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1801
La începutul secolului al XIX-lea, în

Bucureºti sînt aproape 1 500 de meºteºu-
gari cu prãvãlii pentru vînzarea produselor
lor. Între aceºtia se numãrau 205 dulgheri,
151 de cojocari, 131 de croitori, 115 zidari,
92 de cizmari ºi conduragii, 82 de postã-
vari, 61 de tãbãcari, 39 de covaci ºi lãcã-
tuºi, 38 de plãpumari ºi bumbãcari, 21 de
lumînãrari, 17 cãldãrari, 14 olari ºi sticlari,
14 caretaºi º. a.

(Istorie, 139)

Tot la începutul secolului al XIX-lea,
între negustorii bucureºteni specializaþi în
desfacerea anumitor produse se aflau 1 033
de cîrciumari ºi rachieri, 195 de bãcani,
78 de lipscani, 54 de fãinari, 39 de boga-
sieri, 37 de marchitani, 34 de braºoveni,
30 de mãtãsari ºi mãrgelari etc.

(Istorie, 148)

Între dãrile percepute, mai impor-
tante erau : fumãritul (pentru pivniþe ºi
prãvãlii), cîntarul domnesc (10 bani la 100
de ocale de marfã), cerãritul (6 bani la oca),
ierbãritul (de la negustorii de vite), sãrãria
(pentru vînzarea sãrii pe bazã de nart ; va
fi desfiinþatã în 1810) º. a. Strîngerea aces-
tor dãri era arendatã. Dãrilor de mai sus li
se adãugau diverse « havaeturi », taxe oca-
zionale percepute în favoarea unor dregã-
tori : cotãritul, ciohodãritul, cãminãritul etc.

(Berindei, 114)

În acei ani carnea se vindea cu 12
parale ocaua (1 leu avea 40 de parale, iar
ocaua cîntãrea 1,250 kg). Între 1820 ºi
1830, preþul ei va urca la 16 parale ºi va
creºte în continuare. Vînzarea cãrnii, ca ºi
a pîinii, era supusã nartului pentru a potoli
lãcomia speculanþilor.

(Giurescu, 291)

Martie : Contele maghiar Báthyani
Vincze trece prin Bucureºti, în primele
luni ale anului, în drum spre Constanti-
nopol. Despre aceastã cãlãtorie a scris o
carte. A fost primit de Alexandru Moruzzi
în palatul din Dealul Spirii (Curtea Nouã),
despre care spune cã este « fãrã nici un
gust » ºi înconjurat cu un zid înalt, ca la
otomani. Dupã pãrerea lui, numãrul lo-
cuitorilor este mai mare de 80 000, apro-
piindu-se de cifra avansatã de Nicolae
Lazãr în 1789.

(Potra-Cãlãtori, 101 ; Giurescu, 219)

27 aprilie : Soseºte în Bucureºti, unde
va rãmîne pînã la 9 mai, Ignacio Maria
Del Corral y Aguirre, numit ministru ple-
nipotenþiar al Spaniei la Poartã (va func-
þiona în aceastã calitate pînã în mai 1805).
În rapoartele ºi scrisorile trimise oferã
informaþii despre Bucureºtii apãsaþi de
teama unei posibile incursiuni a lui
Pasvantoglu.

(Cãlãtori SN-I, 82)

Aprilie-mai : Au loc manifestaþii
anti-evreieºti provocate de acuzaþia unui
« holtei » cã aceºtia ar fi comis asasinate în
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rîndul creºtinilor. Domnitorul porunceºte
trimiterea la ocnã a calomniatorului.

(IE I, 142)

12 iunie : Constantin Caracaº este
numit medic al Spitalului Pantelimon. A
fost un bun administrator, strãduindu-se
pentru dezvoltarea spitalului ºi a asistenþei
medicale în Bucureºti ; în 1804, va fi nu-
mit medic comunal.

(Cristache-Panait, 210)

Iulie : Sînt executate lucrãri de cu-
rãþire ºi adîncire a ºanþului construit din
porunca lui Ipsilanti în aval de satul Lun-
guleþu, pentru preluarea surplusului de apã
din Dîmboviþa ºi preîntîmpinarea inunda-
þiilor. Lucrarea nu a fost încheiatã din
pricina mazilirii lui Alexandru Moruzzi.

(Potra I, 173)

20 iulie : O puternicã furtunã de varã,
în ziua de Sfîntul Ilie, smulge acoperiºurile
caselor, dãrîmã coºurile, rupe copacii.

(Crutzescu, 40)

August : În catastiful Vistieriei sînt
trecuþi 150 de podari, scutiþi de anumite
dãri, din satele Otopeni, Odãile, Dragomi-
reºti, Dîrza, Popeºti ºi Flãmînzeni. Dintre
aceºtia, doar 19 lucrau efectiv.

(Potra I, 217)

30 august : Printr-o anafora a Divanu-
lui, se cere domnitorului Alexandru Mo-
ruzzi sã porunceascã mutarea zahanalei
(abatorul) oraºului, din cauzã cã acesta « s-au
mãrit ºi s-au adãogat », astfel încît zahanaua
se afla prea în mijlocul oraºului. Porunca
a trebuit sã fie reînnoitã în 1804, cãci nu
fusese ascultatã.

(Giurescu, 207 ; Berindei, 152)

8 septembrie : Carnea continuã sã se
taie în mijlocul oraºului, pe malul Dîmbo-
viþei, în apropiere de Curtea Veche, pãrã-
sitã de domnie. Din cauza murdãriei ºi a
mirosului « nesuferit » se hotãrãºte mutarea
zahanalei în josul oraºului, în dreptul jit-
niþei domneºti, pe Dîmboviþa (aproape de
locurile Mãnãstirii Radu Vodã).

(Giurescu, 291)

20 septembrie : Se aplicã o taxã la
tescovina introdusã în Bucureºti.

(Potra I, 217)

1801-11810
Metohul Episcopiei Rîmnicului

pãstreazã ºi în aceastã perioadã privilegiul
fabricãrii lumînãrilor de cearã albã în
Bucureºti. Pierdut temporar în 1810, pri-
vilegiul este restatornicit în 1813 ºi întãrit
de Grigore Ghica în 1825.

