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– Abstract – 
 

The paper tries to collect the historical data on the Romanian–
Czechoslovak relations, through the eyes of Czech Consul František Kadeřábek, 
and to analyse them in the attempt of creating a micro-monograph on the topic. 
This study is based on some documents preserved in the archives of the Brăila 
County, which present the realities and riches of Czechoslovakia in the early 
1920s. At the centre of these actions was František Kadeřábek, the 
Czechoslovak consul from Galați. The Romanian-Czechoslovak relations 
became more intense after the Great War, because both peoples were building 
national states on the ruins of the Austro–Hungarian Empire. Between 1919–
1921, Romania and Czechoslovakia established a complex system of diplomatic 
relations and organized a successful regional alliance together with Yugoslavia 
(the Little Entente). The economic relations between Romania and 
Czechoslovakia were not at the same level as those between Romania and the 
Great European Powers. This study aims at synthesizing the multitude of 
political and economic relationships that were created after the emergence of 
national states in Europe, as a result of the First World War and the collapse of 
multinational empires. 
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*** 

 

În condiţii asemănătoare s’au ridicat şi Cehoslovacii şi Românii din 

Monarhia austro-ungară. În aceeaş stare de spirit se luptă şi Republica lui 

Masaryk şi Regatul lui Ferdinand I-iu să cucerească un loc în lume. Prinse 

într’o legătură politică firească, unite prin schimburi economice, cele două 

naţiuni au nevoie pentru a se iubi mai adânc, de a se cunoaşte mai serios”. 

(Nicolae Iorga1) 

                                                        

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (cristian.constantin@ugal.ro). 



  DANUBIUS XXXVI 190 

Elemente introductive în relaţiile istorice, diplomatice şi culturale 

româno−cehoslovace 

 

Schimburile culturale dintre cehi, slovaci şi români s-au manifestat pe 

parcursul ultimului mileniu, după apariţia şi afirmarea acestor popoare. De-a lungul 

epocilor istorice au existat numeroase momente de apropiere şi legătură între cehi 

(cu sau fără slovaci) şi români, dincolo de distanţa geografică existentă între spaţiile 

locuite de aceştia. Contextul istoric internaţional a apropiat cele trei popoare în 

ultimii 200 de ani şi, deşi s-au dezvoltat în spaţii istorico-culturale diferite, legăturile 

dintre acestea au devenit foarte strânse după anul 1918. După Marele Război, după 

cum ţin să sublinieze unii specialişti ai relaţiilor româno−cehoslovace, „se poate 

spune că România şi Cehia (Cehoslovacia) au avut istorii asemănătoare”
2
. Aşadar, 

care au fost elementele principale ale acestei apropieri? Primele contacte dintre 

români şi cehoslovaci s-au petrecut în Evul Mediu şi au vizat anumite colonizări ale 

unor populaţii păstoreşti româneşti (Valasi) în Silezia, Galiţia, nordul Slovaciei de 

astăzi, şi în Moravia
3
. Ideile şi tehnica militară utilizată de mişcarea husită s-au 

răspândit spre Răsărit, având ecouri în Ungaria, Transilvania şi Moldova
4
.  

Legăturile culturale româno−cehe au sporit în cursul secolului al XIX-lea
5
, 

moment marcat de ofiţerii şi funcţionarii cehi şi moravi detaşaţi, la ordinul curţii 

imperiale din Viena, în Transilvania şi Bucovina; de asemenea, a fost consemnată şi 

o mişcare inversă. Dezvoltarea căilor ferate în a doua jumătate a secolului al XIX-

lea a creat premisele unor legături mai rapide şi între cele spaţii istorice şi culturale. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, românii, preponderent transilvăneni, au început să 

participe la cursurile desfăşurate la Universitatea Carolină din Praga
6
. Dar legăturile 

dintre români, cehi şi slovaci au cunoscut o importantă dezvoltare după semnarea 

                                                                                                                                               
1 Nicolae Iorga, Prefaţă, în I. St. Ioachimescu, A Kudrnáč, Republica Cehoslovacă, Cultura 

Naţională, București, 1924, p. 10. 
2 Radu Mârza, Legăturile istorice, culturale şi diplomatice româno–cehoslovace, în 

„Romano–Bohemica”, an I, nr. 1, 2011, p. 20. 
3 Josef Macurek, Valaši v západních Karpatech v 15.−18. století. K dejinám osídlení a 

hospodársko-spolecenského vývoje jižního Tešínska, jihozápadního Polska, severozápadního 
Slovenska a východní Moravy, Krajské nakladatelství, Ostrava, 1959, passim; Franz 

Miklosich, Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und den 

Karpaten, Commision bei Carl Gerold’s Sohn, Viena, 1879, pp. 6−7. 
4 A se vedea o amplă descriere a relaţiilor româno–cehoslovace în Evul Mediu la R. Mârza, 

op. cit., pp. 20–22. 
5 Lucian Boia, Relationships between Romanians, Czechs, and Slovaks (1848−1914), Editura 

Academiei R.S.R., București, 1977, passim. 
6 Traian Ionescu–Nișcov, Relații social-culturale ceho–române (epoca modernă), Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 1981, pp. 67−69. 
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Armistițiul de la Compiègne (11 noiembrie 1918). La Conferinţa de Pace de la Paris 

(1919–1920) au fost create premisele unei colaborări de lungă durată între România 

şi Cehoslovacia. Personalităţi ale vieţii politice din România şi Cehoslovacia, 

precum Take Ionescu, I.I.C. Brătianu, Al. Vaida−Voievod, T.G. Masaryk şi Edvard 

Beneš, au întreprins tot ce le-a stat în putinţă pentru a obţine condiţiile cele mai 

avantajoase de pe urma tratelor de pace. 

Începuturile relaţiilor diplomatice dintre Cehoslovacia şi România s-au 

realizat în salturi progresive. Ferdinand Veverka, delegatul guvernului cehoslovac 

pe lângă statul român, a sosit la Bucureşti în cursul lunii ianuarie 1919, iar la 8 

februarie 1919 profesorul universitar Constantin Isopescu Grecul a fost însărcinat să 

reprezinte guvernul României Mari pe lângă omologii de la Praga. La 30 ianuarie 

1920, Bohumil Cermák a devenit primul ministru plenipotenţiar al Cehoslovaciei la 

Bucureşti, după o primă etapă de provizorat desfăşurată în anul precedent. În baza 

principiului reciprocităţii diplomatice, la 6 august 1920, Constantin Hiott a fost 

numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Praga
7
, pentru ca 

la 10 august 1920 să se semneze Tratatul relativ la stabilirea frontierelor între 

România, Cehoslovacia şi Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor (Tratatul de la 

Sèvres). În următorii doi ani a avut loc un schimb reciproc de populaţie la graniţa 

dintre România şi Cehoslovacia
8
. 

România a aderat în anul 1921 la alianţa defensivă încheiată de către 

cehoslovaci şi iugoslavi în 1920, luând naştere Mica Înţelegere dintre România, 

Cehoslovacia şi Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor, sub forma unor tratate 

bilaterale cu scop de cooperare şi ajutor reciproc între cele trei state
9
. Această stare 

de fapt a creat premisele dezvoltării unor strânse relaţii culturale şi comerciale între 

aceste ţări, aflate la zenitul lor teritorial şi cultural. 

O serie de scriitori şi istorici români au avut legături culturale cu 

Cehoslovacia în perioada interbelică şi au fost beneficiarii celor prezentate de 

František Kadeřábek în ghidul său (vezi Anexa 1). Oamenii de cultură din România 

au susţinut prelegeri, au vernisat expoziţii, au publicat traduceri ale unor opere 

fundamentale ale scriitorilor cehoslovaci, au dat reprezentanţii teatrale şi, nu în 

ultimul rând, s-au relaxat în staţiunile balneoclimaterice de la Karlovy Vary sau 

Trenčianske Teplice. Printre cei mai de seamă s-au numărat Gheorghe I. Brătianu, 

Lucian Blaga, Ilie Bărbulescu, Tudor Arghezi, Constantin Brâncuşi, Constantin 

                                                        
7 Jirí Felix, Relaţiile ceho–române în date, Cesko–rumunská spolecnost. Asociația Cehia–

România, Praga, 2002, pp. 13−14.  
8 R. Mârza, op. cit., pp. 29−30. 
9 Vezi Eliza Campus, Mica Înţelegere,Editura Ştiinţifică, București, 1968. 
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Notarra, Tudor Muşatescu, Mihail Sadoveanu Petre P. Panaitescu, Liviu Rebreanu şi 

Hortensia Papadat−Bengescu
10

.  

