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Casa în care învăţăm se numesce sc6lă, 
Dela casa n6stră până la sc6lă mergem pe 

Strada pe care este sc6la se numesce 

3,
 

7 

“stradă î | ; 

  

  
lă se numesce. 7: 

mmm de seâlă, 

meeeeeeeeeeaa Î judeţul nostru Afară de plasa 4)... 
A sunt plăşile 5) 

Sab-prefoctura plăşii nâstre este la, 6) 
aere 1) 

  

  

  

1) Numele suburbii (mabalaua) sai despărţirea orașului; daca scâla este de sat 
» va pune numele satului, a comunei rurale şi plasa din care este. . i 

2) Oraşul nostru (daca sc6la este in'oraş) ae numeste; şi are atâtea colori sati. 
„sspărţiri (se Yă numi despărţirile); “daca sedla este la sat se va pune: plasa nâstră are 
atâtea comune urbane şi atâtea rurale, (se va numi cele principale şi în ce direcţie cad 

“tre scolă),. -. 
- 

3) Ponctul cardinal - . 

4) Numele plăşii din care este satul sai orașul, 
5) Se va pune şi direoţiunea ce ati către sat relativ. 
6) Numele oraşului sai locnlui. ” 
1) De aict inainte se va. insemna cu creonul locurile principate din Oraş (sati 

=) gi în ce direchune sunt, asemenea se va nota satele, rîuriie, păduri ete, ce sunt în- 
“rejurul satului (oraş). Fie-care termen geografic se va esplica, 

După invăţătura locului şi celor din prejar ale geâlei cu plasa, se va trece la 
:ndeţ, apoi la România şi aşa mat departe,



GEOGRAFIE 

“Geografia este sciința, care ne învață a cunâsce pămân- 
“ul sai numal o parte din el, precum este plasa, districtul 
A ţara nâstră ate. E 

Pământul este un corp ceresc, ca stelile, luna şi s6rele. 
i! este de o formă<aprâpe rotundă. E 

Sciinţa, Geografiei se învaţă pe c/arză şi pe glob artifi- 
sal. Charta represintă pe un plan de chârtiă, forma, esactă 
2 suprafeţei pămentului întreg, sai a unei părți mâl mare 
să mal mică din acea suprafaţiă, precum este o moşie, 0. 
?asă ete. Planzglob sai Mapamond se numesce charta, care 
„epresintă t6tă suprafacia pământului, "despărţit în donă părţi 
„““unde numite emisfere; iar Glod artificial se numesce un 
”.strument, care represintă în mic, forma, rotundă a, pământu- 
ut, Acest instrument este făcut de chârtiă grâsă (carton), 

Pentru a se putea determina posiţiunea, diferitelor părți 
aie pământului s'a închipuit patru faze numiţe Card. 
île: Răsăritul, Apusul, Miagă-npte şi Miadă-qi. Resărr. 
:1 este punctul de unde răsare sârele, Azusz/ este pune- 
1 unde apune s6rele cari se află opus răsăritului; JMiagă- | 
7 Bfe este punctul ce'l are cine-va în facia sea când are 
vsăritul în drepta şi apusul în stânga şi Miagdă-di este 
în netul opus medel-nopţă. Răsăsitul se max numesce şi Zsz 
sii Orzenţ; Apusul Vest sai Occident; Miadă-n6pte Word 
sai Seftentrioa şi Miadă-di Sud sati Meridiz. D 

Între aceste patru puncte cardinale s'au max imaginat şi 
ă 1) Pentru abreviaţiune, în cursul acestei Geografii în loc. de Nord, Sud, Est şi Vest se va întrebainţa N. S. E. şi V.
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alte patru numite puncte intercardinale 'saii intermediare: 
răsăritul verei sati Nord-Est între nord şi est; apusul verei sai 

"Nord-Vest, între nord şi vest; răsăritul erneă sai Sud-Est, în- 
tre sud şi est; apusul ernei saii Sud-Vest, între sud şi vest. 

Când ne uităm pe chartă,- Răsăritul este la drâpta n6s- 
tră, Apusul la stânga, Miagă-npte sus şi Miagă-di jos. 

Spre a se putea învăţa cu înlesuire Geografia, vom explica 
însemnătatea unor cuvinte cari sunt proprii Geografiei. 
“In prejurul pământului până la o înnălţime de vre-o + 

„poştii se află aerul pe care îl respirăm şi fără care n'am 
putea trăi. Din aer se formâză cursuri care se numesc 227- 
uri. Dâcă vântul bate iute se numesce zâzz Zaze, iar d6că 
prin repediciunea lui dărîmă case şi desrădăcinăză arbori 
se numesce zragan sai furtună mare (vijelie). - 

Clima este calitatea aerului care variadă în grade de 
căldură şi de frig la diferite posiţiuni ale globului. 

Mare se numesce o întindere forte mare de apă sărată 
şi amară. 

„Ocean numim întinderea de apă sărată care acoperă cele 
trei din cincă părţi ale suprafeciel pămentului şi se împarte 
în 5 părţi. 

Oceanul cei mere, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, 
Oceanul Înghefat de Miagă-nâpte saii Arctic şi Oceanul 
/nghefat de Miadă-qi sai Antarctic. 

Mavea este o parte din Ocean sai dintr'o altă mare 
care udă țărmurile uscatului. 

Golf sai sîu este o parte din mare intrată în uscat. 
Szrimlove, canal sai pas ae apă, este o parte îngustă 

de mare prelungită între două uscaturi, şi care împreună 
dou&-mări sai două părți din mare. 

Port sau schelă, este locul unde trag vasele plutitâre spre 
a încărca saii a descărca diferite mărfuri şi producte. 

Lac este o întindere de apă împresurată de tâte părţile 
de uscati. fa//ă sai /ezer este un lac mal mic. 

Filmul, este un curs de apă care primesce în sine mal 
multe rîuri şi care se varsă în mare.



5 

Rit. sai gârlă, este un: curs de apă mică format din 
nai multe pârae şi care se varsă într'un fluvii sai într'un 

"1 rîti sai chiar în mare. 
Pârâi se numesce un curs de apă de o întindere de tot 

mică şi format din ploi şi mici isvore. 
Cascadă sai Cataractă se numesce căderea unei ape cur- 

„ătâre dintr'o înălţime Gre-care. 
Albia se numesce fundul unui curs de apă care curge între 

-ouă maluri dela isvorul ei până unde se varsă în altă apă. 
Vale, se numesce o albie de pământ, care de amândouă 

saţile ex se înalță maluri sati dealuri. 
Îzvor sa fântână se numeste locul de unde începe a 

“urge 0 apă, luânduși naştere. 
ÎImbucătuva sai gura se numesce locul unde- o apă cur- 

zătâre dă în mare sati în alt, rii. 
Dâca fluviul se varsă prin mai multe braţe, pământul 

;oprins între gurile lui se numesce De/fa. RE 
 Afluente, se numesce un curs de apă care se varsă în- 
mun rii sai fluvii, iar corz/luent, punctul unde se îm- 
reună două cursuri de apă. 

Uscatul este partea cea tare a pământului şi neacoperită 
de Ocean. El coprinde două din cincă părţi ale suprafeciei sâle. 

Continent, se numesce 0 mare întindere de pământ care 
se pote străbate de Ja un cap la altul fără a trece Tr nn 
Dean sai mare, 

Uscaţul se împarte în două mari continente, continentul 
vechii şi continentul noii. 

Uscatul se mai împarte în cincă părți numite părţele 
lumel: Fwropa în care se coprinde și ţâra nâstră pe care 
o numim România, Asa şi Africa, formâză continentul 
vochiti ; America şi insula cea mare numită Oceazza sait 
Austraba, formeză continentul noii. 

Munte, este o mare înălțime de pământ petros. Deca, - 
înălţimea nu este prea mare ia numirea de De/ sai pzz- 
f2şor. nălţimea, unui munte se numeste creștef, vâf sait 
pisc; partea de jos Zâ/e, lungimea lor şz7, povârnirea, câsză;
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posiţiunea lor în raport cu punctele cardinale se numesee 
drecțiune, şi pământul care înconj6ră p6lele muntelui se 
numesce șes. 0 înălţime mică de pământ în mijlocul unui 
şes se numesce 7z0v7/j, măguvă. 

Vulcanul este un munte care aruncă pe 0 gură numită 
crater, fum, petre şi materii topite numite /zze. 

Cap, mbă sai promonloriii este un colţ -de pământ 
înaintat în mare. 

„ Peninsula este o întindere de pământ încongiurată cu 
apă afară de o parte care se ţine de un alt pământ. Par- 
tea îngustă a unei peninsule, prin care se unesce cu cel 
alt uscat se numesce Zsz.. . 

dusulă (ostrov) este un spaţii de pământ încongiurat cu 
apă de tâte laturele. Mal multe insule aşedate unele lângă 

“altele, formeză o vagă de insule. Iar mal multe grupe 
apropiate formâză un a7c/zpelag. 

Mărginile uscatului udate de o mare, de un rîă sati de 
alte ape se numesc feri sai maluri. 

Puindu-ne cu fagia spre partea încotro curge o apă, atunci 
avem la drepta nâstră fârzu/ sai malul drept şi la stinga 
fermul sa malul sting al viului, 

Omenirea este suma, tutulor Gmenilor după suprafaţia pă- 
mântului, împărţiţi în diferite origini după clima pământului, 
modul lor de vieţuire şi după alte raporturi. EI form6ză 0- 
populaţiune care trece peste un bilion (1,400 mili6ne) de. su- 
flete şi vorbesc peste 3 mi! de limbi cu diferită dialecte, 
„Omenirea se împarte în trei rase sa nâmuri principale 

care sunt: 
fasa albă, sai Caucasiană, -adecă Gmenil cer mal fru- 

mOşI şi albi la faciă precum sunt Românii, Italienir,. Ger- 
manii etc. în genere Gmenir din Europa, din Vestul Asiet 
şi Nordul Africer. 

Rasa galbină, adică Gmanil cel galbini la fagiă, cu capul 
lat, laţi între ochi, nasul, turtit, umerii fegei ridicaţi, părul 
ţepos, precum sunt: Mongoliy, Calmuci, ete. In genere 6me- 
ni din Nordul extrem al Europei, Nordul şi Estul Asier,
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Rasa nizră, adică Gmenii cet negri cu capul ţuguiat părut negru ereţ, şi cu gura lată, precum sunt: Negri din Afiea, Oceania și cel din America. | Omenirea a format pe pămânf limbi, societăţi, guverne, ete, Populafia, se numesce suma, locuitorilor pământului. sasi. a unei ţări, fie de orl-ce neam. 
Sfat sai Țiră se numesce toţ pământul ax căria locui- tori se supun aceluiaşi guvernământ, | Sar numim 0 adunare de may multe case, şi ax cărul locuitori se ocupă mar mulţ, cu lucrul pământului şi cu crescerea vitelor. 
Oraş sai Ure numim 0 ad 

cât întrun sat. Locuitorii ora 
“comerciul şi industria, . Capitala se numesce cetatea, (oraşul) în care se află gu- vernul ţărei saă reşedinţa capului statului. Guvernul este puterea, cârmuitâre, sai dominaţiunea, su- verană căruia se supune un stat, care se compune din ca- pul ţărei şi din miniştri. După puterea şi modul adminis- traţiei îa diferite numiri de: 

Guvern IMonarchic şi Guvern Democratic. Guvernul ÎMonavchie este acela unde puterea Statului este încredin- țată unei singure pers6ne; este aăsolz, dâca nu are alte legi det voinţa suveranului; este constituțional sal ye- Zresentatia, d6ca guvernă după o constituțiune, legi, Şi pu- terea, legislativă, o împarte cu Adunarea, Deputaţilo Benatorilor, ear sunt representanţii poporului. se guvernă de mai multe pers6ne alese de p 
mesce. republică. Mai multe state reun 
şi prosperitatea, lor, formâză o confederațiune, iar şefil sta- telor se numesc: /mfărazi, 7ezi, duci şi Principi. Repu- dica se administreză de un Preşedinte. 0 ţâră se împarte în mal multe despărțiri, aceste des- părțiri se numesc în ţâra nâstră ds4p5zfe Sati Jadefe. Dis- trictele se împarte în mai multe Zlişi, iar plăşile coprinde multe sate şi câte unul sati mai multe oraşe sal târguri. 

unare mai mare de case de 
şelor se ocupă mal mult cu 

rşia 
Când statul 
por, se nu- 

ite pentru apărarea,
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Religiuni. Credinţa şi legătura, ce o avem în Dumnedii: 

se numesce fRe/zgzune. Religiuuile se împarte în genere i: 

Monoteism care adâră un Dumnedei şi Politeismul care ador: 

maă multe divinităţi. o 

Cele mai principale religiuni ale Monoteismulul sur: 

Chistianismul, Mosarsmul, Mahomedanismul, ete. 

Christianismul se împarte în două ramuri principale, e + 

„mite. confesiuni sati rituri: 
1. Biserica vesăritului sai biserica de ritul ortodox, î: 

căruia, cap este patriarchul ecumenic din Constantinopol 

3. Biserica apusului sai biserica de ritul Romano-ta- 

tolică, al cărei cap este Papa; din sînul acestei biserici 20 

eşit mai multe reformate rituri și anume: a) Luteranismi:. 

p) Calvinismul, c) Biserica Aglicană sai Episcopală. 
Mosaismul coprinde vechea lege a lui /fozse, acesta e::.: 

religiunea Ebreilor, respândită cu dânşii pe t6tă suprafar:;. 

pământului. - | - o 

Mahomedanismul saii Islamismul se împarte în două secte: 

a Suniţilor cari afară de Coran mal cred şi în altă carte ui 
mită Suna de care ţin Turcii şi a Siiţilor de care ţin Per; : 

DESCRIEREA CONTINENTELOR 

EUROPA - 3 
(Suprafagia 9,849,600 lil. pătr. cu 314,850,000 locuitori; 

$. 1. Marginile, climă, produlte, origină, religie. 

Europa estă o peninsulă a Asiei apusală, cea mai mit:;, 
cea mai populată în raport cu întinderea ei şi cea mi! 
civilisată din cele cinci părţi de lume. Se mărginesce sp. 
Medă-n6pte cu Oceanul Îngheţat boreal saă Arctic; sic 
Răsărit cu Asia, prin munţii Urali şi fuviul Ural, pur 
marea Caspică şi prin munţii Caucasi; spre Apus cu otea- 
nul Atlantic şi spre M6dă-di cu Mediterana. 

Clima Europei spre Mâdă-n6pte este ger6să, în centru 
temperată, şi spre M6gă-di căldurâsă.
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Productele Europei sunt: aur, argint, aramă, însă mal 
mult fer, marmură, cărbuni de piimâant, sare, Jermnărie, vin 
bun, grâne, măsline, portocale, lămâă, şi .vânaturi. Anima- 
lele domesticite suns de tot felul. In Nordul Rusii şi Nor- 
vegil, se găsesc şi renul, un fel de cerb care servă locui- 
torilor de rană şi de ham. 

Europenii sunt mai toţi de rasă Caucasiană şi se trag din 
trei origini principale: Germană, Slavă şi Latină, religiunea 
lor este mal mult cea chrestină, însă de diferite confesiuni. 

” $. 2. Statele Europei. 

Europa se împarte în 19 state principale: 
Spre Nord sunt 4: Insulile Britanice, Danimarea, Suedia 

cu Norvegia şi Rusia. 
In Centru 7: Francia, Belgia, Olanda, Elveţia, Austro- 

Ungaria, Imperiul Germaniei şi România. 
Spre Sud 7: Portugalia, Ispania, Malia, Turia, Serbia, 

Munte-Negru, Bulgaria şi Grecia. 
“$. 3. Miri. 

Mările Europei sunt: 
Spre Noră Oceanul îngheţat arctic, care formâdă marea Albă. 
Spre Vest Oceanul Atlantic, care formâdă marea, Nordu- 

lur sati Germană, marea Baltică şi marea, Irlandă. 
Spregud marea Mediterană, care formâdă marea 'Tirre- 

niană Siciliană, marea Adriatică, marea lonică, Archi- 

pelagul marea de Marmara marea Nâgră şi marea de Azov. 

Spre Est, marea, Caspică, care nu comunică cu nici o mare. 

8, 4. Golfuri, 

Europa are mai multe golfuri, din care se deosibesc: 

golful Botnic, Finlandic şi Riga, formate de marea Baltică; 

Zuiderzea format de marea Nordului; golful Gasconiel sai 

Biscaia format de Oceanul Atlantic; golful de Valence, Lion 

“şi Genua formate de Mediterana; golful Veneţiei şi golful 

de Triest formate de Adriatica; golful Tarento. şi golful 

de Lepante formate de marea Ionică; golful Salonic format 

de Archipelag.
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$. 5. Strîmtori, 

Strimtorile sai canalurile cele ma! însemnate ale Eur... 
pei sunt: 

Spre Nord, în Oceanul Îngheţăt la Nordul Rusiei V::. 
gatz; între Baltica şi marea Nordului: Skagerak, Categat. 
Sundul, Beltul mare şi Beltul mic. 

„Intre Prancia şi Anglitera Pasul Cale (Pas de Calais) 
şi canalul Mâneca (la Manche); între marea, Irlandă, : 
Oceanul Atlantic, canalul Nord şi canalul Sf. George. 

„Spre Sud în Meditera, între Ispania și Africa, strinit, - 
rea Gibraltar cari unesce Oceanul Atlantie cu marea M:- 
diterană; între Corsica şi Sardinea, strimtrea Bonifaci»: 
între Italia şi Sicilea, Faro de Mesina; între Adriatica - 
marea Ionică, Otranto; între Archipelag, strimtorea Negr: - 
ponte; între Archipelag şi marea de Marmara, Dardanele; 
între marea de Marmara şi marea Negră, Bosforul sai c»- 
malul de Constantinopole; între marea Nâgră şi marea, e 
Azov, strimtârea Ienicale sau Kerci. 

$. 6. Insule. 

Europa are mal multe insule din care cele mai principale sun 
In Oceanul înghețat: Spitzberg, Noua Zembla şi Vaigat -. 

cari sunt acoperite cu ghâţă; ele ţin de Rusia. 
In Baltica: Zelanda, Fionia, Laland, Bornholm, ţiriăde D..- 

nemarea; Rugen, Usedon, Volin, ţin de Prusia. Oland şi Ge - 
land ţin de Suedia; Dago, Oesel şi Alandele ţin de Rusia. 

In Oceanul Atlantic: Britania-Mare, Irlanda, Schetla .- 
dele, Orcadele şi Hebridele ţin de Anglia ; Feroele -i 
Islanda. de Danemarca. 

In Mediterana: Balearile (Lviţa, Majorea, Minorea) ţin « 
Ispania; Corsica de Franţa; Sardinea, Sicilia şi Elba, «.: 
Italia; Malta de Anglia; Candia sau Creta de Turcia. 

In marea Ionica: Corfu, Paxo, St. Maura, 'Teaki, C-- phalonia, Zaute şi Cerigo, ţin de Grecia. 
In Archipelag: Lemnos ţine de Turcia; Negroponte zi Cicladele, ţin de Grecia.
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$. 7. Peninsule, istmuri., 

Peninsulile principale 'ale Europei sunt: 
Scandinavia sati Suedia la Nord, Iutlanda sai Danemarca, 

ambele între marea Nordului și marea Baltică. 
Iberia sai Ispania cu Portugalia la Vest, Italia la Sud, 

Morea sai Peloponesul cu istmul de Corint la Sudul Gre- 
cipl şi Crimeea cu istmul de Perecop la Sudul Rusier. 

$. 8. Capuri. 

Capurile principale ale Europei sunt: capul Nord la nor- 
dul Norvegiei; capul Lindesnes la Sudul Norvegiei; Clear 
la Sudul Irlandei, Lizard la Sudul Angliterei; Finişter şi 
Trafalgar la Ispania, St. Vicent în Portugalia, Matapan 
în Morea (Grecia). 

$. 9. Lacuri. 

" Lacurile principale ale. Europei sunt: 
Spre Nord, în Suedia; Wener, Weter, Melar; în Rusia, 

Ladoga, Onega, Peipus şi Ilmen. 
Spre Sud, în Elveţia, Nou-Castel, (Neufchatel) lacul de 

Geneva, Lucerna, Zurich şi Lugano; între Elveţia şi Ger- 
mânia, lacul Constanţa, în Austria, lacul Balaton; în Ita- 
lia, lacul Majore, Como, Gardo şi Iseo pe lingă Alpi, Pe- 
rusa sati 'Trasimen, pe lingă Apenini. 