(Berindei, 105)

1802
Se deschide consulatul Angliei la

Bucureºti.
(Istorie, 155)

8 ianuarie : Mihai Suþu porunceºte
spãtãriei sã înceapã strîngerea banilor de 
la mahalagiii din Brezoianu care, încã din
august 1800, ceruserã podirea uliþei pe
propria cheltuialã.

(Potra I, 218)

10 februarie : Safta Dudescu, soþia
beizadelei Grigore Suþu, cumpãrã un loc
cu han în spatele Spitalului Colþea, în
Sãrãria veche, unde îºi avea ºi locul de
zestre. Construit cu puþin înainte ºi cunos-
cut sub numele de Hanul Dudeascãi sau
Suþu, el va fi arendat, iar în 1819 va fi
dãruit fiului lor, Mihail, domnul Moldo-
vei. În mai 1839, va fi cumpãrat de la
soþia acestuia de Constantin, cumnatul ei,
pentru a-l dãrui fiului, Grigore. Hanul se
va ruina treptat ºi va fi dãrîmat de Grigore
Suþu în 1872. Pe locul hanului va fi ame-
najatã o piaþã, dãruitã de proprietar Spita-
lului Colþea.

(Potra-Hanuri, 118)

Martie : Un pitac domnesc fixeazã
preþul unor materiale de construcþii ºi
simbria lucrãtorilor. Astfel : 1 000 de ocale
de var costã 6 taleri ; 1 000 de cãrãmizi –
3 taleri cele de frunte ºi 2 taleri cele de
mîna a doua, 2 bani hîrdãul de nisip ;
meºterul lemnar urma sã primeascã 1 taler
pe zi.

(Georgescu-Regimul, 39 ; Zãnescu-Meºteri, 81)
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24 martie : Dascãlul Chiriþã preia con-
ducerea ªcolii de slovenie de la Sfîntul
Gheorghe Vechi. Este unul din bunii cali-
grafi ai vremii, logofãt apreciat în cance-
laria domneascã, rãsplãtit nu o datã cu
scutiri de dãri ºi cu privilegii. Slujise pînã
atunci la ªcoala de slovenie de pe lîngã
Biserica Colþei ; la Sfîntul Gheorghe
Vechi a slujit mai bine de 20 de ani.

(Potra II, 36)

17 aprilie : Soseºte la Bucureºti, unde
va rãmîne pînã spre sfîrºitul lunii, cãlãtorul
ºi omul de ºtiinþã englez E.D. Clarke
(1769-1822), însoþind un diplomat turc.
În însemnãrile despre capitalã a lãsat obser-
vaþii interesante despre biblioteca Mitro-
poliei ºi despre învãþãmîntul bucureºtean.
În afara moaºtelor Sfîntului Dimitrie Basa-
rabov din biserica mitropolitanã nu vede
nimic interesant.

(Potra-Cãlãtori, 102)

26 aprilie : Clarke pãrãseºte Bucu-
reºtiul. Era spre sfîrºitul unei lungi cãlãto-
rii (1798-octombrie 1802) în cadrul cãreia
trecuse prin þãrile scandinave, Rusia, Egipt,
Grecia, Turcia ºi apoi prin Transilvania,
Banat, Ungaria, Austria ºi Franþa. A descris
cãlãtoria în Travels in Various Countries of
Europe, Asia and Africa, lucrare în ºase vo-
lume, dar a lãsat ºi cîteva lucrãri despre
obiectele de artã orientalã adunate de el în
timpul cãlãtoriei. În Bucureºti a stat cîteva
zile, petrecute mai mult în casã, fiind bol-
nav. A fost totuºi la Mitropolie ºi la Colþea,
dar cele mai multe informaþii, de multe ori
inexacte, le-a preluat de la alþii.

(Cãlãtori SN-I, 51, 61)

27 aprilie : Se introduce « plata de 
podãrit » pentru vin ºi bãuturi spirtoase
introduse în oraº, perceputã de la cãrãuºi,
negustori ºi boieri deopotrivã. Pentru
prima oarã sînt supuºi acestei taxe ºi sudiþii
(supuºii strãini) ; ea era necesarã deoarece
veniturile trebuitoare pentru podirea ºi
întreþinerea uliþelor bucureºtene erau cu
totul insuficiente.

(Potra I, 217)

16-19 mai : Sub ameninþarea unei
posibile invazii a cîrjaliilor ºi a oamenilor
lui Pasvantoglu, paºa Vidinului, care tre-

cuserã Dunãrea în Oltenia ºi prãdaserã
pînã la Rîmnicu Vîlcea, bucureºtenii
pãrãsesc în grabã oraºul, pornind spre Bra-
ºov, ori ascunzîndu-se în pãduri. Însuºi
Mihai Vodã Suþu pãrãseºte domnia. Oraºul,
pustiu, rãmîne în seama vagabonzilor, a
« crailor de Curtea Veche », numiþi aºa
dupã locul unde se stabiliserã cu precãdere.
Ei jefuiesc ºi incendiazã case, biserici, prã-
vãlii. Dovedindu-se cã zvonurile erau nea-
devãrate, oamenii s-au întors din bejenie
într-un oraº pustiit. Turcii îl numesc domn
pe Alexandru Suþu, dar acesta nu pãrãseºte
Iaºul (era ºi domn al Moldovei). Abia pe
18 august este numit domn Constantin
Ipsilanti, care va reprima cu asprime pe
turbulenþi.

(Berindei, 117, 130 ; Iorga, 195 ; Genilie, 220 ; Io-
nescu ªt., 256 ; Papazoglu, 113, 273, 277, n. 455, 480)

26 iunie : Este pomenit documentar
un han al Suþuleºtilor, de pe Podul Mogo-
ºoaiei. Aparþinea iniþial lui Mihail Suþu
(1801-1802), dupã care va trece în pro-
prietatea fiului acestuia, Grigore.

(Giurescu, 262)

8 septembrie : Deoarece Podul ªerban
Vodã « se aflã în multã dãrãpãnare », Cãi-
mãcãmia hotãrãºte grabnica lui reparare,
pe aici urmînd sã treacã alaiul de intrare
în Capitalã a noului domnitor, Constantin
Ipsilanti. Acesta nu va ajunge însã decît
dupã cutremurul din octombrie.