La iniţiativa lui Vasile Pârvan, editura „Cultura Naţională” a iniţiat în 

perioada interbelică apariţia unei colecţii intitulate „Ţări şi civilizaţii 

contemporane”. În cadrul acestei serii, în 1924, a văzut lumina tiparului şi lucrarea 

Republica Cehoslovacă, semnată de către I. St. Ioachimescu şi A Kudrnáč
11

. 

În cele 124 de pagini ale volumului sunt prezentate caracteristicile poporului 

cehoslovac în strânsă legătură cu aşezarea geografică a ţării şi istoria cehilor şi a 

slovacilor, viaţa politică (Constituţia, partidele politice, presa, statutul minorităţilor, 

politica externă şi Mica Antantă), reformele sociale şi economice (cu o amplă 

expunere a reformei agrare), organizarea învăţământului şi a educaţiei fizice, viaţa 

culturală şi artistică a Cehoslovaciei, şi, nu în ultimul rând, aspectele definitorii ale 

economiei cehoslovace (bogăţiile naturale; minele şi industria; industria zahărului; 

fabricile de bere; industria lemnului; porţelanurile şi sticlăria; industria alimentară; 

industria chimică; tăbăcăria; industria metalurgică; industria textilă; comerţul; căile 

de comunicaţie; finanţele; cooperaţia şi politica bancară; staţiunile 

balneoclimaterice). De asemenea, ultimul capitol al lucrării elaborate de către I. St. 

Ioachimescu şi A Kudrnáč prevede o scurtă descriere, pe alocuri lipsită de valoare 

ştiinţifică, a relaţiilor româno−cehoslovace încă din cele mai vechi timpuri şi până 

începutul perioadei interbelice
12

.  

În 1925 a apărut în peisajul publicistic bucureştean o schiţă monografică a 

Cehoslovaciei
13

, semnată de Smara
14

. Lucrarea elaborată de aceasta are la bază 

textul conferinţei susţinute la Casa Şcoalelor în ziua de 10 mai 1925. În volum sunt 

scoase în relief momentele marcante ale istoriei cehilor şi slovacilor, dar şi situaţia 

socio-economică din Cehoslovacia după Primul Război Mondial. Realităţile 

cehoslovace au fost surprinse de Maica Smara în timpul călătoriei întreprinse de 

aceasta în Cehoslovacia la începutul anului 1925. Informaţiile prezentate în această 

                                                        
10 J. Felix, op. cit., pp. 13–23. 
11 I. St. Ioachimescu, A Kudrnáč, Republica Cehoslovacă, cu o prefaţă de N. Iorga, Cultura 

Naţională, București, 1924. 
12 A se vedea Ibidem, pp. 113–120. 
13 Smara, Schiţe şi amintiri din Cehoslovacia. Influenţele Răsboiului Mondial, aşezarea 

istorică, progresul de azi al Republicii Cehoslovace, Tipografia „Convorbiri Literare”, 

București, 1925. 
14 Smaranda Gheorghiu (n. 5 octombrie 1857, Târgovişte – d. 26 ianuarie 1944, Bucureşti) a 

fost o scriitoare, publicistă, militantă activă a mişcării feministe din România, membră a mai 

multor societăţi culturale, considerată educatoare a poporului român. A fost cunoscută şi sub 

numele de Maica Smara, cognome atribuit de Veronica Micle; vezi detalii pe 

https://goo.gl/FDCCLy [consultat pe 06.08.2018]. 

https://goo.gl/FDCCLy


DANUBIUS XXXVI   193 

lucrare reprezentă mai mult o evocare, în spiritul prieteniei reciproce a vremii, a 

evoluţiei culturale şi politice a poporului cehoslovac de-a lungul secolelor şi o 

incursiune sumară în ceea ce reprezenta cu adevărat Cehoslovacia la acea vreme. 

Ambele lucrări au fost editate după publicarea ghidului lui František Kadeřábek în 

1923 (vezi Anexa 1). 

 

O scurtă biografie a lui František Kadeřábek, consulul Republicii 

Cehoslovacia la Galaţi (1920–1927) 

 

La iniţiativa Guvernului de la Praga, Tomáš Masaryk, primul preşedintele al 

Cehoslovaciei, a semnat pe 20 octombrie 1920 exequatur-ul lui František 

Kadeřábek, numindu-l pe acesta la conducerea consulatului cehoslovac din Galaţi. 

Primăria Galaţi a luat act de acest demers tocmai la 30 aprilie 1921, dată la care 

František Kadeřábek îşi exercita de luni bune mandatul din clădirea situată pe strada 

Codreanu, nr. 7, actualmente strada Eroilor
15

. 

Informaţiile conservate în arhivele româneşti nu permit reconstruirea unei 

ample biografii a diplomatului cehoslovac. Gazetarii gălăţeni l-au descris pe 

František Kadeřábek ca fiind „originar din Praga, [deţinând titlul de] doctor în drept, 

[fiind înainte de 1918] unul dintre cei mai naţionalişti combatanţi, împotriva 

opresiuni vechei Austrii şi s’a remarcat în răsboiul care a dat independenţa şi 

Republica Cehoslovacă”
16

. După Marele Război a îmbrăţişat cariera diplomatică. În 

primă fază, a reprezentat interesele cehoslovace la Fiume, iar din 1920 s-a stabilit la 

Galaţi. În 1927 a fost înlocuit la conducerea consulatului Republicii Cehoslovace din 

arealul gurilor Dunării de către Michel Lacko
17

. 

 

                                                        
15

 Vezi pe larg în Serviciul judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale ale României [abreviat: 

SJAN GL], fond Primăria oraşului Galaţi, dosare din 1921 şi 1922, dar şi în SJAN GL, fond 

Consulatul Portugaliei la Galaţi. 
16 Petrică Lăzărescu, Radu Volbură, Siluete gălăţene, Galaţi, 192?, p. 78. 
17 SJAN GL, fond Primăria oraşului Galaţi, dosar 2/1929, f. 8; vezi şi Cristian Constantin, 

Activitatea consulară la Brăila şi Galaţi (1919–1940), Editura PIM, Iași, 2017, pp. 71–72, 

90. 
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Fig. 1. František Kadeřábek, consulul Cehoslovaciei la Galaţi (1920–1927). Sursa: 

https://goo.gl/VAJ9Lk [consultat pe 03.08.2018] 

 

 
Fig. 2. Clădirea Consulatului Republicii Cehoslovacia  la Galaţi din perioada interbelică 

(imagine actuală). Sursa: https://goo.gl/xnUM5A [consultat pe 06.08.2018] 

 

https://goo.gl/VAJ9Lk
https://goo.gl/xnUM5A
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Din surse externe, pe alocuri subiective, am putut încropi o sumară biografie 

a eroului nostru. František Kadeřábek s-a născut la 10 martie 1882 la Praga, oraş ceh 

situat la acea dată în cadrul Imperiului Austro-Ungar. În anul 1902 a absolvit liceul 

şi s-a înscris la cursurile facultăţii de medicină din Praga, pe care le-a abandonat 

rapid în detrimentul studiilor juridice. În anul 1908 a obţinut titlul de doctor în 

drept
18

 şi a devenit avocat stagiar la cabinetul lui J. Scheinera, figură proeminentă a 

vieţii cehe de la începutul secolului al XX-lea. Arestarea celui din urmă, acuzat de 

autorităţile imperiale de atitudini anti-austriece, l-a propulsat pe František 

Kadeřábek la conducerea firmei de avocatură pentru o scurtă perioadă de timp. După 

izbucnirea Primului Război Mondial în vara lui 1914 s-a angrenat, alături de Tomáš 

Masaryk şi Edvard Beneš, în activităţile clandestine ale naţionaliştilor cehi din 

Boemia. Sfârşitul primei conflagraţii mondiale l-a găsit pe tânărul František 

Kadeřábek pe frontul din Serbia, după cum relatează fiul acestuia
19

. După formarea 

Republicii Cehoslovacia, a fost primul reprezentant diplomatic al acestui nou stat în 

străinătate, cu misiuni în Fiume şi Iugoslavia. În aprilie 1920 a devenit pentru o 

jumătate de an agentul consular al Republicii Cehoslovacia la Rijeka, teritoriul croat 

din cadrul Regatului Sârbo–Croato–Sloven
20

. 