$. 10. Munţi, Vulcani. 

Buropa are mal multe şiruri de munţi, din care cele 
principale sunt : 

Munţii Scandinavi sai Dofrini!, între Norvegia şi Suedia; 
Uralii între Europa şi Asia; Caucasul între Marea Nâgră şi 
Caspica: Balcanii sai Emul între Bulgaria şi Turcia; Car- 
paţii, între Austro-Ungaria şi România şi prin Austro-Un- 
garia; Alpii, cel mal înalţi munţi din Europa, între Italia, 
Francia, Germania şi Elveţia; Apeninii prin Italia, Pirineik 
între Francia şi spania; munţi! Iberieni în Ispania; Cevenil, 
în Francia; Sudeţii în Austro-Ungaria şi Prusia. 

Huropa are trei vulcani privcipală; Ecla în Islanda, Ve- 
zavul în Italia lingă Neapole şi Etna în Sicilia.
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$. 11. Fluvii şi riuri, 

Fluviile principale ale Europei sunt: 
Dvina şi Mezen care se varsă în marea Albă; Pecior. 

în ocânul îngheţat; 'Tornea, Neva, Duna, Niemen, Vistul: 
Oder, se vărs în marea Baltică; Elba, Veser, Rinul, Meuz.. 
Tamisa, se v&rs în marea Nordului; Sena se varsă în Ms- 
neca; Loara, Garonă, Minho, Duero, Tagul, Guadiana +: 
Guadalquivir, se varsă în oceanul Atlantic; Ebrul, Ronui 

„Arno, Tibrul se varsă în Mediterana; Po, Adige, se vars 
în Adriatica; Struma şi Marița în Archipelag; Danubiv'. 
Dunastrul (Nistru), Danaprul (Nipru) şi Kuban se varsă : 
marea; Nâgră; Donul se varsă în marea de Azov; Volga e. 
mal mare fluvii din Europa și Uralul se varsă în Caspica. 

Riurile principale, sunt: Mosela care dă în Rin, 'Tesi 
“în Po; Sava, Tisa, Oltul, Prumul, cu Siretul se varsă 
 Danubiă, 

ROMÂNIA 
cu 5 mili6ne locuitori, 

„0 244240,981 pogâne, sai 11,149,036 hectare saii 10,908,421 fă :. 
Suprafagia (sati 120,978 kilm. pătrate saă 6,154 leghe pătrate, sai 2£: 

| mile geografice pătrată. 

-$. 12. Posiţiune. România, Patria n6stră, coprinde vech::. 

Principate Moldova şi Valachia. Ea este situată în Furo 
între 430 38' şi 38% şi 50' lăţimea, Nordică, şi 100 20 : 
270 10' lungimea Estică, socotit după meridianul Parisul 

$. 19. Mărginile. România se mărginesce spre N. E. -.. 
Rusia despărțită prin riul Prut, Ialpugul şi marea Nâg: 
spre N. V. cu Austro-Ungaria prin munţii Carpaţi şi 1 : 
Cerna; spre Sud cu Serbia şi cu Turcia prin fluviul 1 
nubiul (Dunărea). 

$. 14. Olima. Clima României este una din cele maj să 
tâse, cu aer curat şi dulce. Temperatura saii gradul de cald 
şi de frig este variabilă, ast-fel vara se întâmplă mar ad 
ori călduri mari şi secetă, iar iarna frig atât de tare încât 

numai că înghiaţă tote apele der chiar şi Dunărea.
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$. 15. Produete. Pământul României este cel mai produc” 
tiv din Buropa, mai ales în grâii, porumb, orz. ete. In ani- 
male, produce cai, boi, capre, oi, porel, şi altele. De ase- 
menea România este avută în tot felul de paseri domestice 

“şi riurile sunt pline cu cei mai gustoși peşti. Pădurile şi 
mai ales munţii sunt plini cu tot felul de vânat; 

Munţii României sunt avuţă în aur, argint, mercur, pu- 
ci6să, cărbuni de pământ, aramă, fer, marmură, (cari până 
acum nu sunt esploatate); sarea însă se scâte din Salinele 
mari din distr. Rimnicu-Vilcea, de la Slănic şi Telega în - 
dist. Prahova, şi de la Ocna, în distr, Bacăii, iar păcură . 
(dohot) de la Păcureşti, în distr. Prahova. şi de la Cărbu- 
neşti în distr. Buztă. D6lurile produc vinurile cele mai de- 
licate, precum sunt Drăgăşanii și Odobeştii. 

$. 16. Munţi. Manţii României sunt Cazpazi, care o 
desparte de Austro-Ungaria, formând un semi-cere, înce- 
pând despre Nord şi terminându-se la Vest. Virfurile lor 
cele mai înalte sunt Proza sati Cea//iu/, (2,750 metri. 
înălţime) în districtul Nâmţul; Bucegiul cu piscul săi cel 
măi înalt. Omul în distr. Prahova, Refezatu/, Paringul 

în Gorjii, Zufana în Argeşii, Acesie piscuri adesea sunt 
acoperite de n6uă chiar și vera. 

$. 17. Cursuri de apă. Dunărea, unul din fluviurile cele 
mai mari ale Europei, isvorasce din munţii pădurea Nâgră 
din marele ducat de Baden. Ea, trece prin Wirtemberg, Ba- : 
varia, Austro-Ungaria, pe lingă Serbia, România şi Bulga- 
ria, Turcia, merge de se varsă în marea Negră prin trei guri: 
St. George, Sulina şi Chilia, cari formâdă delta Dunării. 
- In Dunăre curge următârele riuri: 

Fiul, după ce ese din munţii Transilvaniei merge de se 
varsă în Dunăre apr6pe de Bechet primind rîurile /Mfozru/, 
Gilotrul şi Amaradia. Jiul este plutitor de la gura luă în 
până la Craiova. i: 

O/ul, eşind din Transilvania, merge de se varsă în Du- .. 
năre aprâpe. de 'Turnu-Măgurele, primind Zofotogz, Ole: 

ful, în care se varsă Lor. | ea 
  

*
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Vedea şi Tăkormanul, care unindu-s0 se varsa în Du- 
năre aprope de Zimnicea, O 

Argeştul, primind rîurile Neaylooul, Sabarul și Dâm- 
ovzza se aruncă în Dunăre lingă Olteniţă. 

Jalomija sai Galbenul, cu rîul Prafhova, în care se 
varsă Ze/f/ănu/, curge în Dunăre lingă satul şi micului 
port Gura Ialomiţei. 

Szretul, după ce primesce riurile: Bazeul, Rimnicul, 
Putna, Tyotuşiul, Biztyaga, Moldova, Suceava şi Birda- 
dul, se varsă în Dunăve între Brăila şi Galaţi. 

Prutul care isvoresca din munţii Galiției, este cel mai 
mare rii al României după Dunăre şi plutitor pe tâtă în- 
tinderea lui de la fruntaria Bucovinei; se varsă în Dunăre 
între Galaţi şi Reni, unde formâdă lacul cel mare Brat. 
sul. Are de afluente pe iza. 

$. 18. Ape minerale. România este una din ţările Euro- 
pei cea mai avută în isvâre de ape minerale şi pe care 
Gmenil le întrebuinţâză în diferite chipuri, după maladia 
ce ati; unele ape sunt bune de băut, iar altele numai de 
scăldat. Cele mai însemnate sunt: O/inesezi, Călmdnescii 
în Avenzcul- Vâlcei; Bughea lingă Câmpu-lung; Pezâsa 
lingă Târgovişte; Zodocză şi far lîngă Buzei; Ba/a- 
<a în Rimnicul-Sărat; „SZinzu/ în Bacăă ; Strunga în 
distr. Iași şi apele minerale de -la Văcărescl numite /Dom- 
zzfa Paraa, în Bucuresel. 

$. 19. Lacuri, Lacurile cele ma! principale sunt: 
Caatea în Dolj; Padua, în Romanați; Greca, în Ilfov; 

Călăraşi, în Ialomiţa; Ba//a- Află, în Rimnicul-Sărat; Bra- 
feşul, în Covurlui; Ca/zu/, Ja/pugul, Ca//apug, Kazai, Con- duc, Ali-beg şi Sasicul, în Basarabia; Dorohoză în Dorohoi. 

$. 20. Căi de comunicaţiune. Pentru înlesnirea comuni- 
cațiunel pe uscat în interiorul țerel sunt cd? (şosele) nu- 
mite comunale, decă sunt întreţinute numa! de comună ; căi Judefene, când ligă mal multe comune între dânsele sai un Judeţ cn altul şi sunt întreţinute cu cheltuiala judeţului; căi napronale, când l6gă mit umtta jidote e pre er
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“cale ale ţării sai cu ţările vecine şi întreţinerea lor pri- 
vesce pe stat; şi în fine căi ferate. Principala cale ferată, 
iece d'alungul țărei începând de la N. despre Bucovina, şi 
:3 termină la V. la Vâreiorova. De la N. trece prin Ro- 
“lan, Bacăii, Tecuci, Galaţi, Brăila, Buztii, Ploescă, Bucu- 
"380%, Pitesei, Slatina, Craiova, Severin, Vâreiorora. Liniile 
aterale sunt: Liteni, Botoşani, Pişcani, Iaşi, Tecuci, Bâr- 
"d, Bucuresei-Giurgiii. O altă înlesnire pentru comunicaţiune 
ant poştiile şi telegraful, cazi l6gă capitala ţărei cu tote 
omunele urbane şi chiar cu mai multe comune rurale şi în. 
“0 cu ţările streine. 

$. 21. Porturile. Porturile (schele) cele principale ale Ro- 
mâniei pentru importul (intrarea) şi exportul (eşirea) produe- 
ilor de diferite naturi, sunt: Gala, Brăz/a, Grurguii, Se- 
“ru, Calafat, Turnu- Măgurele, Oltenia, Călăraşi, Reni, 
:smati, Chiba, Virciorova, Gruia, Bechet, Islas, Zumui- 
"4, Gura-lalomitei și Velcov. 

Ş. 22. Industria, şi comereiul. /udustrze numim tot ce 
:3 produce din fabrici en mâna sati cu maşina, iar comerz 
„umim tot ce vinde omul din cele ce a lucrat sati a pro- 
ius pământul. Industria este încă la, începutul ei, cu t6te. 
cestea sunt câte-va fabrică de postav, pălării, cărămidă, 
pirturi, petroliă (gaz) fabrici de praf de puşcă şi mori de 
abur. Comerciul este forte activ, şi se exportă tot felul de A 
ereale, lemne de construcţie petroliu, vite, spirt şi multă 
are. Tâte articolele de băcănii, de farmacii şi de lux, se Co 
„Aduce din streinătate. 

Ş. 23. Origina şi limba. Nol Românii ne tragem din ve-, = 
vhil Romani, care altă dată a stăpânit lumea intrâgă. Noi 
:untem aduşi în Dacia de Imperatorul Trajan după învin- 
:erea Dacilor pe la anii 103—106 după Christos. 
Limba n6stră este o derivație din cea latină, însă sub in- 

iuenţa Barbarilor şi a Grecilor ea a suferit mari schimbări, 
u tâte aceste este mai aprâpe de latina, de cât cea fran- 
“esă, italiană şi ispaniolă, cari tg Qihitcfijcele limbei latine. 

Ş. 24. Religiunea. Român) SSpnt-exegtini | de confesiunea 

(10,101 — 10,100). UNI EESIACA / 2  
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ortodoxă care este cea domnitâre. Tote cele-lalte religiuni 
şi confesiuni sunt libere în România. Pentru administrarea 
bisericei Române, este un sinod, compus din ş6se episcopi, 
doui metropoliţi, dintre care cel din Bucuresci este şi pri- 
matul României. Metropoliile sunt: cea din Bucurescl şi cea 
de la Iaşi; episcopiile sunt: cea de la Rimnicul-Velcei, Cur- 
ţel de Argeşiii, Buze, Huşi, Roman și Ismail, sai a Du- 

„nărel de jos. Pe lîngă fie-care Metropolie şi Episcopie se 
află câte n seminar pentru îmvăţătura preoţâscă. In fie- 
care capitală de district se află un potropop saii protoerei. 

Ş. 25. Marca României şi culorile naţionale, Semnul (pa- 
jărea) prin care se deosibesce o ţâră de alta, şi care se pune 
pe î6te peceţiile şi monede se numesce Marcă. Marea Ro- 
mâniei coprinde Aquila Română ca simbolul Tărei Româ- 
nesci; un cap de Zimbru sai bour, ca simbolul Moldarel; 
Leul cu simbolul Banatului Craioviei şi duoi Delfini ca sim- 
bolul ţărmurilor Mărei Negre. Deosebit de acâsta fie-care 
district îşi are marca sea. 

Culorile naţionale sunt: A/fasâru, Galben şi Roşu. 
Ş. 26. Guvernul. România este un stat Monarchie Con- 

stituţional, sub dinastia, ereditară în linie bărbătâscă a Mă- 
riei S6le CAROL i, care este Domnitorul nostru. | 

Legile se fac de Camera deputaţilor şi de Senat al căror 
membri sunt representanţii naţiuner. După ce Camerile vo- 
teză legile se întăresc de către Domn; Domnul cu Ministrit 
guvernă, ţera şi ministri! în parte esecută legile în numele 
Domnitorului. Ministrii sunt în număr de ş6pte: lit mi- 
nistrul de zf; 2-lea ministrul de externe; 3-lea mi- 
nistrul de z7esfz/; 4-lea ministrul de finance; 5-lea minis- 
trul Agricu//urei, comerezului ȘI fucrăvilor Publce ; 6-lea 

„ ministrul 72572223; al 7-lea ministrul zostrucfiunei, publice 
şi cultelor. 

$. 27. Justitia. Pentru tâte călcările de legă, de regle- 
mente .şi nsînțelegeri între cetățeni, se află în fie-care plasă 
câte un Juaecător de pace, în fie-cara capitală de district câte un Zrzbunal; patru cazfi de apel în Craiova, Bucu-
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rescă, Focşiani şi Iași, şi în fine Jpa//a Curte de Casa- 
zane, eo mal înaltă trâptă judecătorescă a ţărei care este 
n Buduresei, Deosebit se: mal află /rzwza/z corecfionale 
A comerczale în principalele oraşe, 

" $. 28. Iostrucţiunea publică. Instrucţiunea, publică este 
ubligatorie şi se dă de către stat şi de către particulari. 
Jea de către stat este gratuită. Invăţământul public se 
imparte în przmar secondar şi superior. În comunele ur- 
ae se află scoli elementare sătesci. In comunele urbane 

“e află una sai mal multe scoli primare, atâţ pentru băeţi 
“ât şi pentru fete precum şi institute (pensionate) particu- 
iare. Intw'unele oraşe se află şi scoli normale de unde se 
“rm6ză învețători pentru sc6lele sătesci, scoli de meserie, 
-omerciale, reale, de bele-arte, de musică, de agricultură, 
«e veterinerie, etc. In î6tă România se află 14 gimnasii, 
"licee, 3 seminare, 2 universităţi cu câte 4 facultăţi de 

“rept, de sciințe, de litere şi de medicină, una în Bucu- 
„356 şi alta în laşi. Pentru diferite cestiuni cari cer o 
“iscuţiune sciinţifică, se află pe lingă Ministerul instruc- 
țiunei un consz/zzi general şi va consilii permanent de 
instrucțiune, compus de profesori şi persâne învăţate. 

Ş. 29. Armata. Putereă armată pe care se sprijina tot. 
viitorul României, are de șet suprem pe Măria Sa Domni- 
oral CAROL TI; tot militara în jură credință şi supunere. 
+ rmata se imparte în duoă elemente: arpzaza permanentă 
-i armata teritorială. "Toţi românii fără distineţiune de 
casă trebue să facă parte din una, din aceste elemente, de 
'4 etatea de 21 ani până la 50 ani. Cela ântâiit numere 
«a sorţ cad în armata parmanentă, 6ră cele din urmă în 
mata teritorială şi mumerile neeşite îrec în miliții. 
Armaţa permanentă se compunea de 8 regimente de in- 

fanterie, 4 de artilerie, 2 de cavalerie, nnmite roşiori, 4 

batali6ne de vânători, 1 batalion de geniu, 3 divisiuuă de 
"ompieri cu artilerie teritorială, 1 corp de flotilă sat ma- 
“nă, compus din 4 vapâre de resbel şi o companie de de- 

-osit, 1 escadron de tren, | companie sanitară, l compa- 

2
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nie de pont6ne, 2 escadrâne de jandarmi călări și 2 com- 
panii de jandarmi pe jos. Armata teritorială se compune de 
16 regimente de dorobanţi (infanterie) şi 8 regimente de 
călărași (cavalerie) și la trebuință 64 batali6ne de miliţie. 
Tote aceste forţe cazi tree peste 160,000 6meni cu 20,000 
cavalerie și 282 tunuri în timp de resbel, se împarte în 
4 divisii militare teritoriale, comandante fie-care, de un 
general cu reşedinţa: o 

1. Divisie în Craiova; a 2 în Bucuresci; a 8 în Galaţi 
şi a 4 în Iași. Pe lîngă aceste forţe se mal află corpul 
intendenţei, justiţia militară şi scoli militare şi divișio- 
nare, din care es oficeril trebuincioşi armatei. 

$. 30. Împărţirea României. România s6 împarte mal 
întâi în două: Aomâza Mauutină şi România Moldavă 
sai România partea din drâpta şi din stinga Milcovulul. 
Natural se împarte, cea Muntână în fopânzza mazcă cea 
din drâpta Oltului sai Occzadez/a/i; România mare, cea 
din stinga Oltului sau /ferzazona/ă ; cea Moldavă în Ro- 
mâna de jos sai Ovzentală, şi în cea de sus sai Szp- 
Zenitrtonală. 

In privința administrativă se împarte în 33 divisiuni 
numite PDzsfrzcte sai SYadefe, din cari sunt 17 în Româ- 
nia Muntână; adică în cea Occidentală 5, în cea Meridio- 
nală 12 şi în România Moldavă 16, adică în cea Orien- 
tală 9 şi în cea Septentrională 7. 

Yie-care district; se împarte în flase cari la munte se 
numeste //azuri şi fie-care plasă se împarte în Comune. 
In fie-care district este un administrator, numit frefacț şi 
în fie-care plasă un swâ-prefact; comunele fiă rurale (com- 
puse din sate), fiă urbane, se administrez de un consilii 
comaunai, cave are de preşedinte un pipa. Numărul plă- 
şilor din România este de 165, și al comunelor de 1405, 
din cari 62 urbane. | 

Ei
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Districtele României cu capitalele lor. 

  

  

  

  

  

  

E Sales] Xe, 
România mică saii orientală. ză să 5 3 | sticlelor 

Mehedinţi __cu capitala Tarnu-Severin 1] 3 [185 "230,900 | 

:- Jiul de sas (Gorjii) >: Târgu-Jiu 6 |1 154| 190,000 

î. Vâlcea » Râmnicu 713 [159| 175,000 

“4 Jiul de jos (Doljit). » Craiova 7 | 2 [145 250,000 

5 Romanați >» Caracal 511 1140! 170,000   
România mare sati meridională, 

3 Meleormanul > Tarnu-Măgurele        
   

  

j 

4 | a [133| 160,000! 
7 Oltul : >. Slatina 4 | 1 1100] 110,000 

3 Argeşul > Pitescăi 12 [141| 190,000) 
3 Muscelul >. „Câmpu-Lang 5 |1 | 84| 120,000 

'0 Dâmboviţa, > Târgu-Vestei 7] 3 1115! 167,000 

1 Îiforul > Bacuresci 6 | 92 [118| :390,000 
2 Viaşea >» Giurgiu 4 | 1 1109! 150,000 

“3 Ialomiţa » Călăraşi 4|1 | 86| 100,000 
*4 Prahova > Ploesci 716 144 228,000 
5 Buzăul > Buzăii 6 | 9 liogl 190,000 

6 Brăila >» Brăila 21| 48 "72,000 
„1 Râmnicu-Sărat » Râmnicul 111185 95,000 

România de gios ea orientală, 

:8 Putna >» Focşani 518 | 82| 167,000 
19 'Tecuciul > Tecuci 411| 56| 120,000 
20 Covurluiii » Galaţi 3 | 1 | 43| 140,000 
21 Tutova >. Bârlad 5 | 1.1 72| 130,000 
22 Vasluiul >» " Vaslui 51| 66| 112.000 
23 Fălciul : > Huşi 4 95,c00 
24 Cahul > Cahul 3 | 1! 45| 50,000 
25 Ismail > Ismail 1|4 41,000 
26 Coloniile > Bolgrad 3|1 53,000 

România de sus sai! septentrională. 