(Potra I, 218)

14 septembrie : Cãimãcãmia Þãrii
Româneºti, ai cãrei membri erau episcopul
Iosif al Argeºului, Golescu, ªtirbei, Cîmpi-
neanu ºi Slãtineanu, porunceºte eliberarea
a douã hanuri din Bucureºti, între care ºi
Hanul Filipescu aflat pe Podul Mogoºoaiei
la intersecþia cu Uliþa Mare (Lipscani), ur-
mînd ca acestea sã fie folosite ca grajduri
de detaºamentul otoman aflat în oraº.

(Potra-Hanuri, 121)

14 octombrie : Capitala este zguduitã
de cel mai puternic cutremur care a lovit-o
vreodatã. Deºi epicentrul a fost în sudul
Greciei, la Bucureºti a avut magnitudinea
de 7,7 +/- 0,2 grade pe scara Richter ºi
s-a resimþit pînã la Moscova. În Bucureºti
a durat douã minute ºi cincizeci de

143

X
IX

pe la  1800



secunde ºi a produs pagube uriaºe : s-au
stricat ori dãrîmat case, au crãpat zidurile
bisericilor ºi s-au prãbuºit turlele ; a crãpat
Turnul Colþei, al cãrui ultim nivel a cãzut
ºi nu a mai fost refãcut niciodatã ; la Curtea
Veche au cãzut ºi ultimele ziduri, nefiind
refãcutã decît puºcãria ; în unele locuri « s-a
deschis pãmîntul ºi a ieºit apã ºi pe alocurea
catran ». Proaspãt numit domn, Constantin
Ipsilanti (1802-1806) e prins de cutremur
pe drumul dintre Giurgiu ºi Bucureºti, în
biserica satului Rãdvani a banului Dimitrie
Ghica. Ajuns în capitalã, o gãseºte în ruine.
Ceva mai tîrziu el va reorganiza breslele
constructorilor (lemnari, cãrãmidari, zidari),
pentru a reface oraºul. Deoarece reºedin-
þele domneºti (Curtea Veche ºi Curtea
Nouã) erau ºi ele distruse, Ipsilanti va
locui o vreme la Vãcãreºti. Printre biseri-
cile care au suferit mari stricãciuni au fost :
Colþea, Sfîntul Gheorghe Nou, Sãrindar,
Stavropoleos, Mihai Vodã, Sfinþii Apostoli,
Sfinþii Atanasie ºi Chiril (Bucur Ciobanul),
Cotroceni, Vãcãreºti.

(Majuru-Buc., 205 ; Crutzescu, 40 ; Papazoglu,
237 ; Gion, 321 ; Giurescu, 99 ; Stoicescu, 34, 49,
189 ; Ionescu ªt., 95, 259 ; Potra I, 160 ; II, 25 ;
Fãtu, 35 ; Caracaº, 28 ; Conferinþã, III ; Huicã, 72)

9 decembrie : Sacaua de apã se vinde
cu 4 parale în centrul oraºului ºi cu 5 în
mahalalele din Dealul Spirii.

(Giurescu, 250, 300)

1803
Biserica Schitul Maicilor, înãlþatã 

în 1726 în afara oraºului, « între vii », este
acum « împresuratã de mahala », dovadã a
extinderii Bucureºtilor în aceastã zonã.

(Berindei, 96)

Se interzice înfiinþarea unor noi
scaune de mãcelari, pentru ca în 1807 sã
se stabileascã numãrul lor la zece.

(Berindei, 112)

Pentru carele þãrãneºti intrate în oraº
cu lemne se percepe o vamã de 2-4 parale,
dupã încãrcãturã. Vameºii incorecþi sînt
ameninþaþi « cu bãtaie ºi purtare prin tîrg ».

(Berindei, 115)

Johann Graef înfiinþeazã Farmacia
Foiºorul de Foc.

(Limban-sec. XIX, 125)

Curãþarea podurilor (al Mogoºoaiei,
al Beilicului, al Calicilor, al Tîrgului de
Afarã) se face cu ajutorul a 19 care cu boi,
menite a duce afarã din oraº toatã murdãria
strînsã cu tîrnurile ºi lopeþile.

(Sãndulescu, 12)

13 ianuarie : Marele vornic Grigore
Ghica primeºte scutire de dãri pentru 
cei 158 de lucrãtori ºi meseriaºi angajaþi în
întreprinderea sa de þesãturi de mãtase.
Aceeaºi scutire primeºte ºi boiangeria sa
din Bucureºti. Manufactura de mãtase n-a
fost însã pusã în lucru.

(Giurescu, 102 ; Berindei, 105)

30 ianuarie : Constantin Ipsilanti
porunceºte plata neîntîrziatã a lefurilor
dascãlilor de la ªcoala româneascã de
slovenie de la Sfîntul Gheorghe Vechi ºi
ale celor de la Academia domneascã de la
Sfîntul Sava. Lefurile nu se mai plãteau
din lipsa banilor, cãci mãnãstirile, scutite
de bir tocmai pentru a asigura veniturile
ºcolilor, nu-ºi respectaserã obligaþiile.

(Potra II, 25)

16 martie : Constantin Ipsilanti întãreºte
rîndurile breslei bãrbierilor. Organizarea
în bresle a acestora este însã mai veche,
cea mai veche menþiune fiind din 1668.

(Giurescu, 237 ; Potra II, 236)

4 aprilie : Pentru încercarea de contra-
bandã, serdarul Gheorghe Deºliu este
amendat cu douã mii de taleri, care tre-
buie plãtiþi ca ajutor « la facerea podurilor
mari » ; altã mie de taleri trebuia datã celui
care îl prinsese.

[...]

1 iunie : Domnitorul acordã unele pri-
vilegii la 24 de negustori fruntaºi : 6 din-
tre ei sînt scutiþi cu totul de dãri, ceilalþi
de dijmãrit ºi vinãrici. Cei 6 sînt aleºi sã-l
ajute pe starostele neguþãtorilor la « jude-
cãþi, socoteli ºi mezaturi ». Hrisovul va fi
întãrit de Caragea la 3 mai 1813 ºi de
Grigore Ghica la 22 iulie 1824.