După cum afirmă fiul său, „apoi a plecat în România, consul în cel de-al 

doilea oraş al acestei ţări (1921–1927)”, adică la Galaţi, unde a exercitat această 

demnitate între noiembrie 1920 şi mai 1927. Experienţa profesională acumulată în 

misiunile anterioare, relaţiile şi amiciţia cu unele dintre cele mai influente personaje 

din înalta societate cehoslovacă interbelică i-au adus numirea la conducerea Legaţiei 

Cehoslovaciei din Portugalia, o ţară frământată de o revoluţie internă ce a culminat 

cu lovitura de stat şi instaurarea regimului numit Ditadura Nacional (Dictatura 

Naţională) din 1926. František Kadeřábek şi-a încheiat activitatea de ministru 

plenipotenţiar al Republicii Cehoslovacia în ţara condusă cu o mână de fier de către 

António de Oliveira Salazar în ianuarie 1930, când a fost rechemat la Praga pentru 

misiuni mult mai importante. Între anii 1930 şi 1935 a semnat în numele Republicii 

                                                        
18 Datele sumare identificate despre acesta nu permit prezentarea unei biografii ample. 
19

 Francisco Kaderabek, Recuerdos de mi padre – curriculum, pe https://goo.gl/DRR2Jm 

[consultat pe 06.08.2018]. 
20 A se vedea: Vladimír Nálevka, Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové 

války, Praga, 1972; Jan Němeček, Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen a 

československé zastupitelské úřady, Praga, 2008; Jindřich Dejmek, Diplomacie 

Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992), Praga, 

2013, p. 197; https://goo.gl/uX7M6h [consultat pe 03.08.2018]. 

https://goo.gl/DRR2Jm
https://goo.gl/uX7M6h
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Cehoslovacia 39 de tratate internaţionale din postura de şef al misiunii comerciale 

cehoslovace pe lângă guvernele Belgiei, Franţei, Germaniei şi Italiei
21

.  

În 1935 a primit numirea la Legaţia Republicii Cehoslovacia din Buenos 

Aires, reprezentând interesele cehoslovacilor din Argentina, Uruguay, Paraguay şi 

Bolivia până în anul 1947, cu o scurtă întrerupere între 1939 şi 1942, dată la care 

devine reprezentat diplomatic în America de Sud al guvernului cehoslovac din exil. 

La scurtă vreme după preluarea portofoliului de ministru plenipotenţiar al 

Cehoslovaciei în capitala Argentinei, a devenit decanul Corpului consular din 

Buenos Aires. František Kadeřábek a fost onorat în timpul activităţilor diplomatice 

cu mai multe distincţii, precum: Legiunea de Onoarea a Franţei, Marea Cruce de 

Argint a Portugaliei, Comandor al Ordinului Coroanei în Belgia şi titlul de Mare 

Ofiţer al Ordinului Condor din Anzii Boliviei. Dincolo de activitatea diplomatică, 

František Kadeřábek nu a stat departe nici de organizaţiile masonice, fondând în 

Argentina loja Masaryk, unde a deţinut gradul 33, după cum afirmă fiul acestuia. 

În februarie 1947, la 65 de ani, în plină formă intelectuală şi cu o vastă 

experienţă diplomatică, František Kadeřábek s-a văzut nevoit să se descurce din cele 

agonisite în Argentina, departe de ţara natală şi lipsit de pensia cuvenită din partea 

statului cehoslovac. Eroul nostru a refuzat să jure credinţă noului guvern pro-

sovietic instalat la Praga în 1947. În urma acestei luări de poziţii, František 

Kadeřábek a fost concediat şi toate bunurile acestuia din Cehoslovacia i-au fost 

confiscate de autorităţile comuniste cehoslovace
22

. Probabil că a murit în Argentina, 

neexistând referiri biografice la data şi locul decesului acestuia. 

De numele lui František Kadeřábek se leagă şi un act de eroism din timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial. În timpul prigoanei antievreieşti din Europa, 

František Kadeřábek a pus umărul la salvarea a peste 86 de refugiaţi evrei, originari 

din Polonia şi Cehoslovacia, îmbarcaţi pe nava „Cabo de Hornos”, sub pavilion 

spaniol. Ambarcaţiunea, plină cu evrei europeni, a părăsit Franţa cu destinaţia 

America de Sud. În octombrie 1941, la sosirea la Rio de Janeiro, refugiaţii evrei au 

fost interzisă debarcarea pe teritoriul brazilian, iar nava a fost reorientată către 

Argentina, unde, de asemenea, la Buenos Aires le-a fost împiedicată coborârea. De 

teama Gestapoului, aflat pe urmele acestora, refugiaţii au declarat public că se vor 

sinucide dacă nu li se acordă azil politic într-o ţară neutră din America de Sud. Din 

relatările subiective ale familiei lui František Kadeřábek, acesta din urmă a reuşit să 

                                                        
21 Ibidem. 
22Ibidem; vezi şi Pavla Lišková, Proces navazování diplomatických kontaktů Československa 

a Latinské Ameriky, Teză de doctorat, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta filozofická, 

Středisko ibero–amerických studií, disponibilă la adresa https://goo.gl/PZwBd5 [consultată 

pe 03.08.2018]. 

https://goo.gl/PZwBd5
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intervină pe lângă preşedintele Statelor Unite ale Americii, Franklin Delano 

Roosevelt, pentru a-i salva pe cei 86, vânaţi de către nazişti
23

. La intervenţia lui 

Roosevelt pe lângă Regina Wilhelmina (suverana Ţărilor de Jos), aflată în exil la 

Londra din mai 1940, le-a permis refugiaţilor evrei să se stabilească în Curaçao, o 

insulă situată în partea de sud a Mării Caraibelor, posesiune a coroanei olandeze. 

Poate că fără intervenţiile lui František Kadeřábek, conaţionalii acestuia că nu ar fi 

reuşit să scape de prigoana nazistă. 

 

Ghidul turistic al Cehoslovaciei semnat de František Kadeřábek 

 

Înainte ca toate acestea să se petreacă, la începutul unei lumi care părea să 

fie cu totul schimbată, František Kadeřábek a venit la Galaţi, principala schelă a 

Moldovei timp patru secole şi centru important al schimburilor comerciale pentru 

România. La începutul perioadei interbelice, în ciuda unui conflict de amploare în 

vechile teritoriile ale Imperiului Ţarist, Europa era ferită de războaie şi îmbrăca 

haina statelor naţionale. După experienţa tragică a Marelui Război, cu toţii aveau 

dreptul să viseze la o lume nu doar mai bună, ci la o societate înclinată, dincolo de 

nevoile primordiale ale refacerii după cea mai mare catastrofă pe care lumea o 

cunoscuse până la acea dată, de privilegiile unui trai îmbelşugat. Dezvoltarea 

industrială a transformat profund viaţa cotidiană şi trăsăturile de caracter ale 

oamenilor din (aproape) întreaga lume. 

În 1923, probabil la sugestia autorităţilor de la Praga, František Kadeřábek a 

publicat un scurt ghid al ţării natale. Dincolo de informaţii privitoare la 

reglementările vamale şi date despre comerţul şi industria cehoslovacă, moştenitoare 

a celei mai industrializate regiuni, Boemia, din teritoriile fostului Imperiu Austro-

Ungar, ghidul abundă în descrierea unor zone care au făcut din Cehoslovacia patria 

concediile protipendadei din Europa Centrală: localităţile balneare şi climaterice. 

Lectura cărţii lui František Kadeřábek, publicată la Tipografia „Carmen–Sylva” din 

Bucureşti, într-un tiraj necunoscut, reprezintă o incursiune în cotidianul central 

european de la începutul perioadei interbelice. 

În transcrierea documentului am păstrat elementele caracteristice limbii 

utilizate de autor în ediţia princeps. În acest mod, cititorul actual nu este privat de 

intervenţia editorului şi se poate familiariza cu peisajul lingvistic şi socio-economic 

al epocii. 

                                                        
23 Mordecai Paldiel, Diplomat Heroes of the Holocaust, Rabbi Arthur Schneier Center for 

International Affairs of Yeshiva University in Association with KTAV Publishing House, 

2007, pp. 67–70. 
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Dispoziţiuni vamale, prescripţiuni poliţieneşti şi informaţiuni 

asupra industriei şi localităţilor balneare şi climaterice ale 

Republicei Cehoslovace pentru lămurirea călătorilor străini 
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Dispoziţiuni vamale, prescripţiuni poliţieneşti şi informaţiuni asupra 

industriei şi localităţilor balneare şi climaterice ale Republicei Cehoslovace 

pentru lămurirea călătorilor străini. 

 

1. DISPOZIŢIUNI VAMALE 

 

Import. – În general, orice marfă sau obiecte ce intră pe teritoriul 

cehoslovac, dacă tariful vamal nu prevede altfel, sunt supuse la plata taxelor vamale 

şi a altor taxe de stat. Se acordă călătorilor străini facultatea de a introduce, fără plata 

taxelor de mai sus, în bagaje personale, diverse obiecte necesare uzului personal în 

timpul călătoriei sau în scopul călătoriei, întru atât, întrucât acele obiecte, calitativ şi 

cantitativ, sunt vădit proporţionale pentru nevoile călătorului, în raport cu 

condiţiunile sale sociale şi a altor consideraţiuni. 

