministry of Labour, 
Cooperation and Social Insurance, Trades and Labour 
Education Department, Workers’ Lunchroom, under the 
direction of the Christian Association of Romanian Women”. 
On the right side another sign with the inscription “Ministry 
of Labour, Cooperation and Social Insurance, Crafts and 
Labours Education, Workers’ Lunchroom, Library, Medical 
Consultations, Get-togethers, Conferences, Cinema...” 
Inv. 68.245
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IX. Obiceiuri

Aspect de la Bobotează (1930)
Boboteaza, sau Botezul Domnului, este una dintre cele mai 
importante sărbători de peste an, amintind de trecerea lui 
Iisus prin apa Iordanului, fiind ziua în care se sfinţesc apele. 
Boboteaza îi precede zilei Sfântului Ioan Botezătorul, cel care 
îl recunoaște și îl arată lumii pe Mântuitor, de aici și denumirea 
alternativă de Epifanie a sărbătorii Bobotezei. Serbarea 
Bobotezei era un eveniment important pe agenda Capitalei, 
iar întrecerea în găsirea crucii aruncate în apele Dâmboviţei 
se făcea sub supravegherea membrilor familiei regale, uneori 
chiar în prezenţa regelui. Imaginea prezintă un grup de patru 
bărbaţi îmbrăcaţi în cămăși brodate, aflaţi în apa Dâmboviţei 
după ce au găsit crucea aruncată de Bobotează. 
Inv. 33.083-283

Aspect from the Epiphany (1930)
The Epiphany, or the Baptism of the Lord, is one of the most 
important festivities of the year, recalling the passing of Jesus 
through the waters of the Jordan, the day when waters are 
sanctified. The Epiphany precedes the day of John the Baptist, 
the one that recognizes and shows the world the Saviour, 
hence the alternate name the Theophany. The Epiphany 
festivity was an important event in the agenda of the Capital, 
and the competition for the search of the cross thrown into 
the Dâmboviţa river took place under the supervision of the 
royal family members, sometimes even in the presence of 
the king. The image presents a group of four men dressed in 
embroidered shirts, in the Dâmboviţa water after finding the 
cross at the Epiphany festivity. Inv. 33.083-283
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Copii cu colinde (1933)
Unul dintre cele mai populare colinde de Crăciun este mersul 
cu Steaua. Stelarii colindă amintind de închinarea magilor la 
locul nașterii Mântuitorului. Colindătorii își confecţionează o 
stea multicoloră pentru a ilustra răsăritul stelei care anunţă 
nașterea lui Iisus, în timp ce cântă colindul. Imaginea ne 
prezintă un grup de trei colindători pe str. Lânăriei în noaptea 
de Crăciun a anului 1933. 
Inv. 33.078-188

Kids singing carols (1933)
One of the most popular Christmas carols is the Star prowling. 
The carol singers are a reminiscence of the Adoration of 
the Magi at the birth scene of the Saviour. The carollers 
craft a multi-coloured star to illustrate the rise of the star 
announcing the birth of Jesus, while singing their carol. The 
image shows us a group of three carollers on Lanariei street 
on the Christmas Eve of 1933. 
Inv. 33.078-188
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Irozii pe Calea Victoriei (1934)
Un grup de șase bărbaţi costumaţi care colindă în ajunul 
Crăciunului pe Calea Victoriei. Irozii interpretează o veche 
dramă populară de origine creștină, reprezentând nașterea 
lui Hristos, pe care tinerii costumaţi o joacă în această 
perioadă. Aceștia cară o cutie în care, printr-o fantă-fereastră, 
se vede scena nașterii lui Iisus. Lada este decorată pe 
partea superioară cu cruci împodobite cu ghirlande. Irozii 
sunt însoţiţi de un alai de bărbaţi. Imaginea este surprinsă în 
dreptul bisericii Zlătari - Sfântul Criprian. 
Inv. 33.083-284

The Herods on Calea Victoriei (1934)
A group of six costumed men prowling on Christmas Eve on 
Calea Victoriei. The Herods perform an ancient Christian folk 
drama representing the birth of Christ, which the young men 
in costume perform at this time of the year. They carry a box 
with a slit-window through which can be seen the Nativity 
scene. The upper part of the box is decorated with crosses 
adorned with garlands. The Herods are accompanied by a 
group of men. The picture is taken in front of Zlatari – Sfantul 
Ciprian Church. 
Inv. 33.083-284
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Bulevardul Brătianu în fața Sălii Dalles 
(1936)
O procesiune de mutare a unei racle cu moaște surprinsă în 
toamna anului 1936 pe bulevardul I.C. Brătianu în dreptul Sălii 
Dalles. Racla se găsește amplasată pe o trăsură albă trasă 
de 3 perechi de cai albi, iar însoţitorii acesteia sunt îmbrăcaţi 
în veșminte albe. În spatele trăsurii o mulţime de persoane 
care însoţeşte racla, urmată de o fanfară și alte trăsuri și 
autoturisme. În partea dreaptă este vechea clădire a Sălii 
Dalles, încorporată în anii ’50 într-un bloc de locuinţe. 
Inv. 33.083-325 

Bratianu Boulevard in front of Dalles Hall 
(1936)
A religious procession for the relocation of some relics, 
photographed in the fall of 1936 on I.C. Bratianu Boulevard, 
near Dalles Hall. The reliquary is placed on a white carriage 
pulled by 3 pairs of white horses. The attendants are dressed 
in white robes. Behind the carriage a crowd of people 
accompany the reliquary, followed by a brass band and other 
carriages and cars. On the right is the old Dalles Hall building, 
incorporated in the 1950`s into a block of flats. 
Inv. 33.083-325