(Giurescu, 258)
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15 iunie : Se produce un nou cutre-
mur. Deºi a fost mult mai slab decît cel
din octombrie 1802, a stricat multe din
ciºmelele Bucureºtilor, lãsîndu-le fãrã apã ;
conductele pentru aducerea apei atît în
Bucureºti, cît ºi în afara oraºului, spre
locurile de captare a izvoarelor s-au spart
ori s-au astupat.

(Potra I, 161)

19 iulie : Un raport al Mitropolitului
Dositei ºi al vel-vornicului obºtilor aratã
starea proastã în care se aflau clãdirile Aºe-
zãmîntului Domniþa Bãlaºa, unde, din 1791,
funcþiona ºi Academia greceascã de la
Sfîntul Sava. Ei propun mutarea ºcolii la
Biserica Mãgureanului, lucru ce se va
întîmpla în toamnã.

(Hagi-Mosco, 78)

Toamna : Izbucneºte o epidemie de
anginã diftericã, asociatã de mulþi cu ciuma,
dar cu efecte mult mai rapide.

(Vãtãmanu-Catastih, 66)

Toamna : Academia domneascã se
mutã la Metohul Mãgureanu de pe Podul
Mogoºoaiei, nu departe de Dîmboviþa,
unde va rãmîne pînã în 1821, cînd va fi
desfiinþatã. Localul de la Domniþa Bãlaºa
fusese afectat de cutremurul din octom-
brie 1802. În localul de la Sfîntul Sava va
funcþiona din 1818 ºcoala româneascã a lui
Gheorghe Lazãr, iar în clãdirile de la Bise-
rica Mãgureanu se va deschide în 1851
Liceul « Sfîntul Sava ».

(Grigoriu, 133, 137 ; Stoicescu, 133 ; Hagi-Mosco, 78)

22 septembrie : Constantin Ipsilanti
întãreºte daniile cãtre Spitalul Pantelimon,
dar veniturile sînt insuficiente pentru
întreþinerea celor 30 de bolnavi, cîþi tre-
buia sã adãposteascã spitalul.

(Cristache-Panait, 210)

2 octombrie : Pentru a limita propor-
þiile inundaþiilor, favorizate de existenþa
numeroaselor mori de pe Dîmboviþa, care
îngrãdeau curgerea normalã a acesteia,
Constantin Ipsilanti reînnoieºte porunca
datã de Moruzzi în noiembrie 1793, ca
mãnãstirile posesoare de mori de apã sã
construiascã mori cu cai.

(Giurescu, 288 ; Stan M.-Morile, 304)

1804
Este realizatã o schiþã de plan a pro-

prietãþilor de pe malul Dîmboviþei, în zona
centralã a oraºului, între Podul Mogoºoaiei
ºi Podul Calicilor.

(Giurescu, 215 ; Atlas-ghid I, 110)

Gheorghe Polizu rezideºte din teme-
lii Biserica Sfîntul Nicolae ªelari. Vechiul
lãcaº, înãlþat la 1700 pe locul altuia, mai
vechi, din lemn, se stricase la cutremurul
din 1802. Prãvãliile din jurul bisericii ºi
alte construcþii din jur vor avea de suferit
de pe urma focului din 28 august.

(Florescu, 61 ; Stoicescu, 292 ; Florea, 89) 

De buna funcþionare a ciºmelelor
oraºului se ocupã doi « suiulgii » sau « ciº-
migii », adicã ºefi ai apelor. Sînt ajutaþi de
5 fîntînari ºi 1 lemnar, 2 zidari, 1 ulier ºi
1 olangiu (ultimii doi fãceau trunchiuri de
lemn scobite ºi olane pentru aducerea
apei).

(Giurescu, 293)

Pentru repararea Podului Tîrgului
de Afarã, bucureºtenii trebuie sã plãteascã
o taxã de 3 pînã la 5 taleri. Aceasta, în
condiþiile în care toate carele intrate cu
mãrfuri în oraº trebuiau ºi ele sã plãteascã
o taxã pentru întreþinerea drumurilor,
care ajungea pînã la 240 de bani de car.

(Berindei, 150)

La colþul Uliþei Curtea Veche cu
Podul Caliþei, peste drum de Hanul Roºu,
funcþioneazã Hanul lui Tãnase.

(Giurescu, 263)

Bogatul negustor armean Manuc
Mirzaian (1769-1817), originar din Rus-
ciuk, dar stabilit aici mai tîrziu (era serdar
în 1802 ºi paharnic în 1803), cumpãrã o
vie în Dealul Bucureºtilor ºi alte douã în
împrejurimile oraºului. Practicînd un joc
dublu, ca intermediar între ruºi ºi turci, va
dobîndi o avere imensã, deþinînd proprie-
tãþi în Bucureºti ºi în þarã. În 1808 va 
termina construcþia hanului ce îi poartã
numele.

(Diaconescu-Documente, 309)
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1900-11902
Prin strãdaniile arhiepiscopului

Xaverius von Hornstein este construit,
dupã planurile arhitectului Leon Magni,
sediul Arhiepiscopiei Catolice care va
deveni dupã 1920 Nunþiatura Apostolicã
din România. Acesta se aflã pe Strada
Esculap (actuala Constantin Stahi), lîngã
Schitu Mãgureanu. Consolidatã între 1940
ºi 1942, clãdirea va fi preluatã de Ministerul
de Interne în 1950, dupã desfiinþarea Nun-
þiaturii, iar între 1956 ºi 1989 de Ministerul
de Externe. Nunþiatura Apostolicã se va
redeschide dupã 1989 ; în Palat funcþio-
neazã ºi o capelã.

(Atlas-ghid III, 51)

1900-11910
În aceastã perioadã se înfiinþeazã la

Bucureºti 80 de întreprinderi industriale
mari ºi mijlocii (cu peste 25 de lucrãtori) ;
pînã în 1915, numãrul fabricilor nou apã-
rute va ajunge la 149.

(Istorie, 372)

1900-11912
Numãrul provincialilor stabiliþi în

Bucureºti în aceastã perioadã este de 10 000.
(Bene-Aspecte, 144)

1900-11916
În lunca Dîmboviþei, în vestul ora-

ºului, se constituie în jurul Bisericii Sfîntul
Elefterie cartierul cu acelaºi nume.