Organele vamale sunt în drept de a stabili, prin cercetarea documentelor de 

călătorie, cari anume obiecte sunt a se considera ca bagagiu propriu zis, precum şi 

acelea pentru cari urmează a se plăti taxele vamale. 

Pentru acele obiecte pentru cari există îndoială dacă trebuesc sau nu 

considerate ca bagagiu personal, călătorul este obligat a depune biroului vamal o 

garanţie stabilită de regulamentele vamale ce se înapoiez călătorului, la cerere, odată 

cu scoaterea de pe teritoriul Republicei a obiectelor pentru care a fost depusă. 

Obiectele noi, de obicei, nu beneficiază de scutirea plăţii taxelor vamale. 

Călătorul poate introduce în bagajele sale, fără să plătească taxele vamale 

sau cele de licenţă: 10 ţigări de foi, sau 25 ţigarete, sau 35 gr. de tutun. 

Export. – Pentru exportul mărfurilor, cu mici excepţiuni, (sdrenţe, resturi de 

hârtie şi alte asemănătoare) nu se plătesc taxe vamale de export. 

Tranzit. Obiectele şi mărfurile cari tranzitează pe teritoriul Cehoslovac nu 

sunt supuse plăţii taxelor vamale. Dacă nu e vorba de obiecte din bagagiu al căror 

import, de obicei, este lober, este în interesul călătorului să-şi asigure liberul tranzit 

prin depunerea, la punctul vamal, a unei garanţii care se restitue la eşirea din ţară a 

acelor obiecte. Pentru bagajele mari, depuse contra recipisă la vagonul de bagaje, nu 

este necesară depunerea garanţiei în caz de tranzit. 

 

PERMISE DE IMPORT ŞI DE EXPORT 

 

În principiu, importul sau exportul tutulor mărfurilor se face în baza unor 

permise eliberate, contra taxelor stabilite, de către Ministerul de Comerţ, afară de 
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mărfurile monopolizate de stat al căror permis se eliberează de către Ministerul de 

Finanţe. 

Pentru bagajele personale (cu mici excepţiuni) pentru cari nu se plătesc 

taxele vamale de import (ca mai sus) călătorul nu este obligat a-şi procura permise 

de import sau de export. Afară de aceasta, călătorul mai poate importa sau exporta, 

ca bagagiu, obiecte pentru uzul personal, ale căror taxe vamale nu depăşesc suma de 

Ke 200 – şi cari cantitativ şi calitativ corespund uzului personal al călătorului. 

Fabricatele de tutun, pe cari călătorii le introduc în bagaje, pentru uzul 

personal, sunt scutite de permis de import sau de export (nu însă de plata taxelor 

vamale şi de licenţă) până la o cantitate d: 200 ţigări de foi, sau 500 ţigarete, sau 500 

gr. de tutun. 

În general, mai sunt scutite de permise de import sau de export toate 

mărfurile până la o cantitate de 1 kg. afară de exportul articolelor alimentare, a celor 

monopolizate, pietrelor şi metalelor preţioase, a articolelor impuse plăţii taxelor de 

lux şi a acelora pentru care se cere o aprobare specială a organelor financiare. 

Exportul obiectelor antice de artă şi istorice, este absolut prohibit. 

Pentru tranzit nu se cere nici un fel de permis, afară numai când este vorba 

de articole monopolizate. Tutunul, sau fabricatele de tutun, până la cantităţile 

enumerate mai sus, se pot tranzita fără permis, ci numai contra depunerii garanţiei 

vamale şi a taxelor de licenţă. 

Nu se cer permise de import pentru: 

1. Publicaţiuni periodice de orice fel, politice, ilustrate, distractive, cu 

suplimente de modă, ilustrate, patronate de croit etc. 

Publicaţiuni muzicale şi cărţi delegate, broşate şi legate dacă scoarţa nu 

reprezintă o valoare oarecare de ex. fildeş, sidef, axamit etc. 

Cutii pentru păstrarea cărţilor. 

Registre comerciale scrise, corespondenţa şi manuscriptele de orice fel. 

Tipărituri de orice fel, întrucât ar fi scutite de vamă. 

2. Obiectele casnice ale persoanelor cari se stabilesc sau pleacă din 

Cehoslovacia; maşinele lor, sau părţi de maşini, uneltele lor de meseriaşi, întrucât 

acestea ar fi uzate şi corespund nevoilor persoanei respective. 

3. Bagajele călătorilor, cu excepţiunea maşinelor de scris, armelor şi 

cartuşelor. De asemenea nu este necesar un permis de import pentru aparatele 

fotografice ale călătorului când se dovedeşte că e vorba de echiparea turistică a lor, 

iar nu pentru comerţul fotografic. Împreună cu aparatele fotografice, se lasă libera 

intrare a casetelor, stativelor şi tocului cu cele necesare, de ex. expozitive, chimicale 

şi până la 10 duzini de clişee sau filme. 
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4. Eşantioane de mărfuri. 

5. Ambalage uzate, goale. 

6. Imitaţiuni cu valoare comercială. 

7. Atât bagajele călătorilor cât şi obiectele aduse de locuitorii de lângă 

graniţe atunci când vama plătită pentru ele nu trece de suma de Ko. 200. 

Pentru importul mărfurilor sau obiectelor destinate comerţului, este necesar 

un permis de import pe care îl eliberează Ministerul de Comerţ, secţia pentru Import 

şi Export. (Ministerstvo obscodu, sekce pro upravu vyvozu a dovozu). 

Exportul fabricatelor industriale este, cu mici excepţiuni, complet liber. 

 

DISPOZIŢIUNI SPECIALE PENTRU EXPORTUL VALORILOR 

 

Fiecare călător, în baza paşaportului său, poate exporta, până la suma 

maximă de Ko. 3.000 pe lună (o familie 5.000 – Ko.) în bacnote, cecuri, acreditive 

sau în valută străină până la concurenţa sumelor de mai sus. 

Pentru exportul sumelor ce depăşesc cele arătate aici, este necesar permisul 

special ce se eliberează de către Serviciul bancar de pe lângă Ministerul de Finance 

(Bankovni urad ministerstva financi, Praha). 

Dacă călătorul cere punctului vamal de intrare să certifice în paşaport 

sumele, ori cât de mari, cu cari a intrat pe teritoriul cehoslovac, poate eşi din ţară 

având asupra sa sumele înscrise în paşaport, fără ca să mai fie obligat a cere 

permisul vorbit mai sus. 

 

REVIZIA VAMALĂ 

 

Călătorii sunt obligaţi să se supună reviziei vamale atât la intrarea cât şi la 

eşirea din ţară. Revizia se face la punctul vamal, în sala specială de revizii, din gara 

de frontieră. 

În anumite împrejurări, reviziile vamale se fac în tren, dar călătorii sunt 

obligaţi, la învitarea personalului vamal, să se prezinte, spre revizie, cu bagajele, în 

sala gării. 

Revizia vamală se mărgineşte, de obicei, la cercetarea bagajelor. 

Funcţionarii vamali sunt în drept a proceda, după apreciere, şi la cercetări corporale.  

Călătorul este obligat să deschidă singur cuferele şi să expună funcţionarilor 

conţinutul, indicând obiectele pentru care urmează să plătească taxele vamale, 

aceasta spre a evita neplăceri şi plata amenzilor cuvenite. 



  DANUBIUS XXXVI 202 

Se atrage atenţiunea călătorilor, că revizia vamală se face în mod respectuos, 

dar minuţios. 

 

INTRAREA TEMPORALĂ A VEHICULELOR AUTOMOTOARE 

 

Automobile. – Intrarea sau eşirea din ţară a automobilelor se face numai pe 

anumite şosele şi numai în timpul zilei. (Informaţiuni complimentare furnizează 

Consulatele Cehoslovace). 

La intrarea pe teritoriul cehoslovac a unui automobil se înregistrează de 

către biroul vamal contra depunerei unei garanţii, sau contra depunerei unui triptic. 

Tripticul se eliberează de către Automobil Club Cehoslovac (Auto Club C.S.R. 

Praha) cluburilor străine, de unde cei interesaţi îl pot ridica. 

Garanţia sau tripticul se poate elibera cu o valabilitate până la 6 luni 

călătorilor străini cu domiciliul stabil în străinătate şi cari călătoresc cu automobilul 

propriu. 