217 Jaşii » laşi 7|a 190,000 
28 Romanul » Roman 4|i 140,000 
29 Bacăi > Bacăii 5|a 185,000 
30 N&mţul > Petra 5|2 180,000 
31 Suceva » „Fălticeni 41 140,000 
32 Botoşani > Botoşani 6|2 157,000 
33 Dorohoiul » Dorohoiă 6i3 125,060 

5,012,900     
Ş. 32. Districtul Mehedinţi, 

Districtul Mehedinţi care 'și trage numele după Meha- 
dia vechiă aşedată în Austria la marginea ţării, este cel -
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mai apusal district din România. Pământul produce cu deo- sehire cereale, vinuri, miere şi câră multă. Marca districtu- “ui este o A4/Zznă semn de abondență (îmbelşugare) aces- tor preţi6se produete. 
Severinul (8 mil locuitori), este capitala districtului, lingă Danubiă, port şi urbe regulat construită, Aci se văd urme din vechiul pod al lut 'Traian făcut pe la anul 105 depă hristos şi din palatul lui Sever, de unde şa, luat numele. Czrzezzi, comună urbană numită, după rîul Cerna, a fost Capitala distrietulur până la 1837; Baza de aramă, un mic târg în munţi numită după arama ce scotea o-dată în timpul romanilor. Monastiri sunt: Motru, Topolniţa şi Sfrehaia, lîngă Motru edificată de Domnul Mathei Basa- rab. Între Severin şi marginea ţării, în Dunăre se află cataracta numită porţile de fer sau gherdapurile, 

Ş. 33. Districtul Jiul de sus (Gorjit). 
Acest district numit după apa Jiului de sus, este avut în fer şi vânaturi multe în munți. Marca, districtului este un Card. 
Zorgu- Fiul (7 mii locuitori), este capitala districtului lângă Jiii, are fabrici de farfurit de porțelan. Ciz/ozmesc? un mic târg, Zismana, monastire în munți, unde sunt pă- duri de castani, edificată de Mircea I şi /o/oracii, ase- menea monastire, repumită pentru caverna, (peştera) sa. 

Ş. 84. Districtul Vâlcea. 
Numit după velesua Oltuluj, produce sare îndestul care se scote din salinele sale; are multe ape minerale; marea districtului este un Foştahon, -semn pentru vechiul drum al Romanilor către Uipia Traiană, peste munți. Rimnacul (6 mik locuitori), este capitala districtului lîngă Olt, reşedinţa episcopului de Rimnie, Ocna-mare, comună urbană renumită pentru salinele s6le; Câzneuzi trecătâre peste Turnu-Roşiu în Transilvania; Drăgăşani 10, faimos pentru vinurile sâle delicate ; Orezul, Cozra şi Bzstriza, în munţi, sunt monastiry mari și frumâse; Câ/ănoscii
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şi O/ăneseză băi minerale; Râureni, lingă Rimnic, loc fai- 

mos pentru târgul de la 1—S Septembrie. 

Ş. 35. Districtul Jiul âe gios (Doljiu). 

“Numit după apa Jiului de gios, produce cu deosebire 

cereale, iar din bălți se scâte pesel mulţi. Marea distric- 

tului este un fese. 

Craiova (25 mil locuitori), este capitala districtului, 

Vngă dili; vechia capitală a banatului Craiovii; are un 

licei cu 7. clase, o sc6lă centrală de fete, o casarmă, un 

teatru şi o curte de apel, ele. Calafat, comună urbană, 

drept Vidinul Bulgariei şi Bechetul drept Rahova, aseme- 

nea în Bulgaria, sunt porturi. Sadova, Bucovit sunt mo- 

nastiri frumâse. | 

Ş. 36. Districtul Romanaţi. 

Numit de la Romana-naţie, căci coloniele Romane înti'a- 

ceste locufi sait aședat ântâia 6ră. Acest district produce 

grâne multe. Marca districtului este un so de grâă. 

Caracal (9 mii locuitori), este capitala districtului nu- 

mită, după numele lui Antoniti Caracal Imaperator Roman. 

 Celeiul lingă Dunăre, Reşca lingă Caracal şi Siivenă lingă 

; 01, sunt renumite pentru anticele Romane ce se găsesc în 

pământ. Brâncovenzi, monastire, Corabia şi Islazul, sunt 

porturi. De la Celei până la munţi pe lingă Olt se vede 

urmele unei şosele făcute de Romani. 

Ş. 37. Districtul meleorman. 

Numit; de la rîul Teleorman, produce cereale multe şi 

miere, iar altă dată 'nutrea oi multe. Marea districtului 

este Zreă ozfe. 

Turnu Măgurele (6 mii locuitori), este capitala dis- 

trictului, lîngă Danubiii și Gura Oltului, drept Nicopoli 

Bulgariei; port bun şi urbe regulat edificată. Ruși de Vede 

(4 mil loc.) vechia capitală a distristului, în centru dis- 

trictului, Afexrandria (11 mii loc.) comună urbană, locuite 

de bulgari; Zimnicea (4 mil loc.) port la Dunăre drept 

Şistovul Bulgariei.



2 

Ş. 38. Distrietal Oltului, 
Numit după rîul Oltul ce" udă d'alungul s&ii, produce cereale multe. Marca districtului este un Zăzz, semnul ce- - tăţei 'Turnul de pe marginea, Danubiuluy, în districtul 'Te- leorman, făcută se dice de marele Trajan, sai de Constan- tin cel mare, dâr astădi în ruină, - Safina (6 mii locuitori) este capitala districtulur lingă Olt, renumită pentru podul stătător de far după apa Oltu- lui. C/ococaowuld, Sfriharep Sunt monastiri, _ 

Ş. 39, Districtul Argeșul. - Numit după rîul Argeșul, produce porumb mult, vin şi pOme bune. Marea districtului este o aguilă, semn că ati a fost a doua capitală a României (Muntenia) sup domnul Radu-Negru, ântâiul principe pe la 1290. Peresci (1 mi locuitori), este capitala, districtuluy, lingă riul Argeș, are up Simnasiu. Ciz/za de Amoeş (4 mii loc.) 
la N. de Pitesci, numită ast-fel căci a fost a doua curte 
domnâscă după strămutarea, ei din Câmpu-lunge. Monastirea, 
de Argeş este ce] mai frumos monument din t6tă România, 
fondată de principele Nâgoe la, 1518, lucrată în stil bizan- 
curtea de Argeş ț construită de boeriy trădători și pedepsiţi de Vlad-Tepeş. 

$. 40. Districtul Prahova, Numit după muntele Muscel, produce lemnării, scânduri 
şi brânzeturi multe; marca districtului este o aguilă pe o 
1 dwiură, Semn că ati a fost ântâiul scaun al lui Radu- Câpar-Îrrag (10 mir locuitori), este capitala distrietu- 
lut, între munţi şi pe apa rtuluy Tergululuy; în vecinătate 
se află Tămăşiţe de zidury romane; cetatea luy Negru este 
ăcum ruine în munți. Monastiry are: Câmpu-lung, Plă. 
Pâna, Nămdesci, etc. La Nora de Câmpu-lung se află 
băile cu apă minerale, numită Bughea,
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Ş. 41. Districtul Dâmboviţa, 
Numit după rîul Dâmboviţa ce'l udă d'alungul, produce lemnărie, tutun renuniit, pme şi vânaturi multe. Marca, dis- - trictului este o căzrzâ7ă. In acest district se fabrică var | în mare cantitate şi se fac petre bune de M6ră, Târgoştea (1 mil locuitori), este capitala, districtului, pe malul drept al riului Ialomiţa. Aci vara, şedea Domnii ponă la anul 1668 şi iarna în Bucuresei, In centru ora- șului se află cel mai mare arsenal militar al României. Găeşti, târg, vechia capitală a districtului Vlaşca. Monas- tirea Dâfului la Noră-Rst de Târgovişte fondată, de prin- cipele Radu cel mare la 1500, renumită căcx posedă capul lui Mihaiu Bravul; Piforita, Wucetul, Goloota ete. sunt monastiri. /ezăsa, pe Ialomiţa în sus, sunt băi cu apă minerală, 

Ş. 42. Districtul Ilfov. 
Numit după riul Ilfov, este forte productiv în grâne și porumburi. Marca acestui district este un templu cu sânţii Împărați Constantin şi Elena, ca patroni al catedralei 

Metropolitane. 
Bucurestii, pe riul Dâmboviţa, este capitala întregei Ro- 

mânil şi a districtului Ilfov, are peste 256,000 locuitori, 
 Bacurescil numit se dice după numele păstorului Bucur, stă- 
pânul acestui loc după când s'a întemeiat ca capitala, ţărel 
Românesc pe la anii 1393 de Mircea cel Bătrân, care a 
făcut Curtea Vechiă ânteiași dată, unde petrecea Domnil 
numai iarna şi vara la 'Tergovişte. | 

Bucurescil este reşedinţa Domnitorului şi a celor 7 mi- 
nistri ce compun Gavernul. Aci se află Camera şi Senatul, 
Curtea de Casaţiune, Curtea Inaltă de compturi, o Curte de 
apel, o Academie cu 4 facultăţi, 2 licee şi 2 gimuasii, may 
multe sc6le primare de fete şi de băeţi, conservatorul, mat 
multe casarme şi spitale, seminarul central al mitropoliei, mal 
multe fabrici, ete. In faţa academiei stă înălţată statuia ocues- 
tră a lui Mihaii Bravul. Aci se încheiă tractatul din 1812
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prin care Turcia dete Rusiei Basarabia parte din Moliusa. 
Imprejurul Bucurescilor sunt Cozrocezzi, monastire reuni. 
şi reşedinţa de vară a Domnitorului; Asilul Zona cel sa: 
mare şi ial bine îngrijit edificiii de creșterea fetele; în: 
România; Văcăzesczi, monastire; Ponte/zmonul, monasiite 
lîngă care este şi spitalul de alienață. 

Oltenaza oraş și port, unde dă Argeşul în Danubii, 2: 
Turţucaia Bulgariei. In âcest distriei sunt monasti: -. 
Cerna şi Căldăvruşanzi de Călugări; Zzpiinesti şi 1! 
sărea de călugăriţe şi Snagovu/ aşedat într'o insuli. cun 

lacul Snagov, edificată de Vlad Ţepeş. 
| $. 48. Districtul Vlasea, 

Numit de la Vlahi, nume cu care numea grecii şi :!-'!. 
-pe Români; prodace cereale multe, tutun şi vite bune. Ii: 
acestul district este Zei szezari, semn de pădurile cele . «i 
ce acoperea odini6ră acest district. 

Gurgu (21 mil loc.), este capitala districtului ii: 
Danubiă, cu port însemnat, are un gimnasiii. In vel. 
era cetate tare. La jumătatea drumului între Bucures” =" 
Giurgiii, sunt Câ/ugăreui, renumiţi pentru victoria cea ma 
repurtată de Mihai Bravul cu 16 mil Români, contra 209 
mii turcă, la 1595. 

Ş. 44. Districtul Ialomiţa (Galbenă), 

Numit după rîul Ialomiţa, este unul din districtele + le 
mai câmpâse şi produce multe grâne şi alte cereale, -:s 
bălțile dă mult peşte. Marca districtului este un fe. 
zu suo ae grăi. In acest district se află câmpiia ni-i: 
Bărăganul unde o mulţime de vite se nutrese. 

Căliraşii, (Stirbei 5 mil loc.) lîngă canalul Borcea :---t 
Silistra Bulgariei; este capitala districtului, port la iau 
biti. Oziceuzi pe lalomiţă, vechia capitală a distric:i ni. 
Gura Ialomiţei port şi Piua Petri sat, ambele apr: în 
gura Ialomiţel, aci era cetatea de Flote. 

Ş. 45. Districtul Prahova, 

Numit după riul Prahova, este îndestulat în cereale 
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cură, sare, vinuri, şi vânaturi de animale sălbatice, precum 
căpridre şi altele. Marca, districtului este un 7: 2p şi o corală 
cu vață. În acest district se fabrică un var bun numit şirnă. 

Ploesci, (35 mil loc.), este capitala districtului, aşedat 
într'o posiţiune frumâsă, este unul din cele mai negoţi6se 
oraşe din România, are un gimnasiil. 

Bucov, vechia capitală a desfiinţatului district Săcuenii; 
Vălenii de munte și Câmpina, comane urbane la N. de 
Ploesci. Ză/ga, Slinzeu/ renumite pentru salinele lor. Pă- 
curefii. axe păcută multă. In îâtă lăţimea, districtului Ia 
polele::; munţilor se află De/u/ ce/ mare, loc renumit pen- 
tru vinurile lui cele bune. Szzaza monastire la N. de Câm- 
pina, zidită de Michail Cantacurino, aci vara, este reşedinţa; 
Domnâscă; la V. de Ploesci, lingă Ialomiţa se află monas- 
tirea Terşor unde se află pudreria armatel; Mănești şi 
G/herghira, sunt locuri istorice. 

Ş. 46. Districtul Buzăiă. 

Numit după riul Buzăi, produce aur ce se sedte din ni- 
sipul viurilor, chihlibar frumos şi cărbuni de pământ. Brîn- 
zeturile de Pentelei sunt renumite. Marca districtulul este 
un Zeu cu Turnuri şi o pasăre, semn de catedrala, Epis- 
copiei din capitala sea. 

Buziul, (12 mil loc.) este capitala districtului lîngă riul 
Buzăii, şi reşedinţa Episcopului de Buzăti. Mzzz/, (4 mit 
106.) comună urbană mică, între Ploescă şi Buzău, progre- 
s6ză în comerţ, Drăgaica este un târg anual renumit ce 
se face la Buzău şi Mizil de la 24—29 Iunie. Czo/anu/, 
Vontilă- Vodă, Găvanele, Răteştii sunt monastiri, cu posi- 
ție forte frumâsă. Boboczz, ÎVzfon sunt băl cu ape mine- 
rale, Penteleul, munte renumit pentru caşcavalul ce pro- 
duce şi pentru aerul săi cel curat, 

Ş. 47. Districtul Brăila, 

Numit după capitala sea, este cel mal mie district din 
România Meridională ; produce tot felul de cereale, pepeni 
bun! şi pășuni întinse, iar din bălți se secte mult pesce :
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marea districtului este o Coralză, semn că aci ancorâi 
multe corăbil. 

Brăula, (34 mil loc.) este capitala districtului lingă D: - 
nubiă, drept Măcinul Dobrogei, însemnat pentru portul st 
şi tare cetate odinidră, dărimată la 1828; are o sc6lă ec: 
mercială şi un gimnasiii. 

Ş. 48. Districtul Rîmnicu-Sărat, 

Numit după apa sărată a Rimnicului, altă dată nutr . 
cal mulţi şi buni. Marca districtului este.un azzzăsar, Fi 
mântul produce vinuri şi cereale bune. 

Rîmnicul, (1 mil loc.) lingă gârla Rimnicul, este ca. 
tala districtului. Măzinenii, Potana- Mărului, Dălhăur + 
sunţ monastiri. fo/fa- A/ă, băi renumite spre E. de Ri: 
nic, lingă riul Buzău. 

Ş. 49, Districtul Putna, 

Numit după rîul Putna ce dă în Siret, produce vinuri nu. 
şi bune. Marea districtului este Baczs stând pe un butc -. 

Acest district a fost causa une! mari dispute între £..: 
fan cel Mare şi. Radu al IV cel frumos, la anui 14'; 
însă de la anul 1859, Milcovul numai pâte divisa Ro:: 
nia în două părți. 

Focşani, (20 mii locuitori) este capitala districtului. pă 
riuleţul Milcov, are o curte de apel şi un gimnasiii. ii. 
Judul, Panctul, Nămolosa, lîngă Sixet, sunt târguri mut, 
făcând mare comerţ; cu vinuri; Odobesczi lîngă Milcov, Ine 
renumit pentru calitatea vinurilor sâle cele bune. 

Ş. 50. Districtul Tecucii. . 
Numit, după capitala sea, produce porumb şi vinuri b ... 

mai ales cele de la, Nicoresel. Marca districtului este o 
cu Struguri. 

Tacucil, (9 mix locuitori) este capitala districtuluy line 
apa Bârladului; Azcoresczi şi fodzae- Turcu lată, terguri, ; . 
8 kilometre de Tecuci spre Vest se află tabăra pe i- 
nentă a Furcenilor, unde vara manevrâsă armata, şi s î.- 
vață pentru resboiii.
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$. 51. Districtul Covurlui. 

Acest district este însemnat prin portul s&i la gura 
Prutului lingă Danubiii, Marea, districtului este o zzzcoră 
de corabiă. Pământul produce cereale şi vinuri. 

Galaţi, (30 mii locuitori), lîngă Danubiii şi lacul Bra- 

teşulai, este capitala districtului cu portul cel mai însem- 
nat al României; are un gimnasiii, o se6lă comercială, o 
casarmă şi un teatru. Zo/esci, Oancea, Pechia, Drăgănesci, 
sunt târguri. Spre apus de Galaţi la gura Siretului, se află 
staţiunea, căii ferate Barboşi, unde sunt multe ruine romane.. 

$. 52. Districtul Tutova, 

Namit după rîul Tutova, este îndestulat în săpunuri și 
peseuiri. Marca distrului este Zrez pesti. 

Dârladul, (28 mil losuitori) este capitala districtului pe 
lingă riul cu acelaşi nume. Are un liceii şi un teatru. In 
evul de mediii-loc, acest oraş dimpreună cu districtul forma, 
republica Bârladului. Mazguzzi, Puesczi, târguri. 

$. 53. Districtul Vasluiă, 

Acest district mumit după capitala sea, produce vinuri 
şi miere multă. Marca districtului este 272 s722 cu albine. 

Vastuai, (8 mil locuitori), lingă riul Bârladul este ca- 
pitala districtului. Aci se vede ruinele palatului lar Stefan 
cel Mare. Din susul Vasluiului este Va/za-ha/ouei, unde 

Stefan cel mare cu 40 mii români sfărămă ttă armata 
turcă compusă de 150 mii 6meni, la 1457. Puzgesczi, Co- 
dresczi şi Negrescii sunt târguri, Dobrovâz monastire, unde 
este şi un penitenciar public. 

Ş. 54. Districtul Făleiu, 

Numit după vechia sea capitală Fâlciul ce este un mic 
târg, pe țărmurile Prutului, produce vinuri, dudi, insecte 

matăsare, tutun, dâră mai cu s6mă vite mari. Marea dis- 
trictului este un 607. 

Zluşii, (9 mil locuitori, nu departe de Prut, este ca- 

pitala, districtului şi reşedinţa Episcopului eparchi! Huşi. 
Satul Stanilesci, la Est de Huşi lingă Prut este renumit
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pentru bătălia dată între 'Tarei şi Ruși la 1711, în e 
Petru cel Mare abia scăpă cu fuga. 

$. 55. Distiăctul Cahul, 
cest district numit după capitala sa este renumit p 

tru Tazană ce se începe de la vadul luă sar Îi. » 
Prut. Marea” istzictului este acea, cale:- Păinântul prod. -: 
cereale şi vinuri. . 

(puii locuitori) lingă apa Cah:! 

  

Cahul saă Frumbsa; 
este capitala-districtului. Zeoiz4ârg lingă Prat este i Q „al _ 

$. 56. Districtul Smeilul (Ismail), | 
mit după capitala sa, este cel mal de resărit dist : 

al Romăniet; renumit pentru celebrele sâle cetăţi fort. - 
cate, cari astăgi_ sunt în ruină ;i marca districtului este « 
Cetate sai un Zeu crucea în! &hiară. Acest district : ;: 
se compune de cât da orășele şi târgurile cari se afa a: 
date pe lingă Dunăre şi lingă Mare. EI. nu are nic 
0 plasă. i 

Îsmatl, (21 mil locuitori), po 
pitala districtuluă, veche cetate, celăbe 
lupte date zub zidurile er de Români, 
este reşediuţa Episcopului Dunărei de Jos. 
tare odinidră, fortificată la anul 1400 de Iug Done: 
Moldovei, port pe gura Chilier; A, la gura Prutahi -! 
Vilcov la gura Danubiului, sunt e porturi Da.r- biene; Zizsla târg aprâpe de mare, Xoc însemnat pent. 
multă sare de mare ce produce în apropiere. 