(Giurescu, 141)

1901
În Cimitirul Calvin de pe Calea

Griviþei este construitã o bisericã, spre a
servi drept capelã a acestuia, care, dupã
1989, va fi utilizatã ºi ca bisericã parohialã.

(Atlas-ghid III, 75)

În Piaþa Victoriei este terminat Pala-
tul Sturdza, proiectat în stil baroc,– « în
toate culorile ºi în toate stilurile », dupã
cum zice Nicolae Iorga –, de arhitectul
german Julius Reinicke ºi împodobit cu
tot felul de turnuleþe ; era foarte încãrcat,
dar luxos. Stãpînul lui, Grigore Sturdza
(1821-1901), zis ºi Beizadea Viþel, era fiul
fostului domn al Moldovei, Alexandru, ºi
era recunoscut pentru forþa lui deosebitã
(se antrena ridicînd în braþe un viþel). Va
muri înainte sã apuce sã locuiascã în palat.
Acesta a continuat sã existe ºi dupã 1937,
cînd va începe construirea, în imediata
apropiere, a unui alt palat care sã adãpos-
teascã Ministerul de Externe (Palatul
Victoria de astãzi). În 1942, Palatul Sturdza,
care ºi aºa nu prea avea zile multe, a fost
afectat de un incendiu, care a grãbit de-
molarea lui.

(Giurescu, 141 ; Berindei-Ghid, 69 ; Ion-B., 42)

Pe ªoseaua Kiseleff la numãrul 9
este construitã Vila Vasile Gãnescu, pro-
iectatã de Ion D. Berindei în stil elveþian,
care va fi naþionalizatã dupã 1949.

(Ion-B., 66)

Este inaugurat Monumentul Pom-
pierilor din Dealul Spirii, realizat de
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sculptorul W. Hegel. Acesta va fi mutat
pe un alt amplasament în anii 1980, odatã
cu distrugerea dealului ºi ridicarea Casei
Poporului (se aflã la vest de aceasta, la
intersecþia Strãzilor 13 Septembrie ºi Izvor).

(Istorie, 424 ; Berindei-Ghid, 90)

Este datã în folosinþã cazarma Pos-
tului central de pompieri (numãrul 1).
Situatã în spatele Prefecturii, în apropierea
Podului Mihai Vodã, a fost proiectatã de
arhitectul D. Mitaki. Cazarma a servit
scopului iniþial pînã spre începutul anilor
1980, cînd a primit altã destinaþie.

(Panþuru-Posturile, 146)

Este adoptatã Legea ºcolarã secun-
darã a lui Spiru Haret, prin care se gene-
ralizeazã liceul cu opt clase ºi trifurcaþia
din clasa a V-a : clasicã, modernã ºi realã,
organizare care va rezista pînã la reforma
învãþãmîntului din 1948.

(Colegiul Naþional Sf. Sava, 137)

La Bucureºti ia fiinþã Cercul socia-
list România Muncitoare, care organiza
conferinþe pe teme sociale ºi ideologice.
Printre conferenþiari se aflau C. Dobro-
geanu-Gherea, I.C. Frimu, ªtefan Gheor-
ghiu, C. Racovski º. a. Din 1 iulie 1906,
va edita ziarul Dimineaþa.

[…]

1 ianuarie : Intrã complet în exploa-
tare noul Palat al Telegrafelor ºi Poºtelor
de pe Calea Victoriei, cunoscut ca Palatul
Poºtei (actualul Muzeu de Istorie Naþio-
nalã). În noul Palat fusese instalat un mul-
tiplu telefonic cu capacitatea de 1 200 de
linii (cu posibilitatea sporirii la 3 000 de
linii) ; el va intra în funcþiune la 1 februa-
rie ºi, dupã instalarea unor cabluri subterane,
va prelua toþi abonaþii Capitalei.

(Perciun, 54, 85)

1 februarie : Ovid Densusianu publicã
revista Vieaþa nouã, în jurul cãreia se dez-
voltã miºcarea simbolistã româneascã. Aici
vor colabora E. Speranþia, M. Cruceanu,
Al. Colorian, Emil Isac, Ion Minulescu,
Al. Stamatiad, I.M. Raºcu, D. Caracostea,
N. Davidescu º. a.

(Bulei II, 185)

16 februarie : Magistratul Emil Petrescu
e numit prefect al Poliþiei Capitalei ; va
rãmîne în funcþie pînã la 15 august 1902.

(Cârjan, 152)

Primãvara : În fostul local al cafene-
lei Fialkowski din Piaþa Teatrului, Cara-
giale deschide Berãria Cooperativã, care
va funcþiona doar cîteva luni, pînã în
toamnã.

(Cioculescu, 22)

18 martie : Un cutremur de pãmînt e
resimþit în Capitalã, provocînd pagube ºi
stricãciuni clãdirilor mai înalte (între care
Palatul Poºtelor ºi al Justiþiei), precum ºi
bisericilor ; cutremurul avînd loc la ora
slujbei de dimineaþã, acestea erau pline de
lume. Biserica Brezoianu, recent restauratã,
era tîrnositã chiar în acea zi, dar n-a suferit
stricãciuni, deºi s-a produs panicã în rîndul
celor veniþi la slujbã.

(Potra I, 166 ; Huicã, 78)

24 martie : Se deschide sesiunea parla-
mentarã, cele douã Camere alegîndu-ºi
organele de lucru.

(Bulei ed. II, 292)

17 aprilie : Fondurile Bibliotecii Cen-
trale a Statului, care avea mari dificultãþi,
sînt încredinþate Bibliotecii Academiei
Române, care devine astfel bibliotecã
naþionalã.

(IR date, 274)

21 aprilie : Ion Procopie Dumitrescu
este ales primar al Capitalei. A funcþionat
pînã la 25 noiembrie 1902, timp în care
s-a strãduit pentru construirea Gãrii Obor
ºi a unor dispensare cu consultaþii gratuite,
a înfiinþat societãþi pentru locuinþe ieftine
ºi a sprijinit practicarea unui comerþ civi-
lizat (a obligat negustorii de vite sã-ºi facã
tranzacþiile exclusiv în Tîrgul Oborului ºi
nu în curþi particulare sau pe terenuri
virane intraurbane).