Acest timp se reduce la o lună pentru cetăţenii cehoslovaci al căror 

domiciliu stabil este în străinătate şi la trei zile pentru automobilele închiriate. 

În toată durata timpului stabilit mai sus, posesorii automobilelor pot eşi şi 

reintra cu ele în Cehoslovacia, ori de câte ori au nevoie, fără ca să fie obligaţi de 

fiecare dată să depună alte garanţii. Sunt ţinuţi însă a cere punctelor vamale pe unde 

trec, să menţioneze în recipisa de garanţie sau în triptic, toate intrările şi eşirele din 

ţară. 

Dacă automobilul a eşit din Cehoslovacia înainte de expirarea termenelor de 

mai sus fără să se fi ridicat garanţia depusă, cei interesaţi sun obligaţi a se prezenta 

în termen, la orice punct vamal sau la un consulat cehoslovac, spre a îndeplini 

formalităţile necesare pentru eliberarea garanţiei. 

Dacă automobilul nu a părăsit Cehoslovacia în termenul fixat mai sus iar cei 

interesaţi nu au cerut la timp îndeplinire procedurei de eşire, riscă să li se confişte 

garanţia depusă precum şi rigorile penalităţilor prescrise. 

Pe lângă garanţia vamală vorbită mai sus, se plăteşte, la punctul vamal de 

intrare, pentru fiecare automobil, o taxă pentru libera circulaţie. Pentru străinii cu 

domiciliul în străinătate această tară este de Ko. 200 pe lună, iar pentru automobilele 

închiriate de Ko. 20 pe timp de 3 zile. 

Motocicletele pot intra pe orice şosea. În ceeace priveşte garanţiile şi 

termenele de şedere în Cehoslovacia sunt aceleaşi ca şi pentru automobile. Ele nu 

sunt supuse nici unei taxe de liberă circulaţie. 
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2. DISPOZIŢIUNI POLIŢIENEŞTI 

 

Orice călător străin, care se opreşte într’un oraş din Cehoslovacia, este 

obligat să se prezinte personal, în interval de 24 ore de la sosire, poliţiei oraşului 

respectiv (la Praga, la Policeini reditelsei) de unde i se eliberează biletul de liberă 

petrecere pe un timp stabilit de către poliţie. Acest termen poate să nu fie acelaşi ca 

acel pentru care s’a făcut viza consulară a paşaportului. 

Atât la sosirea cât şi la plecarea din oraş avizarea poliţiei respective se face 

personal de călător, iar nu prin portarii hotelurilor sau alţi înputerniciţi. 

 

3. INDUSTRIA CEHOSLOVACĂ 

 

Dintre toate statele succesoare ale fostei monarchii Austro-Ungare, 

republica cehoslovacă posedă industria cea mai desvoltată. După disolvarea 

monarchiei dualiste la 1918, două treimi, iar unele ramuri industriale mai mult, din 

industria fostei Austro-Ungare au revenit teritoriului Cehoslovaciei. 

Marea desvoltare a industriilor în Cehoslovacia se mai explică prin bogăţia 

solului Republicei, care furnizează aproape toate materiile prime necesare 

industriilor, precum şi inteligenţei şi activităţii continuă a poporului, care a 

contribuit în mare parte la desvoltarea technică şi progresul general al puterii 

industriale a ţării. 

Centrele industriale principale sunt Praha, Kladno, Plzen, Karlovy Vary, 

Liberec, Jablonec n/N., Brno, Mor. Ostrava, Bratislava şi altele. 

Cele mai importante ramuri industriale sunt: metalurgia, textilă, zahărul, 

pielăria şi încălţămintea, sticlăria, porcelanuri, ceramica, berea, spirtul, alimentară, 

chemică, electrotechnică, prelucrarea lemnului, instrumente muzicale, jucării etc. 

Industria minieră şi metalurgică, ale cărei produse sunt exportate în întreaga 

lume, este reprezentată printr’o seriede uzine de fer dintre cari cele mai principale 

sunt: cele de la Witkowitz (Witkovickeho horniho a hutniho tězirstva), ale societăţii 

din Praga (Prazka zelezàskà spo’econost=. Vânzarea produselor marelor uzine se 

face de către un birou central al sindicatului (Prodejna csl. zelezàren, Praha II, 

marianskà ul). 

Industria fabricatelor de fer este, din punct de vedere technic, atât de 

înfloritoare, în cât, produsele ei de prima calitate, concurează cu uşurinţă piaţa 

mondială şi nu este nici o ţară în lume în care produsele cehoslovace să nu fie 

apreciate. 
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În fruntea fabricatelor de fer stă fabricarea maşinelor pentru industria 

zahărului, o specialitate cehoslovacă. De la încetarea războiului aceste fabrici au 

construit, sau pus în funcţiune, 189 fabrici de zahăr pe lângă numărul cu mult mai 

mare de fabrici de zahăr ce au construit s-au pus în stare de funcţionare în toată 

lumea. 

Pe aceeaşi treaptă de activitate stă şi instalarea de făbrici de bere şi spirt. Pe 

lângă acestea, se mai poate cita: construcţiunile de fer, poduri, cazane de aburi, 

turbine de apă şi vapori, maşini pentru vapoare, motoare, mori, instalaţiuni de fabrici 

de ceramică, locomotive, vagoane, automobile, vagoane pentru căi ferate înguste, 

maşini pentru prelucrarea lemnului. 

Fabrici şi uzine ca : Întreprinderile Skoda, (Skodovy zàavody, ake, spol., 

Plzen), Ceskomoravkà strojirna, Spojnė strojirny sunt cunoscute oricărui om de 

branşă. 

Industria electrotechnică este una dintre cele mai tinere industrii 

cehoslovace dar ocupă un loc de frunte printre industriile ţării şi se bucură de 

renume universal pentru buna calitate a fabricatelor. 

Industria maşinelor agricole a ajuns la o aşa desvoltare în cât produsele ei 

sunt cunoscute de întreaga lume agricolă şi sunt foarte căutate pentru calităţile lor 

superioare.  

Industria vaselor smălţuite numără în Cehoslovacia peste 20 fabrici mari, 

cari lucrează, în cea mai mare parte, pentru export. 

Turnătoriile sunt foarte numeroase în Cehoslovacia şi fabrică cele mai 

variate articole: vase și articole casnice, de gospodărie aplicaţiuni de metal, lacăte, 

nasturi, boutons préssés etc. 

Industria zahărului este una dintre cele mai bine desvoltate industrii din 

Europa şi care de multă vreme a afirmat ca atare. În Cehoslovacia sunt 189 fabrici 

de hazăr cari în timpurile normale exportău anual peste 80.000 vagoane. 

Alături de această industrie se desvoltă fabricaţiunea bonboanelor, 

dulceţurilor etc. 

Berea cehoslovacă cunoscută în toată lumea de oare ce exportă pretutindeni 

peste 1 ¼ milioane hectol. anual. Berea de Pilsen este cunoscută de toţi precum şi 

malţul şi hameiul cehoslovac. 

Spirtul cu o capacitate anuală de producţie de 1 ½ mil. hectol. din care sunt 

destinate exportului peste o treime. 

Industria alimentară este foarte desvoltată, având în vedere agricultura 

cehoslovacă. Produsele acestei industrii, exportate în mare parte, sunt cunoscute 

pretutindeni, ca şi diversele extracte de fructe, licheruri etc. 
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Industria preparatelor de carne de asemenea apreciate în întreaga lume. 

Pentru dovadă este suficient a cita numai Şunca de Praga, specialitate ceholsovacă e 

nu a putut fi imitată de nici o altă ţară. 

Tăbăcăria foarte răspândită în Cehoslovacia ale cărei produse se exportă în 

mare parte, contribue la desvoltarea Industriei de încălţăminte care numără peste 

200 de fabrici mari. 70% din produsul acestor fabrici este destinat exportului. 

Încălţămintea cehoslovacă, chiar cea de lux, este foarte apreciată în toată lumea. 

Amintim exportul curelelor de transmisiune, a diferitelor fabricate din piele 

precum şi mănuşilor de piele cari se exportă în cantităţi enorme în Franţa şi Anglia. 

Industria lemnului. Întinderi enorme de păduri care acoperă solul 

cehoslovac au dat naştere acestei industrii care exportă mari cantităţi de lemn pentru 

construcţie, lustruit şi pentru mine şi uzine. Cehoslovacia exportă 8 mil. Metri cubici 

lemnărie brută şi posedă peste 4.000 gratere. 

Industria prelucrării lemnului cunoscută în străinătate prin industria 

mobilelor de lemn curbat, mobile de birou, mobile din împletituri, jucăriile şi 

păpuşile de lemn, rame precum şi perii de tot felul. 