Ş. 57. Districtul Bolgrad sait coloniile, 

Agas colonii formate mar mult do Bulgazr, veniți cui, 

  

ț lîngă Danubii, este -.:- 
pentru mal mu'.+ 

XI şi Turci, A:. 
Jrlza cet e 

      

   

Turciăşi aşedaţi aci de Ruși, constituesc un fel. de dis- 
trict, a cărui marcă este un ara (plug), semn că loc i- toril acestur district "Sant-—huny agricultori. Acest distre: 

produce cel mal bun area Age, ai, are păşie.. „Antinse şi struguri gustoşr; „E 

“Bolgraa-A10- mil loc.), este capitala coloniilor apro;:



    

   
ds drumul lui Traian şi_de 

azer 
„ȘI 99-=60da, lacului. Due 

beairuBătedraiă Să cea * 

   HD 

       

  

umâsă,—aT5 ti Shugasiii bulgar. 

Ş. 58. Districtul Iaşi. 

Numit după capitala sa, are cal buni şi pământul pro- 
duce cereale, vinuri, cartofi. şi pepeni. Marca, districtului 
este un ca. 

Iaşi, pe malul stâng al riuleţului Bahlui, este capitala 
districtului şi patria lui Stefan cel mare, are 90,000 lo- 
cuitoră, Iaşi a devenit capitala Moldaviei ia 1565, pe când 
Domnul Alexandru Lăpuşnânu "şi-a strămutat reşedinţa de 
la Suciava, însă la 1859 Moldava unindu-se cu România, 
scaunul Domnesc se strămută la Bucureser. Aci este scau- 
nul Mitropolitului Moldovei şi Suciarel, are universitate, 
2 gimnasii, un liceă, o bibliotecă centrală, un museii, un 
conservatorii, o scâlă militară, mai multe spitale, casărmi, 
un palat administrativ şi alte mai mulie așeqăminte fru- 
m6se. Împrejurul Laşilor este .Soco/z eu seminarii, Ceză- 
futa, Frumbsa şi Galata sunt monastiri, Torgu-Frumos 
spre apus produce pepeni fârts buni, Sculenii lîngă Prut 
trecătâre şi Podu/-/loiei târguri. Cotnari, loc renumit pen- 

tru vinurile sale. Ungeni, staţiune de drum ferat pe ma- 
ul prutulul. 

$. 59. Districtul Roman. 

Numit după vechia colonie adusă de Romani în acâstă 
parte, este fârte productiv în cereale. Marca districtului 
este rei spice de grâă. 

Roman, (17 mii locuitori), pe o câmpie forte măn6să, 
Vingă riul Moldova, aprâpe de unde dă în Siret, este ca- 
pitala, districtului şi reşedinţa Episcopului de Roman Apr6- 
pe de Siret, este satul Scheia, unde Stefan cel Mase Dbătu 
şi prinse pe rebelul Croiot la 1486. 

Ş. 60. Districtul Bacău, 

Numit după capitala sa, este cel mal muntos district 
din ţ6ră. Marea districtului este o S/că. Pământul pro- 
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mult porumb, lemnărie şi se lucr6dă spirt de bucate, . acest district locuese mulţi unguri, 
Bacăil, (14 mii locuitori), este capitala districtului, riul Bistriţa, aprâpe: de gura sa are un gimnasiă, Ozz (8 mit locuitori), ântâia sărărie a Românie! Moldave, lin: : riul Trotuşul. Aci este şi închis6rea, criminalilor, Sie 

pe riul cu acelaşi nume, băx minerale, 
$. 61. Districtul Nâmţu,. 

Numit după riuleţul Nâmţu ce dă în Moldova, preci. şi după vechea cetate Nâmţu; este îndestulaţ în lemnă: şi vânaturi multe. Marca, districtului este 0 Căpribră. 
Pitra, (21 mii locuitori) este capitala districtulu! lin: 

riul Bistriţa, scâte multă lemnărie şi are o fabrică : Pâtra posedă o imprimerie şi două fabrici de postav. i raticul şi Agapia monastiri de maici, Zergul Nimfu 
(10 mil locuitori) însemnat pentru spitalul s&ă. 

In acest district aprope de riul Moldova este satul Resboe 
sati Valea-Albă unde Stefan cel Mare fa bătut de Sulta Mahomet II Ia 1476, după o luptă fârte sîngerosă. 

Ş$. 62. Districtul Suceava. 
Numit după riul şi oraşul Suceava, vechea capitală a M davii ce acum este încorporată cu Austria, este îndestulat + 

cereale şi păduri. Marca Districtului este Ze; Srejari. 
Fălticeni, (16 mil loc.) este capitala distiictulur cu m. 

terg anual la sântul Ilie. Lespegile lingă Siret e târg. s-, Zina monastire veche. A prâpe de Fălticeni este satul care în vechime era o cetate tare unde Stefan cel Mare sdr . în bătae, 6stea regelul Ungariei Mater Corvin la 1467. 
Ş. 63. Districtul Botoşani. 

Numit după capitala sa, e îndestulat în cereale, car ..!: 
şi feneţe. Marea districtului esto o Câsă. 

Botoşani, (42 mil locaitor!) este capitala districtului, f maro comerţ. Are un liceii şi un teatru. Numirea ace so credo a veni de la Batu-Chan, şeful tătarilor CO'ŞI £... 
bilise capitala sa aci. La Sud do Botoşani pe riul Bah.
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ste târgul /făriăul (5 mil loc.) renumit pentru pe- 
„tale de mâră; Bucecea, Stefănesci şi Frumos, tr- 
„cană la frunţiera Bucovinel este punct de esport 

România şi Bucovina cu calea ferată, 
Ş. 64. Districtul Dorohoiul 

„uit după capitala sa, este districtul cel max despre 
“câmbpte din România. In lacul Dorohoiului se găsesc 
> mal gustoşi. Marea districtului este un Paz. Pă- 
ii produce mult ovăz, porum şi cartofi. 

hotul, (11 mii loc.) este capitala districtului pe rîul 
„<A lacul Dorohoiului. Zizi la N. pe valea prutului, 

cusut, locuit mal mult de ovrei. Mz/ăz/enzi asemenea 
"2, PrOpe de marginea 'Țerel despre Bucovina, face co- 
3 ru lânură, - 

Ş. 65. Statistica Românilor. 
„incă de România, Românii mai locnese și alte ţări pe 

we... Dunastru, Tisa şi dincolo de Dunăre. După anii 100 
Ii a Gristos, Imperatorul' Românilor Traian şi succesorii 

„i aşedat colonii prin provinciele Române. Asi îi pe 
sisu Românilor este peste 141/3 miliâne locuitori, ceri 
„î art după cum urm6ză: 

i: România peste . 1,500,000 loc.; în 'Transriuui 
„000; în Bucovina 380,000; în Marmoroşiti =: Uri- 
„2 900,000; în 'Temişiana 800,000; în Basaru! 
„mă Nistru 1,400,000; în Dobrogia, Serbia tie 
„5%0,000; prin Macgdoniă, Epir, Albania şi Tec ia, 

000 şi pe lingă Istria la Adriatica 140,000. 

   

  

    

-+le învecinate cu România, şi în care locuese Romaâri. 

$. 66. Basarabia, 

(Suprafagia 41,682 til. păt. cu 1,100,000 oc.; 
pă tractatul de la 1812 între Rusia şi Turi:, i 

„ea ibia trecu ca, provincie rusâscă şi se guvernză .. : 
sernitor cu reşedinţa la Chzşinei. Acestă provib:!.. 

(10,101 — 10,100). 
3 4:
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nainte făcea parte din Moldova așegată între Prut şi Nistr 
Se sub-imparte în 8 ţinuturi; 
"1. Ţinutul ZfofinaZ cu capitala Zlotinul, cetate tare, 

lîngă Nistru, celebră în istoria românilor. 
2. "Ţinutul Sorozei capitala „Soroca, lîngă Nistru, cota: 

tare; Ofacul cu trecătâre peste Nistru. 
3. Ţinutul Băzzfor cu capitala Bâlf, lîngă apa Răut 

are un târg mare anual de cai; Scubanzi lîngă Prut en 
recătâre în Moldova. 

„4. "Ţinutul Ozhezhr cu capitala Orhei, lingă apa Rău. 
renumit pentru varul cel mult şi bun. 

5. "Ținutul C/zșeneu/ numit mal "nainte ţinutul Lăpu;- 
nel. C/așznei, (108,000 loc.) capitala Basarabiei şi a: 

- Butului, lîngă apa Bicului, .are edificii frumâse. 
6. "Ţinutul Zzg/znez sai Benderului cu capitala Zizi" 

na, lîngă Nistru, cetate tare, prenumită Bender de ture 
celebre pentru multe bătălii date sub zidurile ei între ţure 
ruşi şi români. E 

7. "Ţinutul Zrumâsei, prenumit de la fosta sa, capita: 
Frumbsa sai Cahul, cu capitala Comrat, lingă apa le 
pugului. 

9. Tinutul Cezăzei Ale sau Achermanul,. cu capital 
Cetatea Albă, lîngă apa Nistrul (30,000 1oc.) cetate tar,, 
sub muril acestei cetăți s'a, dat în vechime multe bătălii 
între români și tureă. Astădi face mare comerţ maritim. 

Clima Basarabiei esta temperată şi pământul produce ce 
mal bune cereale. Păşiuneie abondente permite a se ceres - tot felul de vite mai ales or şi cal pentru armată. 

Cea mal mare pante din locuitori sunt Români şi ti : 
de religia creştină, de confesiune ortodoxă, 

Ş. 67. Bucovina. 

(Suprafagia 10,451 lil. păt. şi cu 515,000 loc) 
y Bucovina a fost mai "nainte o parte a Moldover desp-:: Nord. La 1777 a trecut sub Austria şi se guvernăză de
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un guvernator militar. Bucovina este Ducat şi ţine de co- 
na imperiului Austriei. 

Oraşe principale sunt: Cernăzf, (36,000 loc.) lingă 
Prut, capitala Bucovinei, reşedinţa Guvernatorului, a tri- 
punalului presedial și a episcopului românesc de ritul r&- 
săritean. SSeretu/' lîngă riul Siret, fosta reşedinţă a Mitro- 
poliei Moldovii până la 1370; Suctaa, pe riul Suceava, 
fosta capitala Moldavei înainte de laşi. La Putna. monas- 
tire, este mormântul lui Stefan cel mare. 

Clima Bucovinei este mai variată de cât a României. 
Pământul este acoperit cu păduri seculare şi produce dife- 
rite cereale, dar mai mult secară, orz şi cartofi. 

Hocnitorii sant cea mai mare parte români şi de reli- 
gie creștină da diferite rituri, 

$. 68. Transilvania, 

(Suprafagiă 54,948 il. păt. cu 2,142,000 loc.) 

In vechime Transilvania forma o parte din provincia 
Română numită Dacia Centrală. După căderea Romanilor, 
în deosebite epoce se guvernă când de principi î2 
când de Unguri, 6ră la anul 1692 cădu sub doiniiunti 
Austriei. și la 1867 se alătură cornei Ungare. 

Transilvania se împarte în districte sait comit t.. 
Oraşele principali sunt: „Sz622/ (Hermannstadt, . 10 

locuitori) lingă xiul Sibiu ce dă în Olt, reşediri ur 
natorului şi a Mitropolitului Român neunit. Ar n 

- frumâse şi o galeriă de pictură; Braşovz/, (Orom-iaeii m 
departe de munți face mare comerţ cu România, 27 ic 
(Carlsburg) aprâpe da Mureş, cătate fortificată jad 
(Clausenburg), lingă Sameşul mic are un muză +: un tur 
de astronomie; Blazu/ la confluința ambelor Tin. zu 
şedinţa, episcopalu român; Zi ăgăraşul lingă Olt. za 
unde a pornit ântâi i Domnul Radu-Negru d'a ve enit.. 
Iuag; Uusedora lingă Cerna, patria lui I6n Cori. și i îi 
Zegul lingă Streiul. In vecinătate se află ruine: cet 

Dacilor Sarmizegatuze. 

e. 

mâni,   
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Clima Transilvanie! este temperată şi cu aer fârte sănătos, 
Pimâatul produce “tot felul de cereale ca şi în România. 
Transilvania are mal multe fabrici de hârtie şi de stică. 

„ Doeuitorii Transilvaniel sunt cel mai mulți români, dar 
se găsesc mulți secui şi Unguri toţi de religie creștină, 
însă! de diferite rituri. 

Ş. 69. Temişiana, 

(Suprafagia 27,600 fil. păt. cu 1,350,000 locuitor). 

- Temişiana “şi-a luat numirea de la riul Temişul, astădi 
se: numesce Banatul 'Temişrei, făcând parte din monarhia 
Austro- Ungară, 

Temişiana se împarte în trei distriete și în marginea, 
militară. Cetăţă principale sunt: Zăzzzșzâzra capitala 'Temi- 

„ganel, cetate tare, pe un canal al Temișului; Zagoşul, pe 
riul Timiş, reşedinţa episcopului român; Beşcheretul, la 

„V. opid comercial; Me/adza, pe apa Cerna, cu ape mine- 
rale renumite; Azșava, port pe Danubiii; Palanca nouă şi 
Panciova, ambele pe Danubii, urbe renumite pentru vinu- 
rile ce se cultivă în prejur. 

Clima şi productele sunt ca şi cele din Transilvania: 
însă grâul are o calitate superidră. 

Locuitorii sunt parte româul, parte sârbi şi parte unguri 
de. religiă creştină de diferite rituri. 

Ş. 70. Crişiana, 
(Suprafagia 29,400 hil. păt. cu 1,240,000 locuitori.) 

Crişiana se desparte de 'Temişana prin riul Mureşul. (ri- 
şiana "şi-a luat numirea de la cele trei rîury ce isvorăsc 
din munţi! Transilvaniei, care unindu-se se vârsă în Tisa. 
Crişiana, face parte din Monarehia, Austro-Ungară. Locuri 
şi cetăţi principale sunt: .Sa4 zare ltogă riul Sameş, are scoli bune românesci; Debreținul, (50,000 loc.) la N. Y. 
urbe comercială; Oradea-mare, lingă apa Crişul, are o aca- demie de legi; Aradu/, lingă Mureş, reşedinţa episcopului Pomân, are scol! bune românesel,
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Clima şi productele sunt ca cele din Transilvania, 
Locuitorii în mare parte sunt români, iar restul unguri 

şi germani, de religie creştină de diferite rituri. 

__$. 71. Marmoroşul. | 

(Suprafagia 16,200 Hul. păt. cu 600,000 locuitori.) 

Riul Tisa de sus şi Sameşul, despărţese Marmoroșul da 
“işiana. Mal "nainte ţinea de Transilvania, acum ţine de 
“istrictul Cosovei parte din monarchia Austro-Ungară. Ora- 
«ele principale sunt: Aoza, la S. E. renumită pentru sa- 
iinele sale; Vnarzul lingă 'Tisa renumită pentru vinurile 
sale; Mauncaczul, la N. V. fortereță, servă de închis6re 

vublică; Baza mare, la Sud are mine şi monetărie; 

Clima este mai rece de cât a Transilvaniei și produce 
aceleaşi cereale. 

Locuitorii sunt parte români, parte rusniacă şi unguri de 
diferite rituri creştine, 

Ş. 72. Românii de peste Dunăre. 

În Dobrogea, coprinsă între marea Nâgră de la Manealia, 
: cotul Dunării de la Silistra până, la, gurile ei, câre tă 

“a anexat Românii, în Bulgaria prin Serbia, Mataăcaia a 
-3 lingă marea Adriatică sunt -o mulţime de Rom: îi „cr 

sati păstrat din vechime limba şi obiceiurile şi 1 . 
„umăr se urcă la 1,850,000. Unii se numesc tari Dir 
ovlachi şi alţii Vlaehi. 

STATELE EUROPEI SEPTENTRIONALI. 
$. 78. Iasulile Britanice. 

(Suprafagia 314,951 lil. păt. cu 33,160,000 [6cuiteri., 

Acest regat, este situat între marea Nordului, ciianui 
„„Hantic şi canalul Mineca, se împarte în trei părți: 

1. Engâfera cu capitala Londra, pe Tamisa (i ui, - 
445 mil loe.) Cetatea cea mai populată şi cea mat comer 
-„ală din lume, este capitala regatului. Cetăți pr: 
“averpool la N. V. de Lonâra, la marea Irlandă, € 2» :; 
merţ; Manchester la E. de Liverpool, are mul: iz? 
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Jorf, la N. de Londra, are o catedrală frumâsă; Birmin- 
han, la N. V. de Londra, renumită pentru fabricele sale 
de ace şi de vapore. | 

2. sScolra, capitala Edinburg, (200 mii loc.) are o uni 
versitate şi case forte înalte; cet. pr. G/ascov pe riul Clid, 
face mare comerţ cu America. 

3. /rlanaa, capitala Duba (246,000 loc.) are o mare 
„universitate cet. pr. Cor4 pe riul Lee, face mare comerţ 
cu carne săraţă, | 

- Olima este temperată cu aer umed şi ploios. Pământul pro- 
duce cereale şi vite bune, dar mal ales cai; în sînul pămâa- 
tului se află fer, cărbuni ete. Englesii întrec pe tote cele-l-alte 
popore în fabricări de țesături şi în construcţii de fer. 
“Docnitoriă Insulilor Britanice. sunt de origină Germană; 
Angli sunt Protestanfi Anghcani; Scoţianii Protestani 
Prestitertani ; Irlandesil Catolici. 

Ş. 74. Danemarca. 
"A CSuprafagia 38,209 til. păt. cu 1,895,000 Iocuitori, fără a se (| conta suprafacia şi locuitorii Islandei şi Feroiloi.) 

- Acest regat se mărginesce la N. şi V. cu marea Nor- 
dului, la E. cu marea Balţică şi la S$. cu Prusia, coprin- 
end dont părţi. ! 

1. Insule Danese (Selanda, Lalanda, Fiona ete.) cu 
oraşul Cofer/aga, lîngă Sunt (200,000), în insula, See- 
landa, urbe bine fortificată, este capitala Danemarcer. 

2. Julanda cu oraşul Viborg, în centru. | 
Clima este temperată cu aer umed. Productele sunt mai mult cartofi, secară, vite şi peşte. | Danesil sunt //Zerazi şi de origină Germană, - Danesii mai posed în Europa /usula /standa (70,000 lo€.) şi insulile Zoe (10,000 1oc.) Je . 

Ş. 75. Suedia şi Norvegia. 
(Suprafaţia 761,508 Țil, Păt. cu 6,200,000 locuitori.) Acest regat unit, este situaţ între marea Nordului, Ocea-: nul înghețat, Rusia şi Marea Baitică, coprinde donă părţi:



1. Regatul Suediei (eu 24 lame saă provincii) cu capi- 
“9% Stokholm (147,000 loc.) pe şuvița de pământ care | 
unesee lacul Melar. cu marea Baltică este şi capitala; am- 
selor regate, cetate pr. Upsalz la N. de Sfof/olm cu 
“niversitato renumită; Goeteburg, port militar pe Categaţ. 

2. Regatul Nopuegizi (cu 7 lane) cu capitala Cyzszzazza 
(36,000 loc.) pe golful cu acela'şi nume, are o universi- 
tite; cet. pr. Berger, port maritim la Oceanul Atlantic; 
PDrofheim, port militar şi are fabrici de arme. 

Clima este rece dar sănătsă. Pământul produce mult fer, 
aramă, secară şi cartofi. Renul este. cel mai răspîndit ani- - 
iual la N. înlocuind calul şi boul din ţâra n6stră. i 

Suedii sunt ZZerani și de origină Germană. 
Suedia mai posedă în Europa insulele Lofoden la Nord; 

ieland şi Gotland în Balti 

  

   

  

(Suprafaşia, 5,352,703 “TA păt.-cu 75,100,000 locuitori.) 