(Duþu A.-Realizãri, 100 ; Filip, 40)

1 iunie : Dumitru G. Kiriac înfiinþeazã
la Bucureºti Societatea coralã Carmen
pentru rãspîndirea ºi cultivarea muzicii în
popor. Concertul inaugural are loc la 
18 decembrie 1901. Va organiza nume-
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roase turnee, inclusiv în Transilvania,
contribuind la promovarea muzicii corale
româneºti. În 1937, va fi premiatã la
Expoziþia Universalã de la Paris. În 1939
avea 200 de coriºti.

(Istorie, 420 ; IR date, 274 ; Dan-Asociaþii, 243)

3 iunie : Profesorul Gheorghe Mocea-
nu, unul dintre promotorii miºcãrii spor-
tive din þara noastrã, este sãrbãtorit la
Grãdina Raºca, la împlinirea a 40 de ani
de activitate.

(Potra I, 318)

Iulie : Este organizat cartelul celor
mai importante mori din Capitalã : Assan,
Olmazu, Holberstadt, Stancovici, Solacoglu
ºi Andrei Popovici. Ei vor stabili cantitãþile
de grîu mãcinate de fiecare ºi vor scumpi
preþul mãciniºului.

(Istorie, 373)

Iulie : Societatea Sprijinul din Bucu-
reºti organizeazã prima colonie ºcolarã
pentru elevi nevoiaºi ; ea trimite 11 copii
la Slãnic-Prahova.

(Dan, 209)

Iulie : George Valentin Bibescu
strãbate cu un automobil Buick distanþa
Geneva-Bucureºti (1 827 km) în 73 de ore,
cu o vitezã medie de 25 km/h. Era însoþit
de Nicolae Cantacuzino.

(Bãlãceanu, 369 ; Dan, 209)

Septembrie : La Liceul « Gheorghe
Lazãr » profesorul de sport Dimitrie
Ionescu organizeazã Societatea Viitorul,
organizaþie ºcolarã de gimnasticã.

(Dan, 209)

1 septembrie : Sînt finalizate lucrãrile
de captare a apei subterane de la Bragadiru.
Începute în 1899 sub conducerea ingine-
rului Elie Radu, lucrãrile s-au desfãºurat
concomitent la Bragadiru, unde s-au con-
struit 20 de puþuri de mare diametru, la
Cotroceni, unde s-a realizat un rezervor
de mari dimensiuni, cît ºi la Uzina maºi-
nilor de la Grozãveºti. Ca urmare a acestor
lucrãri, consumul de apã al Bucureºtilor a
crescut de la 28 000 m3, în 1886, la
46 000 m3 în 1898 ºi la 54 000 m3 în
1901 (170 de litri pe locuitor, faþã de 160

la Londra, 68 la Berlin, 75 la Bruxelles,
70 la Viena etc.)

(Georgescu-Probleme, 60 ; Istorie, 365 ; Duþu A.-
Administraþia, 158)

Octombrie : Ion Luca Caragiale
deschide Berãria Gambrinus pe Strada
Cîmpineanu, lîngã Piaþa Teatrului
Naþional. Era foarte cãutatã de actorii
teatrului din apropiere, de scriitori ºi
gazetari. Dupã 1947 numele va fi preluat
de o berãrie de la intersecþia Strãzii Bre-
zoianu cu actualul Bulevard Elisabeta (pe
atunci 6 Martie, apoi Gheorghiu Dej ºi
Republicii).

(Crutzescu, 180, n. 422 ; Cioculescu, 23)

21 octombrie : Este reconstruitã
Biserica Amzei, dupã planurile arhitectului
Alexandru Sãvulescu. Pictura îi aparþine
italianului Umberto Marchetti ; iconosta-
sul, amvonul ºi stranele sînt realizate de
sculptorul G. Babic. Prima bisericã fusese
ridicatã pe acest loc în 1810.

(Stoicescu, 166 ; Atlas-ghid II, 42)

Noiembrie : Este încheiatã con-
strucþia noii clãdiri a Arhiepiscopiei
Catolice din apropierea Ciºmigiului
(Strada Esculap, astãzi Constantin Stahi),
realizatã dupã planurile arhitectului 
G. Magni. Din 1848 ºi pînã la aceastã
datã, ea funcþionase într-o clãdire de pe
Calea Cãlãraºilor. În clãdire se va stabili
mai tîrziu Nunþiatura Apostolicã a Vatica-
nului.

(Netzhammer, 90 ; Lascu-Giulio, 152)

25 noiembrie : Este sfinþitã capela
Leagãnului de copii Sfînta Ecaterina.
Construitã din banii dãruiþi de Irina Kret-
zulescu-Ghica, fusese inauguratã oficial
pe 14 mai, în prezenþa reginei Elisabeta ºi
a principesei Maria. Va fi închisã în 1948,
servind pînã în 1989 ca depozit de mate-
riale.

(Atlas-ghid II, 387)

30 noiembrie : Se inaugureazã o ºcoalã
de fete numitã « Baroneasa Clara Hirsch »
cu 6 clase, pentru 170 de eleve evreice.
Aceasta funcþiona pe acelaºi teren cu ªcoa-
la de Meserii « Ciocanul » din Dudeºti.

(IE I, 278)
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1 decembrie : ªtefan Luchian, Nicolae
Vermont, Constantin Artachino, împreunã
cu un grup de tineri reîntorºi în þarã de la
studii din strãinãtate (Gh. Petraºcu, ªt. Po-
pescu. Fr. Storck º. a.) fondeazã Societatea
Tinerimea Artisticã. Va organiza nume-
roase expoziþii, încurajînd ºi fãcînd cunos-
cutã publicului pictura româneascã. Va fi
desfiinþatã în 1947.

(Dan-Asociaþii, 244 ; Peneº-Fundaþia Dalles, 151)

2 decembrie : Apare la Bucureºti revista
Semãnãtorul sub direcþia lui George Coºbuc
ºi Alexandru Vlahuþã. Printre colaboratori
se numãrau Ilarie Chendi, ªt.O. Iosif,
Mihail Sadoveanu, I. Scurtu ºi, din 1903,
Nicolae Iorga, cel care va prelua direcþia
revistei. În jurul revistei se va crea un
curent literar important : semãnãtorismul.

(Bulei II, 168)

18 decembrie : Societatea Carmen pre-
zintã pe scena Ateneului un program de
colinde ºi cîntece populare româneºti.