Instrumentele muzicale, lucrate în Cehoslovacia, sunt apreciate pretutindeni 

şi se bucură în întreaga lume de un frumos renume. 

Industria hârtiei numără 112 întreprinderi mari, cari au exportat cantităţi 

enorme şi care constitue proporţia cea mai mare în bilanţul comerţului exterior al 

Republicei. 

Amintim aici industria celulozei. 

Industria chimică, foarte răspândită în Cehoslovacia, lucrează în cea mai 

mare parte pentru export. Mare parte lucrează chibriturile ce se exportă, iar 

creioanele cehoslovace sunt cunoscute de toţi. 

Industria textilă ocupă în Cehoslovacia regiuni întregi şi prelucrează toate 

materialele de ţesut: mătasea, lâna, bumbacul, uita, inul, cânepa etc. 2/3 din produsul 

acestei industrii este destinat exportului iar ţesăturile cehoslovace sunt un concurent 

de temut industriilor străine atât prin calitate cât şi prin materialul întrebuinţat şi 

egalează produsele similare franceze şi engleze. 

Foarte desvoltată este de asemenea Industria tricotagelor şi a articolelor de 

mărunţişuri, dantelăriilor şi pânzei de păr de cal. Toate acestea sunt destinate, în 

mare parte, exportului, precum şi produsele industriei de confecţiuni, haine, rufărie 

etc. 

Nu trebue trecută cu vederea şi industria pălăriilor. Cunoscută şi apreciată în 

lumea întreagă este Industria sticlăriei şi porcelanurilor, zisă de Bohemia. Cele mai 

moderne fabrici se găsesc în regiunea din jurul Carlsbadului (Karlovy Vary) cari 
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livrează lucrări de artă în materie de sticlărie şi porțelan. Produsele lor, cunoscute în 

lumea toată, sunt foarte mult apreciate. Această industrie este una dintre cele mai 

răspândite în Cehoslovacia şi numără peste 60 de fabrici mari, cari, pe lângă 

articolul propriu zis de sticlărie şi porțelan ca, servicii de masă, farfurii etc. mai 

fabrică şi articole necesare industriilor technice, electrice etc. Cehoslovacia exportă 

80% din produsele sale de porcelan şi peste 90% din cele de sticlărie, ca sticle de tot 

felul şi pentru toate întrebuinţările, geamuri, pahare, articole casnice, chimice, 

corpuri pentru iluminat, articole de Gablonz, atât de cunoscute şi cari sunt exportate 

pretutindeni. 

Industria ceramică având în vedere enormul surplus de material prim ce se 

găseşte în Cehoslovacia, această industrie este foarte răspândită şi cunoscută în 

străinătate prin toate produsele dar mai cu seamă, prin instalaţiunile de cărămizi 

refractare. 

 

* 

 

Din această scurtă expunere reese că, industria cehoslovacă îmbrăţişează 

întreaga activitate industrială mondială, este generală, producând o enormă varietate 

de articole iar buna lor calitate explică în deajuns pentruce sunt atât de apreciate de 

întreaga lume comercială şi justificată enormul lor export. 

Fiind imposibil a da în această broşură indicaţiuni mai complecte asupra 

industriilor cehoslovace, cei interesaţi sunt rugaţi a se adresa pentru alte informaţiuni 

fie Consulatelor cehoslovace din România, la adresele arătate mai jos, fie la 

Federaţia Industriaşilor Cehoslovaci (Ustrednisvaz csl. primyslniku, Praha I. 

Masarykove nábrezi 4), sau la secţia aceleiaşi federaţiuni în strada Národni tr. 21. 

Pentru a uşura călătorilor în Cehoslovacia obţinerea informaţiunilor ce i-ar 

interesa, dăm aici mai jos, o listă aranjată pe categorii de industrii, a oficiilor cari, în 

mod binevoitor fornizează informaţiuni de orice natură referitoare la industriile 

respective: 

1. Zahăr: 

Association centrale de l’industrie sucriére 

tschécoslovaque 

 

Praha II. Havlickovo náam. 32. 

 

2. Lemnărie: 

Fédération des propriétaires de scieries de 

Tchécoslovaquie 

Section de l’industrie du bois 

 

 

Prague I.  

Národni trida 2. 

Prague I. 

Masarykovo nábr. 4. 
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Section de la brosserie Prague VIII. 

Fügnerova 617. 

3. Chimie: 

Association des industries chimiaux de 

Tchécoslovaquie 

 

Prague I. 

Prikopy 17. 

4. Materiale şi ceramică pentru construcţiuni: 

Fédération des Industrieils Tchécoslovaques, 

section matériaux et céramique pour 

constructions 

Sous-Section pour la Moravie et la Silésie 

(Group technique pour sections industrialles 

s’ocupant des matéeriaux de construction; 

succursale régionale moravo-silésienne) 

 

Prague I. 

Masarykovo náabr. 4. 

 

Brno 

Veveri c. 95. 

 

5. Sticlărie: 

Fédération économique tchécoslovaque de la 

verrerie 

 

Prague II. 

Revolucni trida 2. 

6. Confecţiuni: 

Section des fabricants de linge, de cravates, de 

tabliers, de corsets etc. 

Section industrielle de confection, á Prostejov 

(groupe régional d’Olomouc) 

Fédération tchécoslovaque des confectionneurs 

pour dames 

 

Prague III. 

Nebovidská 4. 

Omomouc 

Koláarovo náa. 7. 

Brno 

Udolni 7. 

7. Distilerii: 

Cooperative des distilleries agricoles pour la 

vente de l’alcool 

Fádération tchécoslovaque des distilleries 

industrialles  

 

Prague I. 

Celetná 31. 

Prague I. 

Celentná 31. 

8. Bere: 

Fédération pour la dédense des intéers des 

brasseries de Boheme 

Féderation pour la defense des intéréts des 

brasseries tchéecomoraves 

 

Prague II. 

Havlickovo nám. 25 

Prerov 

Kojetinská 2. 

9. Tăbăcării, încălţăminte: 

Section industrielle des taneurs 

 

Association des fabricants de chanssures 

 

Prague I. 

Národni trida 21. 

Prague III. 
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Section des fabricats de gants 

Sections des fabricants d’articles en ouir 

Suemovni 171. 

Prague 1.600 

Prague I. 

Náarodni trida 26. 

10. Morăritul: 

Fédération des Industriels Tchécoslovaques, 

section de meunerie 

 

Prague II. 

Mikulandská 6. 

11. Hârtie: 

Association économique de la papetarie 

 

Prague I. 

Králodvorská ul. 23. 

12. Alimentaţiunea: 

Fédération de l’industrie alimentaire 

 

 

Prague II. 

Mikulanská 6. 

13. Industria textilă: 

Association tchécoslovaque de l’industrie textile 

 

Prague I. 

Krocinova 1. 

14. Industria maşinelor şi turnătoriei: 

Groupe de l’industrie métalurgique 

tchécoslovaque 

Section des ateliers de construction de machines 

agricoles (Union des ateliers de construction de 

machines agricoles) 

 

Prague II. 

Vodickova 41. 

Prague II. 

Vodickova 41. 

15. Exploataţiuni agricole şi miniere: 

Union des propriétaires de mines 

tchécoslovaques 

 

Prague II. 

Cerná ul. c. 6. 

16. Industria malţului: 

Section d’industie du malt 

 

Fédérations des malteries hanaques, en Moravie, 

Sté á responsabilité limitée 

 

Brno 

Chambre de commer 

Masarykova tr. 33. 

Olomouc 

Chambre de commer. 

17. Usine de electricitate: 

Fédération électrotechnique tchécoslovaque 

 

 

Prague II. 

1027. 

18. Federaţiunea micei industrii metalurgice şi 

a industriei celuloidului 

Prague II. 

Mikulanska 6. 

19. Diverse:  
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Section des chapeliers 

 

Section des fabricants de jouets er de poupées. 

Prague I. 

Prikopy 4. 

Prague I. 

Prikopy 4. 

 

TĂRGURILE DE MOSTRE ÎN CEHOSLOVACIA 

 

Am arătat în capitolul precedent forţa industrială a Cehoslovaciei, care în 

multe ramuri lucrează numai pentru export şi ale cărei produse sunt cunoscute numai 

pentru export şi ale cărei produse sunt cunoscute şi căutate de întreaga lume 

comercială, pentru motive bine determinate. 