Acest imperiii, cel mai mare din Europa, coprinde maj. 
ault da jumătate din întinderea acestui continent, se măr- 
sinesce la Noră cu Norvegia şi Oceanul îngheţat; la Est 

a Asia; la Sud cu Asia şi marea Nâgră; la Vest cu ma- 
sa Baltică, Prusia, Austria şi România. Se împarte în 8 
ărță (60 guvernil); 

1. Provincazie Baltace ; St. Petersburg (670,000 loc.) 
„ste capitala imperiului lingă Neva, fondat de Petru cel 
aare la 1705, are edificii pablice forte frumâse; cet. pr. 
P7pa,. la gura Dunei, urbe forte comercială; Cronstaat 
„atate forte tare într'o insulă din facia Petersburgului. 

2. Finlanda, cet. pr. Alo şi Flelstug fort. porturi mâ- 
“itime la golful Finlandic. 

3. Rusia mare, set. pr. Moscoa, vechia capitală a Ru- 
“iei (611,000 loc.) unde se încoronză imperatori, în cen- 

cul țărer, Archangel, port la gura Dvinei Septentrionale. 
4. Rusia mică, cet. vu. Azev va riul Nipru, vaehia, ca- 

„dat n Rustai înainte E Pe re rc a Fa
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Kiev, celebră prin victoria lut Petru ce] Mare imparataril 
Rusiei asupra lui Carol XII, regele Sveţii la 1708, * 6. Rusia occidentală, eat, pr. ina, vechia capitală a Lituaniel. ” 

6. Rasa merzdonală, cet. pr. Kzșneii Capitala Basa- 
rabie; Odesa port renumit la Marea Nâgră, „Sevastopol, 
cetate tare și .port în Crimeea, 
„7. Rusta ortentală, est. pr. Astrahan, la gura Volgel, face mare comerț cu piel; Kazan, aprope de Volga are o univestitate. n. 

8. Polonia vusâscă, cet. pr. Varsovia pe Vistula, ve- chia capitală a regatului Polon. | 
Clima Rusiei la N. este forte aspră, în centru tempe- rată şi la S. căldurâsă. Pământul produce platină, aur, toţ felul de cereale, multe vite, blănuri scumpe şi piei lucraţe. 
Ruşii sunt creştini de biserica r&săritului şi de origină slavă, Polonii sunt creștini cato/zz 6ră locuitorii provincii. Ii baltice sunt mar mult luterani. N 

FRAL STATELE EURC i DENERALE, 
aa 3. 77. sraagin, - - CSuprăfagia 528,573 ki. păt.-cu 36,103,006 duct. 
Francia, republică, se mărginesce Ia N. cu canalul Mânecei şi Belgia; la E. cu Germania şi Elveţa,; la'S. cu Italia, ma- Tea Mediterană şi Ispania, şi la V. cu Oceanul Atlanţie, Capitala republicei este Payzsu/ (2,000,000 locuit.) pe Sena, cel mar frumos oraş din lume, centru civilisaţianel şi al seiinţelor din Buropa. 
Cetăți princip. Bora (Bordeaux) (194,000 loc.) la gara Garonei, face mare comerţ cu vinuri. Zzou (323 mir loc.) „între riul Saon şi Ron, renumit pentru fabricele sale de mătase. Marsz/za (MarsezZ/z) port la, Mediterana ; 'Tulon (Zouon) cetate fortificată şi port militar, iza, apr6pe de Italia, lîngă mare, are o climă dulce în timpul de iarnă - Serburg port militar la Mâneca: Apoi | patria lu! Napoleon [.



a ŢI 
„OR are. Şi în canlra esto temperată, iar la $. 

„+ 4bIYYRIalI.. Pambntul prodace tot felal do cerealo şi Ia 6. 
„+ AI Gr%%e şi măslini gi portocalii. Mannafacturelo francsse 

„8104 renumite, iar în articolele de lux şi do mode intreg 
pe t6to celel-alte popbre. 

Prancesii sant ma! toți ca/alici şi do origină latină, 
Principatal Monaco spre Pat do Xiza pe ţ&rmarilo mărit, 

formâză an mie stat indnpendent ca 0,000 locoaitori. 
. $. 78. Rlvoţia. 

(Suprafaţia 41,418 ki. piu. cu 2,730,000 loexitori.) 
Acksta repoblică se mârgineece la N. și la V, ea Fran- 

cia şi Germania: la E. ca Austria și Ja S. ca Italia, Se 
imparie în 29 cantâne administrate fie-care în parte, for: 

* mând o republica foderaliră. 
Cetaj! principale ale Elrejiei mai: Cencu (15,000 loc.) 

"pe lacal Qonera, romnmi'; + -ntmm (ibrien sale de orologe: | 
arme (3% aî.loe.) pe mi-au cules Ma şi 
a 1008 de tarnizg ii ami fear faca pe |: 1, 

“ee a: ; rentialiii făttra puriere mal 6% par Se oi ari-Aciale; Zarzcă (56,000 loc.) pa Iaca) Ai a 
o a 2durpp pe rlal dar renamit penlra binale Malgs-c., i 
„.*pe Rin, face mare , E a i Clima este forte rariată. Pe când rirfarile munţilor a 

„acoperite cu ntană, viile sunt dominate de caldură. [-.- 
- Mbalal produce păşiuni bune și briazelari renumite, El, 
& dad o eregiere deosebilă copiilor penire a desrolia sealj- i 

| mental datoriei câtre țari. Pubricarea orologelar este cea 
- 9 mar perfecționată, i 
“4  Elrejievo! sunt parte Ca/olic/ pate Provaiaaj! şi de „ 
" erigimă parte Latină, parte Germană, Î 

1 ă $. 70. Belgia. 
ad i (Suprafagia 29455 bi. pal. ca 3A410,000 lacaitset) - 
șa deost regal sitast faire maree Nerdal,: iriandi, fra: 
Ă sia şi Francia, are do capitală Diuxei pis:2,D90 so =
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numit pentru dantelele şi imprimeriele sale; cet.pr. 4” 
pe lscaua, are multe fabrică; Zzege pe riul Menăa=i :- 
mit pentru fabricele sâle de arme; Vazzrlbo sat la £ 
de Bruxel, unde Napoleon I fu învins la 1815 de a. 
Ostanda port la mare, renumit pentru băi de mare. 

Clima Belgiei este temperată dar mai mult umedă. i - 
„ductele sunt cereale, fer, cărbuni de pământ. Fabri: 
dantelelor şi a postavurilor sunt cole mai bune. 

Belgii sunt partea cea mai mare catoâcă şi de orz: 
=“ parte latină parte germană, 

Ş. 80. Olanda. SN 

(Suprafagia 35,427 Hil. păt. cu 3,980,500 locuitori, 

„Regatul Olandei numit şi Terele de jos şi Neerl:: 
este situat între marea Nordului, Germania şi Belgi.. 
împarte în 11 provincii şi un ducat. Capitala Olandei -::- 
Haga, (La Haye) 94 mil loc.) port la marea Nozcuun:. 

face mare comerţ; cet. pr. Amsterdam (281 mit loc.) ; 
la Zuiderzea, face mare comerţ; Ro/fezdam pe Mais. 
Leica la N._de “Rotterdam, are o universitate rent: 
Utrecht, pe Rin, are renumite fabrice de catifelăşi + 

“ vemburg, cetate tare, capitala marelui Ducat Zac 
care ține tot de Olanda. mi 

Clima Olandei este umedă cu aer mal tot-d'a-una ep 

perit de câţă. Pământul produce păşiuni bune, brinz..:.." 
unt şi din mare se sete tot felul de peşte. Olandesii : 
struesc bune vase plutitâre, şi suni renumiţă în ti, 
diamantului. 

Olandesii sunt de religie creştină de riţul Pro::-: 
şi Catohii iar de origină germană. Da 

Ş. 81. Austro-Ungaria. 

(Suprafagia 642,045 til. păt. cu 37, 380, 000 locuitori; 

Acest imperi a cărei capitală este Viza, iar a it:i- 
tului: Ungar “Posza, se mirgineseo la N. cu Germani: 
E. cu Rusia şi Roua... i aa Mici e
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iitică; la V. cu Germania, Elveţia şi Italia, se com- 
Ai din mai multe provincii şi ţări. 

“-geriul Austriei se compune de: 
=vchiducatul Austriei ca capitala! Viena (816 mii loc.) 

Da Acniul Danubii, urbe frumdsă; are o universitate renumi- 
i et pr iSaleburg, la 8. E. do Viena lingă Bavaria, loc 

Limit pentru apele sâle minerale. „Szzza cu cap.: Graz, la 

i, va Viena, /Ziria cet. pr. :Lezbac)h şi Zriest (110 mit loc.) 
surt Lun la marea Adriatică. Yzrolu/ cu cap. Însru e, Dal- 
„iati! Gu cap. Zara, Bohemia cu cap. Praga (190 mil loc.) 

- e universitate. Moravia cu capitala $ Bruz; cetate tare 
în mdtz, Silezia, cu capitala Tropbau. Bucovina cu capitala, 

„udufi lingă Prut. Gafiza du cap. Lemberg. Viehisca 
"i ete cele mal mari din lume. 
exatul Ungariei se compune de: 
"parta cu capitala Pesta (200 mii loc.) pe malul stâng 
F+ nului cet. pr. Buda în faţia Peştei cu care se l6gă 

pu un pod de fer; Presburg. pe Dunăre în sus; aci mal 

minte se încoronaii regii Ungariel. -Savozza cu capităla 
£ «pe riul Drava, Croafia cu capitala Agram: Fiume 
îmi “ilitar la. Adriatica. Zransranză cu capita. „sia 
Hrmannstadt), cet. pr. CZuşul (Clausenburg), 5 pi” 

(ur stadt). Banatul Teonişzan Cu Cap. e zi 
„isa Serba cu capitala ereszapol. 

: ima Austro-Ungariei este temperată şi cu aer sint: 
“are. de câte-va locuri băltâse ale Ungariei unde bântus * ... ut 

1. «es în timpul verel. Productele principale sun“ a - ar- 
“1 î, ter, sare, cereale de tot-felul şi obiectul de manafu”: 

"peuitorii Austro-Ungariei sunt Creşzzzi de diferi! . î -u.l 
zi ue diferite origini: Germani, Români, Unguri, Seri. te. 

   

$. 82. Germania, 

(suprafagia 540,610 hil. păt. cu 41,757, 312 locuita 

Acst imperii se mărginesce la N. cu marea i: 
ip: marca şi marea Baltică; la E. cu Rusia; i: -- 

mtria; la V, cu Olanda, Belgia, Francia şi Blve:i,
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Imperiul german coprinde mai multe regate, mari du: ::.-. 
ducate, principate şi oraşe libere. | 

Prusia (7egaț 25,123,1754 loc.) Acest regat cu capitâi: 
Berlin, se compune din 10 provincii şi din 5 ţări anexa: . 

Provincii: 1. Brandenburg cu cap. Bertin (1,0800. 
loc.) pe Sprea, este şi capitala imperiului german, centi: 
industriei şi culturei germane; cet. pr. Po/sdazz, aprâ]t -* 
Berlin, renumit pentru casarmele şi grădina lut Frileri, 
cel mare; 2. Pomeranza cu capitala „SfezZzzz la gura )-- 
rului, cetate tare; 3. „Sazozza cu capitala Magdeburg ;.: 

"Elba, cet. tare; 4. :Sz/esza cu capitala Brestaz, (239,)5" 
loc.) are o universitate. 5. /Weszfa/za cu capitala Mun. 
are mal multe fabrice de lină; 6. Ducatul Rinului de sii. 
cu capitala Coforza lingă Rin, cetate renumită penţau f. - 
bricarea apel care pârtă numele săi; cet. pr. Dusselai».. 
pe Rin, cetate forte frumotă;, 17. Ducatul Rinului ale 
cu capitala Cof/u/z lingă Rin, urbe fortificată; în ai. 
priere sunt apele de Ja Zips; cet. pr. Fx-la-Șapele, . 
ape minerale prea renumite; 8. Prusia orientală ca nn, 
Roenigsterg, (122,160 1oc.) estate tare şi port militar “a 
Baltica; 9. Prasza occidentală cu cap. Danzig, cet. tare ii 
marea Baltică; 10. Marele Ducat se, cu cap. Poe. 

Acest din urmă ducat a făcut parte din desființatul -+- 
gat al Poloniel. = 

Principatul de Flohenzolern coprins în regatul Wiărt: ni- 
berg cu castelul Sigmaringen, este l6gănul familiei Impe: - 
care guvernă Germania şi a familiei domnitâre în Bomâni::. 

Zori anexate: 1. Desfiinţatul regat /Zanovra (8 n. 
loc.) capitala /fazoora (106,700 locuitori); 2. Dea. ! 
Schleswig: Flolstern, (1 mil. loc.) cu capitala Fze7 port 
la marea Baltică; F/eczaratul de Flessa, capitala Cas.:: 
4, Ducatul de Nassau, capitala Wiesbaden, cetate re: 
mită pentru apele sâle minerale; 5. Oraşul Francfort » 
Main (103,000 loc.) urbe fârte comercială. 

Saxonia, (regat 2,760,430 loc.) Dresda (197,300 lo. 
capitala regatului, pe Elba, are o galerie de tablouri :-
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sn câtă; cet. principală Zzfsca (127,390 loc.) renumită 
per.ru librăriile, tipografiile şi târgul săi anual. +. 

„axvaria, (regat 5,024,850 locuitori) cu capitala Munich 

i vinchen 193,440 locuitori) urbe forte frumâsă; cet. pr. 

inesburg, la V. de Munich, urbe forte comercială, Ra- 
ficona lingă Danubiui, urbe veche şi Miiremburg, la N. 
Ja Munich, locul învenţiunei orologielor. - - 

“ărtemberg, (regat 1,881,505 loc.) cu capitala Sf7/- 

a. (107,280 loc.) pe riul Neker, are frumâse stabili- 

nerte seiinţifice;, cet. pr. Ul, pe Danubiii, cet. forte tare. 
stari Ducato. Baden (1,507,179 loc.) capitala Car/s- 

„-:* urbe fârte frumos construită; Baden, este renumit 

peicu apele sale minerale. /7ezde/ferg, la N. are o univer- 

- “ate remarcabilă. Zlzssa (cu 883,219 loc.) cu capitala 

se -nstadi, axe monumente frumâse; Maenza lingă Rin, 

te tare patria lul Gutenberg, înventatorul tipografiei. 

:.. demburg Strelitz cu capitala sStrelaz. Oldemburg 

“ela Oldemburg, Saz- Weimar capitala Wezmar. 
ineate, Brunswdg capitala Brunsawzg. Anhalt capitala 
sa. Sax-Meiningen capitala Meiningen. Saz- Coburg 

_urtha, cet. pr. Coburg si Gotha, renumite pentru sta- 
“3 usntele lor seiinţifice. „Saz-A/fenburg, cap. Aitenburg. 

-+neipate, Schowarzburg-Rudol/staat cu capitala Ru- 

„stadi; Schowaraburg-Sonderhausen cu capitala “Sonder- 

- i seu. Vollzk cu capitala Arolsen; Reuss-Grezz cu 6a- 

“ia Greiz; Lippe cu capitala Defmold. 

"la 3 oraşe ddere sunt: Flamburg (388,700 loc.) la 

- Bilbor, Drew (142,700 loc.) pe Vesser, porturi forte 

tu vciante la marea Nordului; Zzdec (57,000 loc.) ase- 

“ia la marea Baltică. 
“cusinoii vupte din teritoriul Franciei? |. Alsacia întrâgă 

ci fc iereţa celebră Sfrasturg (94,370 loc.) lingă Rin. 2,. 
. . . Ri aa NY a 

sote din Lotaringiari. că că fortei e 09 ast. 

uărul locuitorilor în m ste 2 prorine ris ei 

„ tre-ct sub dominație eri Si 

„At900.
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Principatul de Lichtenstein. (9,000 locuit.) cu capi! : 
Vaduz, lingă Bin, nu face parte din Imperiul germar 

Clima Germaniei spre N. este cam aspră, spre cai: 
temperată, iar spre $. dulce. Prodactele sunt cereale .. 
tot felul, din minerale de fer mult, cărbuni de pin * . 
Manufacturele de pânză, de postav şi de fer sunt fe: 
înaintate în Germania. Iustitutele de educaţie sunt f;-.. 
bine conduse şi desvoltate. 

Locuitorii Germaniei sunt creștini de diferite rituri în 
Bavaria şi Baden sunt mat mulţi cazozei, în Prusia îi 
mulţi frotestanfi, în Wiirtemberg şi Hessa mat mulţi 
Zevani. "Toţi germanii sunt de origină germană afară - 
cel din provinciele despre Rusia cari sunt de origină sl: -. 

STATELE EUROPEI MERIDIONALE. - i . 
” $. 88. Portogalia, 

(Suprafagia 89,355 il. păt. cu 4,300,000 locuitori.) 

Portogalia, regat, se mărginesce la N. şi E. cu Spar . 
iar la V. şi $. cu oceanul Atlantic, se împarte în 8: 
vincil. Capitala regatului este Zzsatona, (224,000 ie... - 
tori) la gura fluviului 'Taio, face mare comerț. Oraşe pr . 
cipale sunt: /orfo sai Ogorfo la gura lut Duero, ju 
militar şi face mare comerţ cu vinuri, Braganza la ! 
E. urbe fortificață. Cozmâra, pe riul Mondego, are o nni 
versitate. Zivora, cetate tare. Faro şi Zagos, la Sag, 
tăță tari şi fae mare comerţ; cu vinuri. 

Clima este fârte căldurâsă prin câmpil şi la $,, iar r. 
la munţi răcor6să. Productele principale Sunt; vinuri îi» 
tot felul, fructe gustâse, precum: portocale, rodii ete., eu: 
de mare, mătase şi lână fină, 

Portogesii sunt cazozză şi de, origină latină. 

$. 84. Ispania, 
(Suprafagia 499,763 Jul păi. cu 17,440,000 locuitori.) 

| Ispania, regat, se mărginesea la N. cu oceanul Afla .: 
ŞI cu Francia; la E. şi la S. cu marea Mediterană şi -:
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cu Portugalia; se împarte în căpitănării saii provincii. 

“apitala, regatului este Vfadridul, (360,000 loc.) în cen- 
„ul ţăre!, pe riul Maucanarez, are edificii frumâse. Oraşe 
“cineipale sunt: In centru Bzzgos pe o posiţie frumâsă, 
„Badazos pe Guadiana, urbe bine fortificată, Zeoz urbe fru- 
6să. La nord sunt: „Sazdiago de compostela renumită 
ventru mormântul Apostolului Iacov, Oozede, îrumos con- 
siruiiă; Bilbao port comercial şi industrial, Pampe/una 
cotate tare. Ba Sud: Sevzla pe riul Guadalquivir are o 
„Medrală cea mai încăpătâre în Europa; Cadzz, port şi 
“ate tare, Malaga, port la Mediterana, face mare co- 
zierţ cu vinuri, Marcza, renumită pentru fabricele sale de 
mătase. La Est Saragosa pe Ebru, cetate tare; Barcelona, 
"onumit port la Mediterana; Va/zzeza, port la Mediterana, 
-re edificii frumâse şi insulele Baleare (Zoz/a, majorca, 
znorta), cu cap. Palma port şi cetate în insula Majorea. 

Clima este forte căldurâsă la S. şi în centru, însă tem- 
erată la mulţi şi la N. Productele sunt: lână merinos, 
vinurile cele” mal dulcă, tot felul de pome gustise e: şi 
“a Portogalia. Minele sunt puţin cultivate. 

Ispaniolii sunt cazokei şi de origină laţină,, 
Pe lîngă Pirinei se află mica republică Andora (. 2,50: 

ioe.) sub protecţia Franciei şi a Ispaniel. 

Ş. 85. Italia. 
(Suprafagia 296,014 fil. păt. cu 21,483,000 lu) 

talia, regat, se mărginesce la N. cu Elveţia şi „usii; 
ia E. cu marea Adriatică şi marea Lonică; la S. ce mea. 
Mediterană şi la V. cu Francia, se împarte în 12 7. i. 

1. Romania cet. pr. Roma (250,000 loc.) pe riul îs. 

rul, capitala regatului şi scaunul Papei, cel mii fine 

aş din lumea antică; Zorara estate tare; Bon. ue 

n universitate renumită. 
2. Piemont cetate principală Zurza (214,0(:. i i. 

tonă) vechia capitală a regatului Sardiniei pe i: -: 

Alexandria cetate tare. 
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3. Provincra Genua 6et. pr. CGenua, (234... : 
port la mare, pe golful cu acelaşi nume. 