(Dan, 209) 

18 decembrie : Caragiale îl dã în jude-
catã pe Constantin Al. Ionescu (Caion)
pentru calomnie. Caion îl acuzase pe
Caragiale de plagiat ; pe 11 martie 1902,
impostorul va fi condamnat la închisoare
ºi amendã, însã în iunie, dupã cãderea
guvernului, va fi achitat.

(Cioculescu, 23)

30 decembrie : Este resfinþitã Biserica
Sfîntul Mina-Vergului, renovatã începînd
din 1900 de arhitectul P. Petricu, la cererea
primarului Capitalei, C.F. Robescu, care
locuia în zonã (strada de la nord de bise-
ricã poartã azi numele acestuia). Cu aceastã
ocazie i-a fost adãugat un mic pridvor la
intrare, iar preotul-pictor Vasile Damian
i-a refãcut pictura.

(Atlas-ghid II, 286)

1901-11902
În judeþul Ilfov sînt 195 de între-

prinderi mari, cu o putere instalatã de
10 490 cp ºi cu 15 618 lucrãtori, adicã o
treime din întreaga forþã industrialã a þãrii.
Cele mai multe întreprinderi, 178, sînt
amplasate în Capitalã. Printre cele mai

importante sînt Haug, Metalurgia Româ-
neascã, Weigel, Wolf º. a.

(Istorie, 372)

1901-11904
Se construiesc cãile ferate de pe cen-

tura Capitalei : Mogoºoaia-Obor ; Bucureºti
Nord-Bãneasa ; Bucureºti Nord-Obor.

(Bellu R.-Conduc. CFR, 17) 

1902
În Bucureºti funcþioneazã 178 de

întreprinderi industriale, faþã de 115 în
1893. Alte 17 întreprinderi funcþioneazã
în comunele din jur : Dudeºti, Chitila,
Buftea. În aceste întreprinderi muncesc
15 618 lucrãtori, cãrora li se adaugã cei
din micile ateliere. În întreaga Muntenie
funcþioneazã 367 de întreprinderi, mai
mult de jumãtate fiind în Bucureºti ºi în
satele din jur.

(Giurescu, 142, 230, 246 ; Ionescu ªt.-Dezv., 82)

Numãrul consultaþiilor pe care ser-
viciul sanitar l-a acordat populaþiei nevo-
iaºe în cadrul spitalelor bucureºtene a fost
de peste 70 000.

(Duþu A.-Realizãri, 101)

Bisericii Popa Soare, care fusese
ziditã în septembrie 1744, i se adaugã
pridvorul ºi cafasul pentru cor.

(Simionescu, 45)

În curtea Bisericii Popa Tatu se
construiesc douã corpuri de casã parohialã.

(Atlas-ghid II, 41)

Este construitã Casa Grigore Canta-
cuzino (fiul mai mic al caimacamului
Constantin Cantacuzino) din Strada Puþul
de Piatrã numãrul 2 bis (astãzi Orlando
numãrul 4). Casa fusese ridicatã dupã pla-
nurile arhitectului Johannes Schultz. Dupã
moartea proprietarului, în 1903, casa va
rãmîne fiicei sale, Elena Cantacuzino,
cãsãtoritã cu Constantin Bãlãceanu (1849-
1934), apoi fiului lor, Constantin Bãlã-
ceanu-Stolnici.

(Bãlãceanu, 360 ; Ion-B., 58)

Pe Strada Cosma (actuala Henri
Coandã la numãrul 22) este construitã în
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stil Ludovic al XVI-lea vila diplomatului
Alexandru G. Florescu (mort 1925), pro-
iectatã de Ion D. Berindei. Dupã 1948,
casa va adãposti o vreme Institutul de
Lingvisticã, iar din anii 1980, Institutul
German de Culturã « Goethe ».

(Ion-B., 72)

Pictorul G.D. Mirea (1852-1934)
construieºte o casã pe ªoseaua Kiseleff
numãrul 35. Deºi neterminatã încã, este
cumpãratã tot în acest an de avocatul Jean
Miclescu (1856-1920) ; acesta ºi soþia sa,
Alina Cantacuzino, vor termina lucrãrile
începute de pictor ºi vor organiza aici
numeroase baluri ºi recepþii, la care par-
ticipa toatã lumea bunã a Bucureºtilor.
Imobilul va rãmîne fiului lor, colonelul
Radu Miclescu (1893-1990).

(Ion-B., 67)

Este reamenajat Tîrgul Moºilor, cu
alei dispuse circular, pe care se construiesc
pavilioane, chioºcuri ºi corturi pentru prã-
vãlii ºi jocuri distractive specifice bîlciuri-
lor, care alternau cu numeroase spaþii
libere, destinate vînzãrii produselor, în
primul rînd, oale ºi strãchini.

(Potra I, 374)

Pe Calea Victoriei la numãrul 5 este
deschis Institutul de Fete Moteanu. În 1906,
se va muta pe Strada Cosma la numãrul 16 ;
în 1924, Constantin C. Moteanu va cum-
pãra localul de pe Calea Victoriei numã-
rul 176, unde Institutul va funcþiona pînã
în 1948.

(Crutzescu, 338, n. 664)

La staþia seismologicã din Bucureºti,
creatã în 1895, ªtefan Hepites instaleazã
douã seismografe Bosch. Hepites este crea-
torul unei reþele de observaþii macroseis-
mice româneºti, care rivaliza cu cele
existente pe plan mondial.

(Huicã, 91)

Sub conducerea doctorului C.I. Istrati
are loc la Bucureºti congresul de constitu-
ire a Asociaþiei pentru Înaintarea ºi Rãspîn-
direa ªtiinþelor.

(Dan, 210)

La propunerile repetate ale Camerei
de Comerþ din Bucureºti, Ministerul
Finanþelor desfiinþeazã accizele, înlocuin-
du-le cu o singurã taxã, mai mare, pentru
articolele de lux aduse în oraº. Propunerea
fusese avansatã pentru prima oarã în 1870.