Pentru a încunoştiinţa străinătatea asupra progreselor zilnice ale industriei 

cehoslovace şi pentru a da posibilitatea celor interesaţi să se convingă de visu asupra 

valorei acestor fabricate, pe de o parte, iar pe de altă parte, ca legături directe 

comerciale să se stabilească între comerciantul de pretutindeni şi producătorul 

cehoslovac, se organizează, în fiecare an. târguri de mostre şi diverse expoziţii. Din 

aceastea cele mai renumite sunt: târgul oriental din Bratislava, târgul internaţional 

din Liberec şi, în primul rând: 

 

TÂRGUL DE MOSTRE DIN PRAGA 

 

Pentru comerciantul român, călătorind în Cehoslovacia spre a stabili legături 

comerciale sau să facă cumpărături, nu este timp mai prielnic pentru aceasta, decât 

epocile când au loc aceste târguri de mostre. Primăvara şi toamna, în Martie şi 

Septembrie, are loc la Praga Marele Târg de Mostre, cea mai complectă şi 

desvoltată întreprindere de acest fel în Europa, pusă sub protecţia oraşului Praga şi 

sprijinită de statul cehoslovac. 

În timpul târgului de mostre, vizitatorul străin are posibilitatea să vadă în 

pavilioanele târgului tot ceea ce industria modernă poate produce; să facă o 

comparaţie între preţurile aceluiaşi articol din diverse surse. Toate industriile sunt 

concentrate aici într’un tot unic, aşa că oferă vizitatorilor un tablou complet asupra 

forţei producătoare a tinerei Republici cehoslovace. 

Pentru uşurarea cercetărilor, târgul este divizat în următoarele grupe: 

Material de construcţiuni metalurgice, electrotehnica mecanică şi optica, 

industria lemnului, industria textilă, industria îmbrăcămintei, confecţiuni, articole de 

fantezie şi similare, pielării, obiecte de artă, sticlă, porțelan şi ceramică, jucării şi 

păpuşi, industria alimentelor, arte grafice, hârtie, articole de cancelarie şi de şcoală, 
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bijuterii, articole de aur şi argint, instrumente muzicale, produse chimice şi de 

igienă, diverse. 

La aceste târguri expun de obicei peste 25.000 de firme din Cehoslovacia şi 

din străinătate. Târgul de mostre este deci o ocaziune incomparabilă pentru a 

îndruma relaţiuni comerciale noi, directe. Aceasta a asigurat târgului de mostre din 

Praga succesul şi importanţa rolului ce îndeplineşte în viaţa comercială generală de 

astăzi, succese şi importanţă ce se confirmă de la o expoziţie la alta prin augmentare, 

şi mai ales, prin numărul crescând al vizitatorilor. 

Numărul mijlociu al vizitatorilor unei sesiuni a târgului de mostre din Praga 

se ridică la peste 120.000. 

Vizitarea târgului de mostre din Praga reprezintă pentru vizitator o 

economie simţitoare de bani, muncă şi timp. Aceasta se adaogă la diversele 

avantagii pe caro statul cehoslovac le oferă vizitatorilor străini. 

Pe de altă parte, şi statele străine au înţeles importanţa târgului de mostre din 

Praga şi acordă şi cele anumite avantagii călătorilor. 

Avantagiile acordate vizitatorilor târgurilor de mostre din Praga sunt: 

reducerea de 33% pe toate căile ferate din Cehoslovacia, reducere 50% pe 

toate căile ferate din România, trenuri speciale directe, serviciu gratuit de interpreţi, 

în special pentru limba română, procurarea de locuinţe la hoteluri şi în familii, 

reducerea asupra taxelor de vize pentru paşaport. 

Toate aceste avantagii se obţin contra prezentării unei legitimaţiuni 

eliberate, în aunul târgurilor de mostre, de către următoarele oficii: 

Bucureşti, Legaţiunea Republicei Cehoslovace, departamentul comercial, 

str. Vasile Lascăr, 45, Comptuarul Popular Român, Pasagiul Român No. 12 – R. R. 

Tuffli, Consilier al Direcţiunii Târgului de Mostre din Praga, strada Antim No. 2. 

Cernăuţi: Vice-consulatul Republicei Cehoslovace, strada Petrovici No. 2, 

informatorul: Biroul comercial str. Universităţii No. 6. 

Chişinău: Ioan Kolbaba, industriaş, str. Cetatea Albă No. 57. 

Cluj: Consulatul Republicei Cehoslovace, „Reclama” institut de reclamă, 

Piaţa Unirei No. 4. 

Galaţi: Consulatul Republicei Cehoslovace, strada Codreanu, 7. 

Iaşi: Iug. Iosef Jiráasek, strada Comănescu No. 10. 

 

*** 

 

Profitând de vizitarea târgurilor de mostre, călătorul străin poate vizita cu 

mult folos centrele industriale cari îl interesează, precum şi localităţile balneare şi 
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climaterice cari abundă în Cehoslovacia şi cari, prin efectele lor vindecătoare, au 

căpătat un renume universal cunoscut şi despre cari dăm câteva lămuriri în capitolul 

următor. 

 

LOCALITĂŢILE BALNEARE ŞI CLIMATERICE DIN 

CEHOSLOVACIA 

 

Sunt foarte puţine ţările cari să fie dotate de natură cu o atât de bogate şi 

variate surse de sănătate şi staţiuni climaterice ca Cehoslovacia. Ar fi peste măsură 

de greu, ca în această mică broşură informativă, să descriem pe larg toate localităţile 

curative şi să insistăm asupra importanţei lor terapeutice. De aceia ne vom mărgini 

numai a atrage atenţiunea vizitatorului străin asupra celor mai însemnate şi eficace 

localităţi balneare. 

Frantiskovy lázne (Franzensbad) – Localitate balneară în disctrictul Cheb; 

staţie de cale ferată pe o ramificaţie a liniei Praga – Cheb, aşezată în mijlocul unui 

complex de grădini şi parcuri încântătoare, la 450 Mtr. altitudine. 

Mijloacele vindecătoare sunt: sursele alcaline, sărurile Glauber, alături de 

cari se mai găsesc surse feruginoase şi alcaline, încărcate cu aceleaşi săruri, precum 

şi surse feruginoase conţinând cantităţi apreciabile de carbonat de fer. 

În ultimul timp au mai fost captate noi surse carbonate precum şi o sursă 

conţinând clorura de sodiu într’o aşa mare proporţie încât, este considerată ca cea 

mai puternică din Europa. 

Sesiunea începe la 1 Mai şi durează până la 30 Septembrie. 

Stabilimentele balneare, casinoul, hotelurile şi pensiunile oferă vizitatorilor 

tot confortul dorit. 

Aici se curarisesc bolile cronice la femei, ischias, podagra, catarele cronice 

ale aparatului respirator, afecţiunile organelor digestive, bolile de natură nervoasă, 

boli de inimă, anemie, hemoroizii etc. 

Jáchymov – băi radioactive ale statului cehoslovac, aproape de Carlsbad 

(Karlovy Vary) este cea mai nouă staţiune balneară a republicei, situată la nord-estul 

Bohemiei, pe ramificaţia Ostrov – Jáchymov a liniei principale Praga – Cheb. 

Radioactivitatea surselor sale sunt cele mai puternice din Europa 

(emanaţiuni de 600 unităţi Mach) provenite din mine de la 300 Mtr. adâncime. 

Printre bolile tratate la Jáchymov trebueşte menţionat mai întâi cancerul, 

apoi raroomele, adenitele cronice, diversele boli de piele, reumatismele muşchilor şi 

articulaţiunilor, ischias, tabes, diatesis, exhudatele, neurastenia, guta, nevragiile.  
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Viaţa în această localitate pitorească, bogată în păduri de pini, precum şi faptul că 

este aşezată la poalele munţilor Erzgebirge, contribue de asemenea la bunele 

rezultate ale tratamentului. 

Carlovy Vary (Carlsbad) cea mai mare şi renumită staţiune balneară a 

Cehoslovaciei, există din timpurile cele mai îndepărtate. Renumele acestei localităţi 

se datorează surselor termale alcaline conţinând sărurile de sodiu (sulfat, carbonat şi 

clorură) în cantităţi cari nu se găsesc la nici o altă sursă. Un spectacol de neuitat este 

acela al sursei denumită „Sprude” care în 24 de ore aruncă al o mare înălţime 

4.000.000 de litri de apă la 75
o
 C. 

Sunt stabilimente model pentru cura internă şi externă, spitale, hoteluri, vile. 

Confortul celor 35 de hoteluri şi a celor peste 1.200 de pensiuni pot satisface pe cei 

mai dificili bolnavi. Numeroase instituţiuni de binefaceri pun aceste băi la dispoziţia 

bolnavilor cu orice situaţiune materială. 