4, Lombarata, cet. pr. Milan renumită pentr: i»: 

sale edificii: Pazzz, vechia capitală a Lombardie:, - 

5. Penefia, cet. pr. Venera (128,000 loc. + 

pe taraci în marea Adriatică, în loc de uliţi ar: * 

Verona, Padua, Vicenția sunt cetăţi tarl. 

6. Provincta Parma, cet. pr. Parma vechie i: -*. - e 

desființatului ducat; Para şi Wzazeza cetate: 

7. Provincia Modena, cet. pr. Modena, Teri ii: 

tru fabricarea instrumentelor de optică. 

8. Zoscana, cet. pr. Zlorența (111,000 loc. 

pentru frumâsele sale sculpturi, patria Iul Galilei. .: 

Michel Anju; ZYzz, renumită pentru turnul să p-..:: 

9. Marşeea cetate principală Ancona port şi - *.* 

la Adriatica. | | 

10. Omâria cet. pr. Porusa, SDolela, la N. :: 

11. Provinezile PNeapoltane, cet. pr. Veapa + 3, » 

loc.) cap. desfiinţatului regat Neapol, lingă Vale si vez 

vul, unde în apropiere s'a descoperit, îret cetăți. îi... 

Erculanu şi Stabia, acoperite de cenuşă şi lavă, :” : 

de ani; Barz, port bun la marea Adriatică; Si. 

catedrală frumâsă; Reg, la strimtârea M»sina 

19. Zusulele, adică Sardinza cet. p. Cagttara. 

comerţ maritima. Siciha cet. pr. Palermo, (22% 

port şi cetate tare; Meszza pe strimi6rea cu ate 

cetate tare și port bun; Cafana la pâlele mun: e 

Znsulile Lapare, teren Vuleanic; Insula fa, vc e ut 

esilul lu! Napoleon, may "nainte de bătălia Vate .- . “ 

(150,000 loc.) sub Anglesi. 

Clima este sănăt6să, cu aer dulce şi plăcut .: =i: 

S. este căldurâsă şi adesea înnăbuşitâre. Iali: --.: : 

din ţările cele mal avute în cereale și pme - 

căldurâse, mal produce mătase, marmură şi În 1. : 

sesce mărgân forte frumos. 
Italieni! sunt cafo/ei de origină /a/znă. 

i
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Oraşe principale sunt: «Atena, (45,000 loc.) renumită 
“vatra monumentele sale- antice, este capitala regatului; 
".solonghi, la intrarea, golfului Lepante, renumită pentru 
ssdiul ce susținu Grecii la 1526 contra turcilor; “Patras, 
“ela intrarea golfului Lepante, urbe forte comereială ; 
muplia, la 8. E. de Atena, cetate şi port; Sparta, în 
„n xl Morel cetate tare,. Grecia are 0 mulțime de insule, 
„x. care cele principale sunt: SVegroponti sat Gubea cea 

mare din tote, cu oraşul <Alegroponti, face mare comerţ 
- Atim cu stafide, smochine ete.; insula Siro, Zindro, dino, 

z- Sira, Zermia, “Milo, Paros, renumită pentru marmora 
s« frumbsă, SALaxo, «Amargo, Stampali, Santorin, aceste in- 
so:2 fac parte din Cieladele; Cerigo, Zante, Celonia, Teaki, 
3. Maura, Corfu fae parte din insulele Jonice cu capitala 
-rfu în îmsula cu acelaşi nume, port bun şi cet. tare. 

Clima Greciei este dulce şi plăcută. Productele princi- 
e sunt: vin, miere, portocale, lămâi, smochime, stafide, 

s««Sline, piei Iucrafe mai ales cele de Sira, etc. 
Grecii sunt creştini de ritul ortodox şi de origină Helenă. 

DESCRIEREA CELOR ALTE CONTINEN..: 
ASIA | 

“Suprafagia 44,796,760 hil. păt. cu 800,000,000 laeu::: 
$. 90. Mărginile, clima, producte, origină, reli zic. 

Asia, continentul cel mai mare şi cel mai vechi: îi 
„mânt, se mărginesce la Nord cu Oceanul îng..:îoi îie 
al; la Vest cu Europa de care se desparte pri: ::uaţii 
rali, riul Ural, marea Caspică, munţii Caucas, n: îi 

:%%, strimtorea Bosfor, marea Mediterană, strimte 1 ? 
«melele, Archipelagul şi Mediterana, şi cu Africe -:: ue 

; desparte prin canalul Suez şi marea Roşie; sp: + 
“a Oceanul cel Mare și la Sud cu Oceanul Indiz :. 

Clima Asiei la Nord spre Pol esto fârte gerâsă, si în, 
ste perpetuă şi noptea ține mai multe luni; în ecua iz. 
“omperată, 6ră la Sud. căldurosă și chiar ferbinte. 
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Productele Asiei sunt diferite şi abundente în ts' 
menurile naturei. Cea mai mare parte din pomi ri: .: 
care posedă Europa şi vermii de mătase sunt ad în 
Asia. T6te plantele aromatice, de farmacie, bumbacul, " 
de zahar, cafeaua, sofranul, orezu cresc în mare cantit + . 
regiunele Sudice. Partea, de la Nord de şi selbatică ;. nu 
productivă, în schimb dă blănurile cele mal scumpe. -"- 
malele domestice sunt de tot felul ca şi în Europa 
se află în abondenţă elefantul şi cămila, pentru regi" * 
sudice, iar renul care servă de ham locuitorilor pentr. 
despre pol. Din animale selbatice se găsesc ursul alb, v: ; 

- negri, etc. la Nord; tigrii, leii, hiene, jaguari, mai: 
şerpi veninoşi etc., în regiunele căldurâse. Dintre mi: 
se găsesc în „pământ aur, argint, fer, aramă, petre pn îi pa 
iar mărgân şi mărgăritar în oceanul Îndic şi în golfu: :. 
sic. Agricultura este mal desvoltată în Japonia, Cho: 
Indii. In privinţa industrii şi arte, Japanesii asi cel „ni: 
rang. Comerciul este forte activ şi esportă tote proâi :: 
sale naturale, precum ceai, lână de tibet, orez, bu. - 
mosc, cal renumiţi din Arabia. Industria produce ce -i:: 
şi porcelan din China şi alte vase frumose din Ja: 
şaluri renumite, zahar etc. 

Locuitorii Asisi sunt de trei vițe principale: viţă e e 
siană, care demnesce spre Vest, Mongolică spre Est și « 
esă spre Sud-Est. Religiunile cele mal respândite în Si cui 
“Budismul, care domnesce în insula Ceilau, Indo- China, ( 
Mongolia şi Japonia; religiunea lui Gonfuciii în China 
ponia; mahomedanismul în 'Turcasia, Arabia, Persia şi ]: 
tan, Bra)manismul prin Industan, creştinix şi mosaici) - 
răspândiţi în numâr mic prin tâtă Asia. 

să 

Ş. 91. Tările Asiei. 

Asia se împarte în 13 ţări din care: 
2 Spre Medâ-ndpte: Siberia şi Caucasia. 
4 Spre centru: Turcasia sai Asia mică, Tatarie su 

Turkestan, China şi Japonia.
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7 Spre M6gă- di: Arabia, Persia, Avgania, Belucia, He- 

India şi Indochina, 

$. 92. Mii. 

Mările Asiei sunt: 
Spre M6dă- nopte: Oceanul Ingheţat boreal, formâză ma- 

Kara. 
Spre Apus: marea Caspică, marea Nâgră, marea de Mar- 

wa, Arehipelagul şi marea Mediterană, 
Spre M6gă-Qi: marea sait Oceanul Indiilor. 
pre răsărit: Oceanul cel mare care formâză marea Be- 

ine, Okhotsk, marea Japoniei, marea Galbenă, marea Al- 
vastră şi marea Chinei. 

Ş. 93. Golfuri, 

Asia are mai multe golfuri din care se deosibesce: 
spre M6dă-n6pte: golful Obi şi Lenisei, formâte de Ocea- 

2: Ingheţat, | 
spre răsărit: golful Anadir, format de marea Bering; 

' moiatka format de marea de Okhotsk: golful Peceli, for- 
a de marea Galbenă; golful Tonchin şi Siam format de 

"î ea Ohinel, 
spre Mâdă-qi şi Apuș: golful Bengal, Oman, Persic şi 

„„bie saă marea Roşie, formate de Oceanul Indiilor. 

Ş. 94. Strîmtori, 

strâmtorile principale ale Asiet sunt: 
pre Apus: strimtârea Constantinopole, între marea NE- 

„şi marea de Marmara: strimtdrea Dardanele între ma- 
=» Marmara și Archipelag. . 

Spre MEgă- di: strimtârea, Ormus, între golful Persic şi - 
-: %ul Oman şi strîmtârea Babel-Mandel, între marea Roşie 
-. Deaanul Indian; strîmtârea Pale între India și (elan: 
-„umtârea Malaca între Malaca şi Sumatra. 

3pre Răsărit: strimtârea de Behring, ce desre* îsi. 
i America; Taracal sai canalul Tarariel între 1 is, .:. 
“-tia şi Ohina; strimtârea Corea, între marea dorii și 

“vea Albastră. 

3
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Ş. 95. Insule. 
Asia are mal multe insule saă grupe de insule din care 

cele principale sunt: 
In Oceanul îngheţat: insulile Liakhov sa Siberia Nouă, 
In Oceanul cel Mare: insulile Alcute la marea de Behring; 

insulile Kurile, insula Cioca sau Sagalia, insulile Japonese, 
insulile Lieukei, insulile Formosa şi Hainan. 

In Oceanul Indiilor: insulile Lachedive, insulile Maldive, 
insula Ceilan, Insulile Andamane, insulile Nicobare. 
„In Mediterana; Rodos, Cipru şi Sporadele. 

$. 96. Peninsule. 
-- Peninsulele principale ale Asiei sunt: 

Spre Răsărit; peninsula Câmciatka, şi peninsula Corea 
la Oceanul cel Mare. - - A 

Spre Mi6qă-qi: Peninsula Arabică, India, peninsula, Guze- 
Tata, la Vest de Ludia; spre Esi de India peninsula, Indochina 
cu prelungirea sa Malacca, 

Spre Apus: peninsula Micasia. 
Istmul de Suez unesce Asia cu Africa. 

$. 97. Capuri. 
Capurile principale ale Asie sunt: 
Spre Medă-n6pte: capul Septentrional sai 'Taimur şi 

capul oriental la Siberia. 
Spre Meda-gi: capul Razel-Gat in Arabia, capul Conmorin 

în India, capul Romania la Malaca. 
Spre Răsărit: capul Lopatka la Cameiatka. 
Spre Apus: capul Baba la Dardanele. 

$. 98. Lacuri. 

Lacurile principale ale Asiei sunt: 
Spre Mâgă-n6pte: lacul Baical şi Balkask în Siberia, 

“-Jacul Aral în 'Tataria. 
Spre Centru: lacul Van în Tarcasia, Urmiah in Persia 

şi Knkunoor în China. 
Spre Mâdă-di: lacul Asfaltit sai marea Mârtă în: Palestina 

şi Zereh în Afganistan.
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$. 99. Munţi, Vulcani. 

sia are mulți munţi saii şiruri de munţi din care cei 
iu ăpali sunţ: a 

“pre M6gă-n6pte: Uralii sai Poia, între Europa şi Asia; 
„Mail mică, Altaii mari, Stanovoi şi Iablonoi în Siberia. 

Spre Centru: Taurul, Liban şi Araratul, prin Micasia; 
"asul între marea Nâgră şi Caspia; Bolor, între Tur- 
“iam şi China; Elburz şi Elvent prin Persia. 
“gre M6dă-di: Sinai şi Karah în Arabia; Ghatţii şi Vindia 

: adia; Himalaia cu vârful. lor Everest saii (Gurisankar, 
«e mal înalt munte din lume, între India şi China; Mogi 

adochina, | | 
sia are mal mulţi vulcani prin peninsula Kamciatca, 

+ „rin insula Japoniei dar cel mai însemnat este Demavent 
"ersia spre Nord. 

_$. 100. Fluviuri, 

-luviurile principale ale Asiei sunt: 
:.bi, denisei, Lena, Indighirea şi Colima, se vârsă în 

mul îngheţat; Amurul saii Sagalin se vârsă în marea, 
“. ssk: Hoango (fluviul galben), Loango (fluviul albastra) 

&rsă în marea Galbenă; Meikong şi Mei-Nam se vârsă 
aarea Chinei; Indul, Gangul, Brahmaputra şi Iranadi 

> «6rsă în marea Indiilor; Şiat-el-Arab format din Tigru 
“i mfratul se vârsă în Golful Persic; Uralul se vârsă în | 

:0a Caspiei; Sihun sai Sir-Daria şi Gihun: sai Amu-Daria, 
&rsă în Ararat; lordanul se vârsă în marea Mârtă. 

ȚERILE ASIEI SEPTEMTRIONALE, 

$. 101. Siberia, 

Suprafagia 12,219,000 fil. păt. cu 3,500,000 Do: :fori.) 
"iberia, posesiune a imperiului Rusesc, se măr :nesto i: 

2 “anul îngheţat, marea, Bering, marea Okotsk, 'mnariul 
-3.“%, Turehestan şi Muntele Ural, Orase şi locui însex: 
pu Sunţ: Tobolsk (30 mit locuitor!) pe un afluente e! riitui 
ti, face mare comerțiă cu blănării; Irkutsk, la să azi 
noni Baikal are fabrică de postav și face mar. *: i, 
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cu China; ZWVercinsk la 8.-E. de Irkutsk, esilul Gmenilor 
politică a! Rusiei, are mine avute de argint; Petropavlopsk, 
a fost mal înainte port militar la Cameiatea, astă-AI este 

un mie stat. 
Popdrele Siberiei afară de Ruși duc o visţă nomadă, cele mai 

principale sunţ; Samoegit şi Ostiacii de religiune idolatră. 

$. 102. Caucasia, + 
(Suprafagia 439,715 Fil. păt. cu 3,100,000 locuitor). 

Caucasia, regiune supusă Rusie, se mărginesce cu Rusia, 
marea N6gră, compuindu-se din mal multe teritorii; Cireasia 
proprie, Daghestan, Mingrelia, Georgia şi Armenia rusâscă, 
Capitala Caucasier este 1:/lis (70 mil locuitori), pe riul Cur, 
face mare comerţiii; Bacu, port; militar şi de comerciă la 
marea Caspică; “Batum port mare la marea Neagră şi “Cars la 
S. V. cetate tare; Grivanu, spre S. este capitala Armenil ru- 
seşti; în apropiere se află reședința Patriarchuluy armenilor. 

Locuitori! Caucasului şi mal ales Georgieni sunt cel mal 
frumoşi 6meni, pentru care se crede că ei sunt adartratul 
tip al viţex omenesci, numită albă. Parte din locuitori sunt 
Creștini, parte Mahomedani. 

ȚERILE ASIEI CENTRALE. 

$. 103. Tureasia, ee 
(Suprafagia 1,277,988, kil. păt. cu 11,886,000 locuitor). 
Turcasia, numită şi Levant sat Asia minoră, este o 

regiune supusă imperiului 'Turcese şi se compune de mai 
multe ţări coprinse între marea Nâgră, maiea de Marmara. 
Archipelagul, marea Mediterană, Arabia, Persia, şi Caucasia, 
Aceste ţări sunt; «Anatolia saă Zerant, cu oraşele: Smirna, 
(150 mi! locuitori) port la Archipelag face mare comerţii ; 
Arapezant, port mare la marea Negră ; Sinop, cetate tare 
şi port militar la marea Nâgră, « Îngora, “Gesarca, în centra, renumite pentru anticele romane; lrmenia, cu oraşul &rze- 7um Cetăți tari; «Mesopotania cu oraşele “Diarbehir, pe rîul Tigru cetate tara ; Mozul, mal în jos de Diarbekir, lîngă care se află ruinele cetăţii istorice Miniva. -Gurdistan
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cu oraşul Kerkuk cetate tare. Babitoiza Să Irar. Arabi cu 
oraşele “Bagdat pe Tigru, fosta capitală a Califilor: “Basora, 
servă de port Bagdacului, face un mare comersiii. Intre aceste 
oraşe se află ruinele renumitelor oraşe Babilon, -Gtesifon, 
Seleucia, care în antichitate a jucat un mare rol; Siria şi 
“Palestina cu oraşele principale : dle, Damasc renumite pentru 
fabricele-lor de săbii şi de mătăsuri; Jerusalim, lângă marea 
Mârtă, leagănul religiei creştine; «cra, cetate tare la Me- 
diterana. Insulile “Cipru şi Rodus în Mediterana renumite 
pentru vinurile lor. 

Locuitorii Tureasieă, sunt ce mai mulţi Mahomedani şi 
de viţă «ldă, însă sunt forte mulți locnitori creştini de 
diferite rituri, 

$. 104. 'Tataris, 

(Suprafagia 1,054,496 kil. păt. cu 3,870,000 loc.) 

Tataria sati Turchestan, se compune din mai multe ţinuturi 
numiţe Kănaţuri, din care cele de la Sud sunt independente 
sai sub protecţia Rusiei şi cele de la N. supuse Rusiei; 
se mărginesc cu Rusia, China, Afganistan, Herat, Persia 
şi marea Caspică. Canatu Kiva cu capitala Kiva, lingă fluviul 
Amu Daria, face mare comerţii; Canatul “Bulara cu cap. 
“Bukara în «centru, pa o vale forte roditâre; Samarea1- 1- 
E. de Bukara, vechia capitală a imperiului Marelui 1: 
sai Timurehan; Canatul Kunduz, cu cap. Kunduz Lin 
Kokand, cu cap. Kokand lingă Sir-Daria. 

Locuitorii sunt de rasă Caucasiană, forte feroşi .:a.: 
Turcomanii, și de religie mahomedani. 

$. 105. China, 

(Suprafagia 10,290,540, fil. păt. cu 434,000,000 lo. > 

China imperii, numit de locuitori şi imperiul Ceres «+. î:- 
ginesce cu Siberia, Turchestan, Persia, India, Indo-t” - 

cu Oceanul cel mare. Acâstă ţară este cel mai ma": - 

rii din lume în numărul populaţiei şi în întindere ::: . 

după al Rusier; se compune din Jfanciuria, Mongol: -
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„ chestanul “Ghines, “China proprie şi din ţările tributare Tib 
şi Horea. Oraşele principale sunt: Pekin, (1,648,000 loc. 
la N. E. este capitala imperiului. Are o bibliotecă d: 
2,500,000 volume. Aanhing, pe riul Kiang, urbe fort: 
industrială şi comercială. “Canton port forte comercial 1 

„marea Chinei, Zassa, în Tibet, este reşedinţa, capului religie 
lui Buda. 

“De China mai ţine insulile Zier-Aieu, “Hainan şi part 
din insula Zormaso. In China se află pustia Godz sai Same 
Locuit. sunt “Ghinezi, Mongoli ete, de diferite religiuni idolatre 

$. 106. Japonia. 

(Suprajagia 402,799 Al. pă. cu 33,300,000 locuitor!) 

Japonia imperii: se compune de mai multe insule: Xiu 
Siu, Sihokf, Nifon, Jezo, Kurilele şi parte din Zormose 

coprinse între Oceanul cel mare, marca Japoniei și mare 
Albastră. Oraşele principale sunt: Jedo (810,000 locuitor! 
în insula Nifon este reşedinţa imperatorului.—Vangasaci. 

“în insula Kiu-Siu. port forte comercial şi industrial. 
'Civilisaţiunea, industria şi artele sunt înaintate la Japc 

nesi mai mult de cât la cele-l-alte popore din Asia. Religi:: 
lor diferă prea puţin de a Chinesilor. Acest imperii s;: 
guvernă de doi împărați, unul numit aicur, este capu: 

puterii esecutive şi “Micado, capul religiei care se consider. 
întâiul imperator. 

ȚERILE ASIEI MERIDIONALE. 

Ş. 107. Arabia, % 

” (Suprafagia 3,156,558 il. păt. cu 5,800,000 locuitori.) 