(Petrescu-Prodan, 37, 197)

Mihail Nikolaevici de Giers este
numit consul al Rusiei la Bucureºti. Tatãl
sãu, Nikolai, fusese consul la Iaºi în 1841,
iar mama era o Cantacuzinã din ramura
moldoveneascã. Mihail de Giers va func-
þiona pînã în 1912, în timpul sãu constru-
indu-se Biserica Rusã. Va lãsa o frumoasã
amintire, fiind întîmpinat cu curtoazie în
1913, cînd, numit ambasador al Rusiei la
Constantinopol, va trece ºi prin Bucureºti.

(Hagi-Mosco, 50)

18-25 ianuarie : Primarul Capitalei,
Procopie Dumitrescu, dispune ca 25 %
din pîinea confiscatã de la brutarii incorecþi
sã fie distribuitã populaþiei evreieºti sãrace.

(IE I, 279)

26 ianuarie : Se creeazã Uniunea Socie-
tãþilor Sioniste din Capitalã, la care aderã
iniþial 9 societãþi, din cele 18 existente în
Bucureºti.

(IE I, 280)

Februarie : Se înfiinþeazã Societatea
Studenþilor în Litere ºi Filosofie, cu preo-
cupãri exclusiv de specialitate.

(Leahu V.-Vasile, 319)

12 februarie : La Teatrul Naþional are
loc premiera piesei Vlaicu Vodã de Alexan-
dru Davilla, cu Aristide Demetriad în
rolul titular.

(Tucã-Sbîrnã II, 176)

12 februarie : Nemulþumiþi de o fisca-
litate excesivã, meseriaºii bucureºteni
asalteazã Camera Deputaþilor, cerînd redu-
cerea impozitelor.

(Bulei, 308)

1 martie : Tinerimea Artisticã, socie-
tate înfiinþatã la 3 decembrie 1901, orga-
nizeazã prima sa expoziþie. Va organiza
expoziþii anuale pînã în 1947.

(IR date, 275)
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11 martie : Curtea cu Juri din Ilfov dã
verdictul în procesul intentat de Caragiale
lui Caion în decembrie 1901. Caion este
condamnat la trei luni închisoare ºi la
plata unei amenzi de 500 de lei ºi la
10 000 de lei daune interese. Dupã veni-
rea la putere a opoziþiei, Caion va fi achi-
tat pe 10 iunie 1902.

(Cioculescu, 23)

26 martie : Este pus în circulaþie un
tramvai cu aburi, cu o locomotivã ºi douã
vagoane pe ruta dintre Piaþa Victoriei ºi
Bufet (pe ªoseaua Kiseleff). Încercarea n-a
avut însã succes, chiar dacã va fi reluatã în
1906, pe alt traseu.

(Istorie, 396)

29 martie : La Hanul cu Tei este des-
chis un club sionist ºi o salã de lecturã.

(IE I, 281)

4 aprilie : Se încheie la Bucureºti Tra-
tatul secret de alianþã cu Austro-Ungaria,
care-l reînnoieºte pe cel din 13 iulie 1892.
Pe 12 iulie Germania va adera la tratat, iar
în noiembrie – Italia.

(IR date, 276)

Vara : În Tîrgul Moºilor se instaleazã
vestitul Hipodrom Suedez, care dã specta-
cole de circ, cu dresuri de animale sãlbatice.

(Potra I, 375)

Vara : Un incendiu distruge clãdirea
centralã a ªcolii de Agriculturã de la Herãs-
trãu, de pe ªoseaua Kiseleff. Clãdirea va fi
refãcutã pînã în toamnã.

(Picu, 69)

2 august : Ia fiinþã societatea evreiascã
de binefacere « Ajutorul ». Încã din ianua-
rie 1900 funcþiona ºi o policlinicã cu acest
nume.

(IE I, 283)

7 august : Primãria aprobã Elenei Can-
tacuzino (1857-1930) cererea de recon-
strucþie a Palatului Creþulescu de pe
Strada ªtirbei Vodã numãrul 39, în spatele
Ciºmigiului. Vechea clãdire, construitã în
jurul lui 1718 de înaintaºii lui Alexandru
Filipescu (1787-1856), fusese moºtenitã de
nepoata acestuia, Elena Creþulescu, în 1863.
Proiectat în stilul Renaºterii franceze de

Petre Antonescu, noul palat a fost termi-
nat în mai 1904. Cumpãrat de Primãrie în
februarie 1927, palatul a fost atribuit
Comisiei Monumentelor Istorice în 1931,
aceasta organizînd aici un muzeu de artã
bisericeascã, desfiinþat dupã 1946. Din
septembrie 1972 va deveni sediul unei
comisii UNESCO.

(Ion, 220 ; Creþulescu-Palace, 92 ; Colfescu, 81 ;
Cicio-Pop, 60)

15 august : M. Julian, fost consilier la
Înalta Curte de Casaþie, ocupã postul de
prefect de Poliþie pînã la 2 decembrie.

(Cârjan, 153)

Toamna : Societatea Liricã Românã,
înfiinþatã prin eforturile lui George Stephã-
nescu, îºi deschide stagiunea în Sala Edison
ºi o continuã la Teatrul Maican, numit de
atunci Teatrul Liric, situat în Piaþa Walter
Mãrãcineanu. Ea se înscria pe linia efor-
turilor compozitorului de creare a Operei
Române, dar strãdaniile sale n-au avut
succes, iar activitatea societãþii n-a avut
continuitate. Abia în toamna lui 1919,
iniþiativa sa va fi reluatã de alþi muzicieni,
noua Societate Liricã Românã inaugurînd
în martie 1920 prima stagiune a Operei
Române.

(Istorie, 420 ; Dan-Asociaþii, 251)

13 octombrie : Se inaugureazã ªcoala
profesionalã de fete « Filip ºi Raºela Foc-
ºãneanu », susþinutã de comunitatea evre-
iascã.

(IE I, 284)

3 decembrie : Avocatul I.G. Iaita e
numit prefect al Poliþiei Capitalei, rãmî-
nînd pe post pînã la 21 decembrie 1904.

(Cârjan, 153)

23 decembrie : Moare Grigore Capºa
(nãscut în 1841), principalul fondator al
Casei Capºa, unul din marii întreprinzã-
tori ai vremii, fost senator la Colegiul I al
Capitalei, preºedinte al Camerei de Co-
merþ ºi Industrie din Bucureºti etc.

(Potra I, 406 ; Ion-B., 108)
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