La eficacitatea surselor se adaogă frumuseţea localităţii şi ale împrejurimii 

unde, bolnavi şi turişti, găsesc cele mai gustate preumblări în parcuri şi păduri bine 

întreţinute. 

Principalele boli tratate aici sunt: guta, diabetul, obesitatea, afecţiunile 

stomacale, afecţiunile ficatului, lithiase biliare, inflamaţiunile cronice ale intestinului 

gros, cistitele, exemele cronice, gălbinarea, piatra la rinichi, în căile urinare şi la 

ficat, bolile de nervi, de nutriţiune, ale organelor genitale la femei, la articulaţiunilor. 

muşchilor etc. etc. 

Sezonul, favorizat de climă, începe la 15 Aprilie şi se termină la finele 

Septembrie. Unul din stabilimentele de băi e deschis în tot timpul anului. 

Apa, sarea şi pastilele de Carlsbad se exportă în toată lumea. 

Podebrady: Această staţiune este situată pe Elba, în mijlocul unei câmpii 

fertile, pe linia ferată Praga – Velky-Osek, ea este înconjurată de păduri şi livezi. 

Se găsesc aici surse de ape alcaline, bogate în acid carbonic şi surse de apă 

feruginoasă, ce se întrebuinţează atât pentru cura externă cât şi pentru cura internă. 

Hoteluri şi pensiuni, prevăzute cu tot confortul dorit, sunt aşezate în 

apropierea surselor şi a stabilimentelor balneare. 

Bolile cronice de inimă, maladiile cronice ale pielei, diabetul, guta, anemia, 

reumatismul articular şi muscular sunt cu succes tratate la Podebrady. Sesonul 

începe în fiecare an la 1 iunie şi se termină la 30 Septembrie. 

Luhacovice, staţia terminus a ramifacţiunei Ujpezd – Luhacovice, a linii 

Vlara, este aşezată într’o splendidă vale înconjurată de păduri. Aici se găsesc 5 surse 

de ape alcaline cari, pe lângă carbonatul şi clorura de sodiu, mai conţin şi iodul 
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aproape în aceeaşi cantitate ca şi apele de la Hall. Luhacovice este înzestrată cu toate 

cele necesare pentru cura apelor, nămolului, şi inhalaţiunilor. 

Printre maladiile tratate la această staţiune se poate cita: catarele aparatului 

digestiv, catarele căilor respiratorii, maladiile de inimă, hipertrofia ficatului la obeşi 

şi alcoolici, piatra la rinichi și ficat, podagra, obesitatea, diabetul, arteroscleroza, 

scrofulosa, bolile de piele şi de femei etc. 

Aici sunt 15 stabilimente balneare curative, iar sesonul durează de la 1 Mai 

până la finele Septembrie. 

Lubockna, proprietatea statului cehoslovac, este o staţiune climaterică 

muntoasă, pe linia Jilna – Poprad, aşezată între munţi şi este înconjurată de păduri. 

Este timpul staţiunilor climaterice „sub alpine” înzestrată cu cele mai moderne şi 

higienice instalaţiuni. 

Aici se curariseşte cu succes: anemia, anomaliile circulaţiunei sângelui, 

catarelor cronice ale căilor respiratoare, bolile cronice nervoase, convalescenţa în 

urma bolilor cu caracter infecţios. 

Pistany, este o staţiune slovacă, aşezată în valea Vah şi deservită de trenurile 

exprese ale liniei Zilina – Bratislava. este cunoscută încă din secolul al XII-lea 

pentru sursele sale sulfuroase radio-active ce ţâşnesc cu o temperatură de 67
o
 C. 

Apa, încărcată cu nămol plastic radio-activ (10 unităţi Mach) se întrebuinţează 

pentru băi, la diverse temperaturi. Nămolul „Fango” el însuşi, serveşte pentru băi, 

ungeri şi pansamente. 

Alături de stabilimentele luxoase, prevăzute cu bazine, cabine şi camere de 

repaus, mai există altele simple dar înzestrate astfel, ca să răspundă tutulor cerinţelor 

medicale. 

Hoteluri elegante, prevăzute cu tot confortul, precum şi altele mai modeste, 

destinate bolnavilor de orice categorie socială, sunt anexate pe lângă stabilimentele 

băilor. 

Tratamentul la Pistany este suveran contra reumatismelor articulare cronice, 

guta, nevralgiilor, exudatelor, maladiilor cronice ale pielei, podagra, ischias, catare 

vesicale. 

Staţiunea este deschisă în tot timpul anului. 

Sliac, proprietatea statului cehoslovac, pe linia Zvolen – Bánská-Biystrice, 

datorează climei şi aşezărei sale „sub alpine” precum şi celor 4 surse de ape 

feruginoase şi celor 3 surse termale carbonato-feruginoase, efecte salutare în tratarea 

anemiei, bolilor de femei, bolilor nervoase, tabes şi slăbiciunea inimei, calcule 

urinare. 

Această staţiune aparţine celor mai bune staţiuni slovace. 
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Strbské Pleso, este staţiunea climaterică a Cehoslovaciei aşezată la acea mai 

mare altitudine (1.351 Mtr.) în munţii Liptavské Tatry, între Krivan şi vârful 

Gerlach, legată cu mare linie ferată Praga – Zilina – Poprad cu un funicular şi 

Tratanská Lomnice cu un tranvai electric. 

La poalele munţilor de o frumuseţe sălbatecă şi romantică, ale căror vârfuri 

sunt acoperite cu zăpadă până’n vară, se află lacul Strba înconjurat de un drum 

întreţinut în perfectă stare. 

Sursele de apă, de o curăţenie extremă, reflectă pantele munţilor Tatra 

acoperiţi cu păduri de pini, precum şi frumoasele vile şi hoteluri construite pe 

marginea lacului. Terasele, oferă priveliştile superbe ale munţilor Tatra. 

Frumuseţile naturale şi stabilimentele magnifice atrag din Iunie până în 

Septembrie pe turiştii dornici de reîntremare sau de recâştigarea sănătăţii în calmul 

oferit de natură, iar din Decembrie până la 20 Februarie pe cei doritori de sporturi de 

iarnă cari nu pot găsi nicăieri în altă parte terenuri mai favorabile. 

Aici se tratează cu succes: anemia, clorosa, catarele căilor respiratorii, (mai 

ales iarna) cu excepţiunea tuberculosei. 

Tatransky Salary Smokovec, (Altschmorks, Trata-füred) este o staţiune 

climaterică în centrul Tatra, aşezată la 1.20 Mtr. altitudine. Aici se află „Tatra 

Sanatorium” stabiliment climateric având instalaţiuni moderne pentru toate bolile 

interne, afecţiunile căilor respiratorii (afară de tuberculosă) anemia. Stabilimentul 

este deschis în tot timpul anului. 

Trenčianske Teplice, aşezată în delicioasa vale a Carpaţilor, înconjurată de 

păduri, este legată de un tranvai electric de gara Tepla. Sursele au aceeaşi 

compoziţie ca cele de la Pistany. Sursele sulfuroase au o temperatură de 30 la 40
O
 şi 

sunt recomandate pentru băi, ele ne mai necesitând încălzire specială. 

În afară de hoteluri se mai găsesc locuinţe în vile particulare. 

Aici se pot curarisi aceleaşi boli ca şi la Pistany. 

 

Toate informaţiunile referitoare la voiagiu şi locuinţe pentru diferitele 

centre, localităţi balneare şi climaterice ale Cehoslovaciei, bilete de drum de fer, 

furnizează următoarele birouri, Praga: Bureau tschécoslovaque de voyages et de 

transports „Cedok”, Prague II, Hybernská 14 şi Prikopy 14. 

 

SUCCURSALE: 

 

Bucureşti – Sardev – Biurou de voiagiu, Strada Academiei, 21. 

Brno – Námesti Svobody. 
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Karlovy Vary – Mühlbrunnstrasse I. 

Frantiskovy Lázne – Nue Kolonade. 

Pistany. 

Bratislava – Dlouhátr. 

Marianské Lázne – Maison Sanssouci. 

Luhacovice – (Morava). 

 

 

Sursa: Dr. F. Kadeřábek, Cehoslovacia. Dispoziţiuni vamale, prescripţiuni 

poliţieneşti şi informaţiuni asupra industriei şi localităţilor balneare şi climaterice 

ale Republicei Cehoslovace pentru lămurirea călătorilor străini, Tipografia 

„Carmen–Sylva”, București, 1923, 29 p. (material disponibil în Serviciul judeţean 

Brăila al Arhivelor Naţionale ale României, fond Prefectura judeţului Brăila, dosar 

48/1920, f. 100–114). 

 

 