Arabia situată în partea de Y. a Asiei, formăză o mari: 
peninsulă, mărginindu-se cu Turcia Asiatică (Turcasia), golfu' 
Persic, marea Oman și marea Roşie. Ea se împarte în mai 
multe ţări al căror şefi se nnmesc: &miri, Șerifi, Seici, Imani 
Partea deşpre V. este supusă Turciei. Orașele principal 
sunt: Jleca, patria lu! Mahomet, şi “Medina, unde este mor 
mântul lui Mahomet, ambele în ţara Zlegias; În ţara Jemen
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se află oraşul Sofa, renumit pentru cafeaua sa, «Aden, port; 
bun, sub aglesi: Mascat, porţ, face mare comerciă cu măr- 
găritar, este reşedinţa imamului de “Mascat; are o flotă de 
resbel tot atât de tare ca a Olandei. 

Arabii sunt «Mahometani şi de viţă, Caucasiană Partea 
cea mal mare din locuitori sunt nomagi numiţi “Beduzni:. 

$. 108. Persia, 

(Suprafagia 1,647,070 Zi. păt. cu 5,100,000 Jocuitori.) 

Persia, regat, (regele se numesce Șah) se mărginesce cu 
Caucasia, marea Caspică, Turchestanul, Heraţ, Afganistan, 
Belucistan, golful Persic, şi cu Turcia de Asia, Oraşele 
principale sunt: Teheran, (96 mii locuitori) cap. regatului 
la N. (auris, lingă lacul Urmiah, urbe industriălă ; Jspahan, 
în centru, vechea capitală a regatului, “Balfrut, port la 
marea Caspică; «Jlbuker, port la marea Roşie, face comercită 
cu Indiile. La $. E. de Abuker se află ruinele vechii cetăţă 
istorice Persepolzs. 

Perșii sunt de religie mahometană și de viță caucasiană, 

A 

$. 109. Afganistan. | 4 
(Suprafagia 521,664 fil. păt. cu 3,300,000 locuitori ). 

Afganistan, formeză un regat compus din mai multe ţinu- 
turi locuite de triburi nomade şi care recunose de î :: 
șahul din Kabul. Se mărginesce cu Heraţ, Turchesta: —; | 
Belucistan şi cu Persia. Capitala, regatului este F . 
N. E. Kandahar în centru, urbe industrială şi comi-1 i 

> 

$. 110. Belucistan, 

(Suprafaţia 216,515 Zil. păt. cu 1,300,000 locui.» -; 
Belucistan coprins între Persia, Afganistan, India iv. 

Oman se compune din mai multe triburi nomade care i ursse 
superioritatea Chanului din HKelat; Kelat se consiu..: 
capitala ţărey;, “Grand, port la marea Oman. 

Belucii sunt, de viță caucasiană şi de religie n: 
dană. Chanul din Kelat se consideră ca tributar . iu.
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Ş. ll, Herat. 

(Suprafagia 20,000 Zi. păt. cu 1,200,000 locuitor). 

Herat sai Korasan, formâză un Kanat coprins între Pers: 
şi Afgania, cu capitala erat, reședința kanului, care :. 
consideră tributar Persiei, urbe renumită pentru fabricare. 
săbiilor numite korasan. Locuitorii sunt de religie mahomedan: 

-Ş. 112. India. 

(Suprafaşia 4,188,000 kil. păt. cu 240,000,000 focuitori.) 

India numită şi Industan, se coprinde între Afganista -, 
Belucistan, China, Indochina, oceanul Indian şi marea Oma 
se împarte în patru părţi. 

1. Statele aliate sai tributare Anglesilor, cet. pr. Haider: 
bat, în centru are mine de diamant; “Misor la Sud urbe for. 

industrială; “Cașemir, la Nord renumită pentru şalurile sal . 

“2, 'Posesiunile <Jinglese, se împarte în 8 preşedenţii, cr 
oraşele principale “Calcuta (894,000 loc.) pe un canal *. 
fluviului Gang, capitala posisiunelor Angle în Indiy, fa 

mare comercii maritim; Benares, pe Gang, la N. se coi- 
sideră ca locul sânt al indienelor; “Delhi, vechea capita : 
a Marelui Mogol; “Madras, la S. pe golful Bengal, fa.. 
mare comerciă maritim; “Bomlai la V. port, face mare e. 
merciă cu Europa; “Colombo. în insula “Geilan, face mare c”- 
merciă cu mărgăritare care se găsesce prin mare pe lins:. 
acâstă insulă, 

3. Posesiunile altor Guropei; ale Francesilor, cu capita 
Pondișeri, la S. de Madras; cetăţi principale: Sandernag 
la N. de Calcuta, Z(aricaf, la S. de Pondişeri; Mahe, la ! 
de Pondişeri, port la mare.—Ale Portugesilor cu capita 
“Goa, la N. de Mahe. Statele independente: SVepal şi “Buta. 

pe lingă munţii Himalal insulile :Zachedive şi Maldive. 
Locuitori! Indiei consideraţi între cel mal vechi locu 

tori al pământului, sunt de viţă albă, din familia kind: 
şi de religie bramană, budistă şi parte mahomedană. Cri. 
tianismul face mare progres.
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Ş, 113. Indochina. 

(Suprafacia 2,288,140 Til. păt. cu 26,000,000 Jocuitori,) 

Indochina numită şi peninsula orientală a Indiilor sait 
India transgangică, se mărginesce cu India, China, marea 
Chinei şi cu golful Bengal. Ea se împarte în State înde- 
pendente, în posesiuni anglese şi în posesiuni francese: Statele 

independente coprinde Imperiul Jinnam, (8,000,000 loc.) la 
E. cu capitala ue, port. Regatul Siam, (6 mil. loc.), în 
centru care coprinde şi partea nordică a peninsulei Malaca 
cu cap. Bangkok, la gura fluviului Meinam. Imperiul Bir- 
man, (4 mil. loc.), la N. V. cu cap. Wandalai, pe Jraudi. 

Regatul “Gamboge la S. cap. Udog. Statele «Maleese, cu ora- 
şul principal Selingor, port la strimtârea, Malaca. Posesiuni 
«AAnglese, se compune de partea de Y. a peninsulei cu ţările, 
«Aracan, Begu, Xenaserim, <Malaca şi Singapur, cu porturile 

maritime Malaca şi Singapur. Posesiunile francese se com- 

pune din “Gochinchina de jos, (1,500,000 loc.) la S$. E. 
pe lîngă gura fluviului “Meihong cu cap. Saigon. 

Insulile indamane, unde este un penitenciar public en- 
gles şi ALicobarele sunt sub Anglesi. 

Locuitorii Indochinei sunt parte de viţă caucasiană şi parte 
de viță galenă. Religia dominantă este budismul. Malesi! sunt - 
mahomedani. Catolicismul face mare progres. 

AFRICA 
" CSuprafagia 29,928,450 ki. păt. cu 203,300,00" mi 

Ş. 4. Mărginile, climă, produote, origină şi re-igie 

Africa este o mare peninsulă a pământului în prin: 
cu Asia prin istmul de Suez. 

Se mărginesce spre Mâgă-n6pte cu Mediterana, sie vei3- 
qi cu oceanul Îngheţat Austral, spre Răsărit cu marea tei 

și marea sati oceanul Indiilor. 
Clima Atricei este fârte ferbinte mai ales înăi ::: nl; 

vânturile numite Samum şi Harmatan ce bat adestir: sc, 

sunt prea năbuşitore, mai ales în Sahara. În certa» |:
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S. E. ale Africei nu se cunosc de cât timpul ploios € + 
ţine 5 luni, şi timpul uscat, | 

Africa înăuntrul ei este plină de pustiurI nisipose, pi |; 
„„ mărgin! roditâre şi avută, produce grâne, orez, curm |. 

„trestie de rahăr, bumbac, din animale se găsesc lei, ti, 
Jeopardi, hiene, rinoceri, elefanți, gazele, crocodili, căi 
struță, ete., iar dintre minerale aur, arama, fer, petre [.. 

mci6se, sare ete. 
Locuitorii Africei sunt indigeni de rasă n6gră Sail e::0- 

pică şi coloni! străine. Indigen sunt Megri, Abisini, Go: ii, 
“Gafri şi “Hottentoţi; 6ră străini! sunt: «Arabi, Turei şi î. «- 
zopeni. Religia domnitârâ ese cea -mahomedană şi idolarr. 

Ş. 115. Ţările Africei. 

Africa se împarte în 18 ţări dintre care: 
Spre Mâgă-n6pte sunt 3: Barbaria, Egiptul, Sahara. 
Spre centru 7: Senagambia, Guinea Septentrională. 
Spre Msgă-di sunt 7: Guinea Meridionale (Congo) E. 

tențoţia, Colonia Capo, Cafreria, Mozombic, Zanghebarul si 
Însula Madagascar. " 

$. 116. Mări, 
Mările Africet sunţ;: 
Spre M6dă-n6pte, Mediterana care o desparte de Europ: 
Spre Apus oceanul Atlantic. 
Spre Resărit, Marea Roşie şi oceanul Indiilor. 

$. 117. Golfuri. 

Africa are mal multe golfuri din cari cele principale sr. . 
Spre Mâdă-u6pte: golful Sidra şi golful Cabes form: . 

de. Mediterana, 
Spre Apus: golful de Benin şi de Biafra, format 

Oceanul- Atlantic. 
Spre Resărit: golful Arabiei sau marea Roşiă, go: 

Sofala și golful Delagoa, formate de oceanul Indiilor. 
Ş. 118. Strîmtori, 

Strimtorile principale ale Africer sunt: 
Spre M6dă-nâpte, Gibraltar între Africa şi Europa.
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Spre Răsărit strimtrea Bab-el-Mandeb între Abisinia şi 
irabia;. Canalul Mozambic între Mozambic şi Madagascar. 

$. 119. Iasul. i 
Africa are mal multe insule sau grupe, din cari cele mal. rincipale sunt: a mă 
Spre Apus în Oceanul Atlanţie: insulele Azore, insulele 

Madere, Canare, insulele Capului Verde, insulele Guineey, 
“ant-Matei, Ascensiona, St. Elena, dispărută parte sub mare. .: 

Spre Răsărit în oceanul Indiilor: Socotora, Seişele, Zan-. 
"bar, insulele Comore, Mascarine, Madagascar. 

Ş. 120. Capuri. 
Capurile principale ale Africel sunt: 
Spre Medă-n6pte, capul Ceuta şi Bon în Barbaria. - 
Spre Apus, Bajador şi Blanc în Sahara; capul Verde 

”: Benegambia; capul formos la Guinea, capul Lopez şi - 
"egro la Congo. _ ă 

Spre Mâdă-di, capul Bunei Speranţe la colonia Capo. 
Spre Răsărit capul Corient şi Delgado la Mozambic, ca- | 

pal Gardafui şi Orfui la Ajan. 
Ş. 121. Lacuri. -p. 

Lacurile principale sunt: - e 
Spre Mâgă-nâpte, Kerun, Miris sai Menzalet în Egipt. 
Spre centru, Tehad în Nigriţia; Dembea în Abisinia, Luta, =. . 

„anda, Tanganica și Maravi la, Vest de Zanghebar. | | 
Spre M6dă-gi, lacul Chirna la Mozanbic şi Nigami în 

“afreria,. pe 
$. 122, Munţii. Bi a: 

Africa are mai mulţi munţi saă şiruri de munţi din care 
2 prineipali sunt: II 

Spre Megă-n6pte, munţii Atlas, d'a lungul Mediteranel; 
+ anţii Congo între Negriţia, şi Guinea; munţii Abisiniel. ” 

Spre Medă-di munţii Lupata în Mozambic, Zamghebar - . 
= prin Nigriţia; munţii Lunei, spre Estul Nigreţii, munţii: 
Xieuweld înire Hotentoţia şi Colonia Capo munţii Mada- 
iscar în insula cu acelaşi nume. 

*
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$, 123. Fluvii. 

“" Pluviile principale ale Africel sunt: 
trece prin „Nubia şi Bei . - Spre Mădă-n6pie, Nilul care 

ge.arsă în Mediterană. Si 
. Sure Apus  Sunegalui şi Gambia, ':sa. arsă: îi, OceaLu: 

antic, Niger saă- Djoliba ăie se irărsă| “intro golul | 

nin şi Biata,“ Zairul “care frece prin Congd; Oiângiul 7 . 

-.. Hotentoţia şi se varsă în Oceanul Atlantic. 
Spre Răsărit, Zambezul care trece prin Mozambic şi : 

varsă în canalul Mozambic. 

ȚERILE AFRICEI SEPTENTRIONALE. 

E Ş. 124. Barbaria, 

(Suprafagia 2,192,600 fil. păt. cu 15,000,000 locuitori. 

„_ Barbaria se mărgimesce cu marea, Mediterană, Egipt, - 

hara şi Oceanul Atlantic. Barbaria coprinde mal w + 

“state, 1. Regența Iripoli, care coprinde şi Jiezanu, cu 
pitala Tripoli, port şi cetate la marea Mediterană. Tr 

se guvernă de un Zeii, tributar Turciei. 2. Regența Î. 

cu capitala Tunis port aprâpe de capul Bon; în apro:"" 

se vede ruinele vechei “Cartagena. Tunis se guvernă d 
beiă tributar 'Tureiel. 3. Algeria (2,500,000 loc). u: 
siune francesă cucerită la 1830, cu capitala «Algeria, :. 
bun la Mediterană; oraşe principale: Uran, “Bon, “Gon- 

tina. 4. Imperiul «Maroc, (3,000,000 loc.) guvernat: : -: 
Sultan eu capitala «Maroc, la V. Oraşe principale  : - 

N. fârte industrială, “Geuta, într'o insulă la strimtore: 

braltar, este sub Ispanioli. 

| Ş. 125. Egiptul. | 

CSuprafagia 1;707,000 Lil. păt. cu 5,250,000 peuitor - 
Egiptul se întinde în partea de"N. E. a Africex s+ DE 

vernâză de un vice-rege (Kedif) tributar Turgiel. In ..- 
se vede renumitele piramide şi ruine de cetăţi 
rice. Pământul produce tot felul de cereale, trestiă | 

e 

“_hăr etc., iar partea cea mal productivă este valea 1 ii: :
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„are se udă de xărsătura anuală a acestul fluvii. “Gair 
(350,000 103.) pe Nil, este capitala, ţărei, face mare comereiti. 
-AMexandria, Damieta şi SRoseta, porturi renumite la, gurile 
Nilului; Zucsor, la S. pe ruinele renamiter cetăţi istorice 
"eba; “Suez, port la canalul Suez care unesce Mediterana. 
n marea Roșie. N aa 4 

Ş. 126. Sahara. vs E 
(Suprafagia 6,310,000 Fil. păt. eu 3,900,200 locuitori) î< ,- 
Sahara, numită și pustia cea mare, se întinde din cen- 

cul Africei de N. până la Oceanul Atlantic. Pământul s6- 
lănă cu o mare întinsă de nisip, Sdaici=şi 
olea- fisc: insule: de=serd6ţă,-nuini in 

» Arad la N. d aurite trecă gi 7 el; - oraşe. prin- 
ipale-Aadli la N., Bilma şi ZIgades. în centru. 

Locuitorii regiunilor Septentrionale ale Afiicei de la N. 
„LE. sunt de viţă caucasiană, iar cel de la S. şi V. de 
“iţă n6gră. De religie mahomedană mar toţi. Creştini se 
„ăsesc respândiţi prin statele Barbare şi prin Egipt, iar 
"1 Sahara se află mulţi idolatri. |. 

+ 

    

          
       

„ȚERILE AFRICEI CENTRALE. „4 Ga 
dA si Ş. 127. Senegambia, E 

(Suprafația 1,000,000 Fil. păt. cu 4,000,000 locuitori.) 
Senegambia este aşedată la Vestul Africei, şi coprinde A8l multe state, parte independinte, parte supuse Eu. Bilor. Bombuc, capitala staseittafifendingo. Francacit tu 

dă: Sant-Ludovic, port la Senegal, -Gorca, aseme“: it 
a teritoriile învecinate; Anglisil - posed: Baturs, cn 
orturi pe Gambia şi la 8. câsta -Siera Leone ; Porta: vtașul “Cacheo şi archipelagul Bisagos, la gura rîului ai 

Ş. 128. Guiana Septentrională, 
(Suprafagia 734,000:zil. pat. 26,000,000 locuitoz: : 

Guiana septentrională, sai superidră, numită şi fise, 
este situată în partea Vestică a, Atricel, d'alungul. piu: uianel și coprinde mai multe state independente ș: pusa ună Europene: Imperiul «Achanti, cu cap. “Cumasi; “tii 

(10,101 — 10,100), 

i
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“Dahomei cu cap. «Abomei şi regatul Benin cu cap. Benin; 
Prancesil posed “Grand-Basam, «Assini şi “Qahon; Englesii 
posed :Zagos, &lmina, Happpere gi int oraşe posn0dstele 
mări Republiemaefaităia, (300,000 loc.) cu cap. Monroria. 
fondată de Statele Unite din America pentru negri libe- 
rață din sclavie. 

$. 129. Nigriţia. 
(Supraf/agia 10,000,000 fil. păr. cu 25,000,000 locuitori.) 

Nigriţia sai Sudan, numită şi Jahrur, se mărginesce tu 
Nubia, Abisinia, Mozambic, Cafreria, Gaiana şi Senaganr- 
bia, coprindend mai multe state pucin cunoscute: Tomburtu 
cu cap. Xombuctu; “Bambara cu cap. Sego; “Heussa, cu cap. 
“Cana; *Bornu, cu €ap. Kuca; “Plate BCE Capela n Bee 

SI EI Efes zisa foisor ti : i "af 2 ur, 
7 

Zilei eu ea pis Vlaraje Da 
   

— 
sar ai =     

"$. 130. Nubia. 
(Suprafacia 1,000,000 fil. păt. cu 2,500,000 loc.) 

Nubia este o regiune aşedată în partea centrală a bi 
sinului Nilului şi se compune de mai multe state cară sunt 

„mal tote supuse vice-regelui Egiptului, cu oraşele Taran. 
la cofluența Nilulului Alb cu Nilul Albastru; Gh, la 
N. şi Senaar, la $. pe Nil. 

Ş. 131. Abisinia,. 

(Suprafagia 410,200 Lil. păt. cu 4,500,000 loc) 
Abisinia aşedată între Nubia, marea, Roşie, Sudan și Ajan, 

coprinde mal multe state independente şi parte tributare Egip- 
tului. Amara cu cap. :Gondar; Tigre, cu cap. Adua; “(hea 
cu cap. Zncober. Locuitorii sunt mal toţi creştini. 

$.. 132. Ajan. | 
(Suprafacia 500,000 zi. păt. cu 15,000,000 loc.) 

Ajan sau Adel, situat în partea:-de- Est a 'Africel co- 
prinde mal multe state, Grfa;* Somalie SEiiadin, din care 
unele recunosc superioritatea Arabilor “Berdera și Zelia, por- 
tură la golful Ziden. 

Locuitorii regiunilor din centru Africel, suut în cea mai 
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mare parte de religie: mahomedană, însă amestecată cu feti- 
șism; Jdolatria este profesată mai mult: de Nubieni, iar 
Abisienil. sunt creștini. | 

ȚERILE AFRICEI MERIDIONALE. 
Ş. 133. Congo. 

(Suprafagia 800,000 ki. păt. si cu 2,000,000 loc.) 

Congo sai Guina, meridională, este situată pe țărmurile 
Oceanulu!l Atlantic de la $. E. ale Africet şi coprinde mal 
multe ţeri: “Congo cu cap. Sant-Salvador; Zoango, Cu cap. 
Toango. Poriugesil posed ţara Zingolo şi “Benguela, port 
mare la Ocean. 

Ş. 184. Hotentoţia.. 
(Suprafagia 600,000 Hi. păt. cu 600,000 locuitori.) 

Hotentoţia, este o regiune, forte selhatică coprinsă între 
Congo, Cafreria, Colonia Capo şi Ocean, şi se compune din 
Cimbcbasia şi Orampi, al căror locuitori formând diferite tri- 
burl Sant mal mult sai mal puțin supuşi Englesilor. 

Ş. 135. Colonia Capo. 
(Suprafagia. 512,279 il. păt, cu 682,600 locuitori.) 

Colonia Capo situată la S. extrem al Africei, este su- 
pusă Englesilor. “Gap-lowm, este reşedinţa guvernatorului 
aceste Colonil. 

$. 136. Cafreria, 
(Suprafagia 2,000,000 Hil. păt. cu 1,300,000 locu: :; 

Cafreria, coprinde pământul Jacalolo; SBetjuana, si.» .- 
celo fondate de rechile coloni! Olandese: rcpudlica + [-, 
'Crangii, cu cap. “Blocm/onten şi Trans-Vaal cu cap. : 0 

stroom: pămentul ENatal este sub Angles). 

$. 187. Mozambic. 
(Suprafagia 991,150 ul. păt. cu 350,000 locuit - 

Mozambic care coprinde şi desfiinţatul imperiă .! De - 
nomotapei, se află sub dominaţia portugesilor, ci pi 
principale: “Mozambic, *Cherimb şi Sofola porturi lt : il 

Mozambic.
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Ş. 188. Zanghebar. | 
(Suprafagia 600,000 fil. păt. cu 5,000,000 locuitor). 

Zamghebar, coprinde mai multe ţări, între Mozambic, 
Oceanul Idian, Ajan și Internul, sub autoritatea sultanului 
din Zanzibar. Oraşe principale: Zanzibar, Bravo, “Melinda. 

In interor jdra “Gazemb cu cap. Zucend,. la Ş. de lacul 
Tanganikă;Aţăra Uniamoezi cu cap. Hazel, la E. de acest . 
lac: țara Tzânda şi cele-alte de pe lângă lacul Nianza 
formâză stațel puternice și înaintate în civilisaţie mal mult 
de cât cele-alte popâre din interiorul Africel. Populaţia 
acestor ţări; se urcă la 2 mil. locuitori. 

Ş. 189. Madacascar. 

(Suprafacia 591,981 kil. păt. cu 5,000,000 locuitori.) 

Ac6stă insulă despărțită de continent prin canalul Mo- 
zambic, coprinde mai multe state independente, din care cel 
mai principal este Zlavas, cu capitala Tananaripo. 

Locuitorii ţerilor meridionale ale Africer sunt mal toți 
fetiși, mahomedanismul este profesat în partea, orientală, Co- 
loniile sunt creştinii precum şi cea mai mare parte din l0- 
cuitorii insulei Madagascar. | 

A AMERICA 
(Suprafaţia 41,367,700 il. păt. cu 85,000,000 Zocuitari,) 

$. 140. Mărginile, climă, produote, origină, religie. 

America se mărginesce spre Nord cu Oceanul îngheţat 
Arctic sai Boreal; spre Vest cu Oceanul cel Mare; spre 
Est cu Oceanul Atlantic şi spre Sud cu Oceanul înghețat 
Antarctic sai Austral. America s'a descoperit la 1492 de 
italianul Christof Columb, de acea se numesea lumea noud. 
Numele de «/Îmecrica își trage de la călătorul italian Ame- 
ricu Vespuciă, care o visită la câţi va ani după Columb. 
America care atinge ambii poli, presintă în întinsa sa 

lungime t6te varietățile delclimă; spre poli este gerosă, 
către tropice este temperată| şi dulce; Regiunile intertro- 
picale n'are de cât două tipuri, secetosul și ploiosul. În 
timpul ploios cele max multe Ăacuri şi încă riură malurile 
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„ar. O0u puterea umedelii dă pământului o fertiiitate forte 
"are, şi tot. de odată depune miasme cari causâză maladii 
„stilente. Frigurile galbene în: timpul călduros bântue 
ice costele golfului Mexican şi al Antilelor.) 

America este unul din continentele cele mai avute în me- 
tale care se găsesce aci în mare cantitate, precum; argint, 
aramă, plumb, fer, mercuriii, păcură dar mai ales aur în Ca- 
i “orala şi diamante în Brăsilia, Din vegetale America la N. 
 »duce lemne de o mărime enormă pentru construcţiuni na- 

e; în centru se cultivă: bumbac, lămâi, portocale, cafea, 
t stie de zahar, tutun şi cele mai renumite plante-medicinale 
„ acum €hinin ete, Din animale se găsesc la N. reni, castori, 
=ăaur, eto.; iar în America meridionale crocodili, maimuțe, 
>ndorul, cel mal. puternic din paseri a cărui locuinţă este în- 

“sltimile munţilor Anii; papagalii, colibri, pasărea Muscă, 
sub răspândite prin YăI şi păduri. Câmpiile întinse sunt lo- 
cute de milione de cal sălbatici şi de o mulţime de bot, bi- 
2: şi bivol. Tutunul, cartofii şi porumbul s'a adus pentru 
“udă 6ră în Europa din America. America espârtă forte mult 
„bac, Zahar, rom, tutun şi lucruri de fer de o construc- 
+ e solidă şi mal bune de cât cele din Europa. 

ocuitori Americel sunt Europeni şi pământeni. Pămân- 
:de viţă arămie se numesce indian: cari se îipărțese 

n A familii: schimoși, Jlinoi, “Osagi şi «Mexicani, 
resvândiți prin America de N. «“Araucanii, “Peruvienii, “Bre- 
sittouii, şi “Garaibii, prin păduri şi fără domiciliti stabil, de 
o xrocitate necomparată, toți de religie păgână. Europeni 
“are fac majoritatea locuitorilor sunt “de origină germană şi 

„ă, de diferite confesiuni creştine. <Aegriz aduşi din Africa 
ni forte răspândiți dar toți creştini. Englesii suut răspân- 
îi ia N., Spaniolii şi Portugesi în America. centrală şi de 
î In America sunt şi amestecătură de rasă: ast-fel se nu- 

îmuse metis Omenil născuţi -- ze ii i; mila nă 
„și din AlbI şi negri; ca-i „sean di ati şi îm ua? 
„mo Sai “Gino, născuţi Qi ei pa ar 
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Ş. 141. 'Pările Americei, 
America se împarte în două mari părți. 
America Septentrională și America Meridională, împreu- 

nate prin istmul de Panama. | 
America Septentrională coprinde 5 ţări: Groenlanda, Brita- 

nia Nouă, Statele-Unite, Mexicul, Republicele Americet centi. 
America Meridională coprinde 12 țeri. 
Colombia, Venezuela, Ecuator, Guiana, Brasilia, Peru, Bo- 

livi, Paraguai, Uruguai, La-Plata, Chilia şi Patagonia, 1t- 
giune “puţin cunoscută. 

Ş. 142. Mări. 
Mările Americei sunt: , 
Spre Mi6gdă-ndpte: Oceanul îngheţat boreal sai arctic 

care formeză marea Polară şi marea Baffin. 
Spre Apus: Oceanul cel mare care formâză marea de Bering. 
Spre Mi6dă-di; Oceanul îngheţat Austral. 
Spre Resărit: Oceanul Atlantic care formâză marea Ân- 

tilelor sai marea Caraibă. 
| $. 143. Golfuri. 

America are mai multe golfuri din care cele principale sunt: 
„Spre mi6dă-nâpte golful Hudson, format de Oceanul în- 
gheţat arctic. 

Spre apus, golful Californet şi golful de Panama formate 
de Oceanul cel mare. 

Spre r&sărit, golful St. Laurenţiu, golful Pundi, golful Me- 
xican, golful Hondura, golful Darien, golful Maracaibo, golful 
Sântului Antonie şi S-lu George formate de Oc6nul Atlantic. 

Ş. 144. Striîmtori, 
Strimtorile principale ale Americei sunţ: 
Spre medă-n6pte: strîmtârea de Bering între Asia și America; 

strîmtârea Lancaster, strimtârea Davis şi strîmtOrea, Hudson. 
Spre răsărit: strimtârea, Bel-il şi Canalul Bahama. 
Spre mâdă-di: strimtârea Magelan şi le-Mer. 

Ş. 145. Insule. 
„America are mal multe insule și grupe din care cele principale sunt:
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Spre Msdă-n6pte: Groenlanda, în Oceanul îngheţat şi 
insulile mări! Baffin, 

Spre R&s. în Oceanul Atlantic: insula Terra-Nova unde 
sunt şi bancurile (nisipurile) de Terra-Nova, insulile Lucaie 
sati Bahama, Antilele mari şi -Caraibele sai Antilele mici. 

Spre Apus, în Oceanul cel mare: insulile Aleutei, insula 
Codiak, insula Quadra, insula Charlotte, insula Sitka, insulile 

Galapago, insulile Fernandize, insulile Chiliei, insulile Madre 
Dio, Archipelagu Magelan şi insulile Maluine sai Falk-land. 

Ş. 146. Peninsule, 
Peninsulele principale ale Americei sunt: 
Peninsula Lobrodor şi peninsula Acadie (Scoţia-nouă) la 

Bretania-nouă; peninsula Florida la Statele-Unite ; Peninsula, 
California şi peninsula Jucatan la Mexic; Peninsula Alasca, 
la Statele-Unite în partea de la Nord-Vest; Istmul de Panama 
unesce America Septemtrională cu cea Meridională. 

Ş. 147. Capuri. 
Capurile principale ale Americei sunt: 
Spre Răsărit: capul Farewell la Groenland, capul Carol 

la Labrador, capul Catoş la Iucatan, capul Roc la Brasilia 
şi capul Horn la Archipelagul Magelan. 

Spre Apus: Capul Blanc la Peru, capul St. Luca la 

California şi capul Occidental, drept, capul oriental din Asia. 

Ş. 148. Lacuri, 

Lacurile: principale ale Americei sunt: 
In America Septentrională: lacurile Sclav şi Winnipeg, 

la Britania-nou5; lacul Superior, Michigan, Huron, Eria şi 

Ontario în Statele-Unite unde este Cascada Niagara; Lacul 

Nicaragua în Guatemala. 
In America Meridională lacul Maracaibo, în Columbia; 

Miţicaca în Peru; Los-Patos, în Brasilia.-z 
Ş. 149. Munţi, Vulcani. 

Şirurile de munţi ale Americel sunt: 
Spre Mâdă-npte; Munţii stâncoși prin Britanis-usti; 

Siera- Verde şi Alegani prin Statele-Unite ; Siera Mad. rin 
Mexic; Cordilerii prin Ameriea centrală.
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Spre M6ds-di Andi! d'alungul Amerieei Meridionale cu 
verful lor Cimborază; munţi Pireneos, [abatinga şi Siera 
Taio prin Brasllia. - 

America ave 5 vulcani principali: 
Vulcanul St. Ilie, în America Septentrională în partea 

de Nord-Vest; Orizabo în Mexico; Cotopaxi şi Pichinca în 
Ecuator şi Arequipa în Peru. 

Ş. 150. Fluvii. 
Pluviile principale ale Americel suut: 
In America Septentrională se versă: In Oceanul îngheţat, 

Machensia, în Oceanul Atlantic St. Lorente; In golful 
Mexican, Misisipi cu rîurile Misuri Ohio. Arkansas; Rio 
Bravo-del-Notre; In Oceanul cal Mare, Oregon saă Columbia; 
In golfal Californiei, Colorado. | 

In America Meridională se rârsă: In marea Antilelor, 
Magdalena; In Oceanul Atlantic, Orenoc, Amazon cel mal 
mare fluviii din lume cu rîurile Ucaiala, Negro şi Madeira; 
Tocantin, St. Francisco, La Plaţa cu riurile Parana, Para- 
guai, Pilcomaiă şi -Uruguai. 

ŢERILE AMERICEI SEPTENTRIONALE. 
Ş.. 151. Groenlanda. 

(Suprafagia 1,957,890 il. păt. cu 10,000 locuitori.) 

Groenlanda, adică ţara verde, este aședată la N. E. şi 
formeză o peninsulă pustie şi acoperită cu ghiaţă semănată 
ici şi colea cu muschi. Ea este sub dominaţia danesilor, 
cu stabilimentel J'rederileskaab şi Julianshaab renumite pentru 
pescuitul balenilor. Locuitorii indigeni numiţi Esquimoşi, 
sunt de o talie mică, trăesc în pesteri sai în case de giaţă, 
şi se nutresc cu vinat şi pescuit; parie sunt creştini ca şi stă- 
pânil lor Danesi, însă cea mal mare parte sunt idolatri. 

Ş. 152. Britania nouă. . 
CSuprafagia 9,252,941 Hi. păt. cu 3,922.772 locuilo%.) 

Britania Nouă, posesiune a Angliei, coprinde tot teritoriul 
de la Nordul Americer până la Statele-Unite, şi se împarte 
în mai multe țări reunite sub numele de “Confederaţiunea
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“Canadei. Aceste ţări sunt: “Canada de sus, “Canada de jos, 
Noul Brunswik, ZVoua Scoţie, Labrador şi Colombia <Anglesă. 

Oraşele principale: “Otava capitala Britaniel Noi, lingă fluviul 
St. Lorent; “Montreal într'o insulă a fluviului Lorent, face 

mare comeţ cu blăni; Zlalifax, port la Oceanul Atlantic; 
“Victoria, port la Oceanul cel Mare. 

Majoritatea locuitorilor sunt englesi şi francesi de religie 
creştină, iar indiani sunt în cea mal mare parte s&lbateci şi 
idolatri. 

$.:153. Statele-Unite. 
(Suprafagia 9,333,680 hil. păt. cu 38,850,000 locuitori.) 

Statele-Unite ale Americei, numite şi “Gonfederaţiunea anglo- 
americană se mărginesce cu Britania-Nouă, Oceanul Atlantie, 
Mexicul şi Oceanul cel mare. Xmpărţindu=se-în—37—state, 
dIeritorit-și—-Adistriet—formând—0—confederaţiune-republi- 

“seană. Washington, (110,000: toc.) pe riul Patomac, capitala, 
statelor; oraşe principale: “Boston, la N. E. port la Oceanul 
Atlantic, este locul naşterii luă Pranelin; Aew-York (942,000 
10c.), port la Oceanul Atlantic, face mare comerţ; filaddfia 

(674,000) mai jos de New-York, pe rîul Dalavara, renumită 
pentru industriile sale manufacturiale; “ALoul-Orlean, port 
maritim pe Misisipi ; Sant-firancisco, port la Oceanul cel mare, 
legat printr'o linie directă de drum ferat cu New-York; oul 
Archangel, în insula, Sita —fA+ehip—regele—Georgie)- este 
-eraș-printipalal-peninsulei -Alaseas-fosta, America . Rusâscă 

rare=astă-qi-ţine- de. -Statele-Unite;-- 
Locuitori în mare parte sunt, din familia Europână (Angii, 

Prancesi şi German!) şi de religie creştină, dar mal mulţi de 

ritul protestant. Limba, oficială este acea Eimglesă. Indigenii 

numiți Indiani şi piele roșie formâză mai multe triburi 

(Chiapevai, Osagt, Siu, Apachi, cica fârto, selbatie/Și adesea, 

în shit zarapnir e ad di rica, fdrte nume- 

roşi nu mai sun vi. 

Ş, 154, Mexic. 

(Suprafagia 1,921,240 il. păt. cu 9,343,470 locuim: 

Mexic forimâsă o republică federativă compusă din 2+ st.
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Se mărginesce cu Statele-Unite, golful Mexican, Guatemala 
şi Oceanul cel mare. “Mexicul (200,000 loc.) în centrul 

„țărel este capitala Mexicului, oraşe principale: Puella, la 
$. de muntele Popocatepel; : 1eurhe 

—forte=industetahi; Vera-Gruz, port. mare la golful Mexican; 
“Gampeș în peninsula Jucatan, renumită pentru esportul lem- 
nului care îi pârtă numele; Zapaz, port la golful Californiei. 

Locuitorii sunt în mare parte spanioli, creştini, catolici. Din 
vezhii._locuitoră numiţi <lzzec, care forma un imperii p ve 
mai "nainte în eecoporire-Amariool, se mai gsp 1cl şi 
colea, câte-va triburi nomade şi pantă treămidolfri. 

Ş. 155. Republicele Americei centrale. 
(Suprafagia 452,897 il. pat. cu 2,724,000 locuitori.) 

Republicile Americei Centrale, formâdă 5 republice inde- 
pendente una de alta. Se mărginesce cu Mexicul, marea 
Antilor, Columbia şi Oceanul cel mare. Aceste republică sunt: 
Guatemala cu capitala Guatemala; Hondura cap. “Comaiago; 
AVicaragua, cu cap. Managua; Sant-Salvador, capitala statului 
cu acelaş nume; “Costa Rica cu cap. Sant Jose. 

Cea mai mare parte din locuitori sunt indigeni, parte 
creştini. Tribul cel mai mare de indigeni numit Mosquitos 
este încă sălbatice și idolatru. Ştăpânii acestei ţări sunt 
de familie spaniolă de religie catolică. 

ȚERILE AMERICEI MERIDIONALE. 
Ş. 156. Columbia, 

(Suprafaşia 839,700 kil. Păt. cu 3,000,000 loc.) 
Columbia, saii Statele-Unite ale Qolumbei, numită și repu- 

dica Voua Sranada, se compune din 9 state şi 1 district, Se 
mărginesce cu Armerica Centrală, marea, Antilelor, Venezuela. 
Equator şi Ocânul cel mare. Bogota, în centru este capitala re- 
publicei ; “Cartagena, port bun Ja marea indiilor, Panama port 
la Oceanul cel mare. Cea mai mare parte din locuitori sunt 
“Spaniolii şi catolici. Ie 

   

, Ş. 157. Venezuela, a 
(Suprafuşia 1,044,443 ră. păt. cu 1,783,000' doc.) 

Acestă republică, se mărginesco cu marea Antilelor, Guiana,
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Brasilia şi Columbia. “Garacas este capitala republicei, port la 

marea, Antilelor renumită pentru tutunul bun ce se cultivă 

împrejur. 
—Loeuitoril-stnt de familie spaniolă şi catolică. Indianil care 

formez mal multe triburi sunt forte răspândiţă-prin-ţară; unii 

tnăesc în arbori prin delta, fluviului Orenoe numiţi Jariguitari, 

cari sunt geofagi, adică mâncători de pământ. 

A Ş. 158. Equvator, 

(Suprafagia 645,295 il. păt. cu 1,308,000_ locuitori) i 

- Acâstibrepublieă este situatăla S. de Uolumbia. Quito la po- 
lele vulcanului pişinşa, este capit. republicei. Şuiaguil, port la 

Oceanul cel mare. Insulele Galapago, din Ocânul pacific, ţine de 

Equator. Locuitorii în mare parte sunt spanioli, catolici. 

Ş. 159. Guiana. 

(Suprafaşia 1,461,947 kil. păt. cu 280,000 locuitor). 

Guiana, coprinsă între Venezuela, Oceanul cel mare şi Bra- 

zilia se împarte în trei posesiuni Europene: Guiana Zingleză la N. 

cu cap. “Georgetovn sati Stabroeh; Guiana Clandesă. în centru cu 

cap. Paramaribo şi Guiana rancesă la E. en cap. “Gaenă unde 

este şi penitenciar pentru condamnaţi politici. - 

Locuitorii sunt de naționalitatea şi de religia, posesorilor 

ţărei, afară de câte-va, triburi indiane cari sunt idolatri. 

$. 160. Brasilia,, 

(Suprafagia 8,515,848 Fi. păt. cu 11,790,000 locuiri) 

Brasilia, imperii constituţional, coprinde tot pămi tu, > 

la E. al Americei Meridionale, şi udat la N. de Amazo»: . «i: 

mai mare fluviii din lume. FR io-anerio (420,000 loc.) es: 

imperiului, cu un port forte întins la Ocânul Atlantic; :u: 

sait Belem, port la gura rîului Tocantin ; frernanbuco, “Tuihia 

şi Portalegre porturi la, Ocânul Atlantic; Diamantina, Ja *. |. 

de Jeneirg, renumită pentru minele de diamant. 

Aprâpe '7 mil. din locuitori sunt albi portugesi și ei. 

cel-alţi negri şi mulatri, de religie creştini, ritul cu - x, 

O mulţime de indiani, forte selbateci entreeră pust ni..>, 

însă din că, parte s'a făcut creştini.
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$. 161. Peru, 
(Suprafaţia 1,303,702 fil. păt. eu 3,109,000 locuitori). 

Peru, republica, să mărginesce cu Ecuator, Brasilia, Boli” = 
şi Oceanul cel mare; Zima aprope de Oceanul cel mare este c: i. 
republicel: “Galao, este portul Limer; “Gusco; în centru, este +: 
chia capit. a desfiinţatulul imperiă indian Incă; «Aregipa, lixii 
vulcanul cu același nume, urbe fârte industrială. 

Locuitori! sunt în mare parte din familia, ispaniolă alţi! su: 
indigen! sai negri, şi de religiune creştini catolici. 

Ş. 152. Bolivia, - 
(Supra/aşia 1;388,659 fil. păi. cu 1,988,000 locuitori.) | 
Bolivia, republică, este situată în centrul Americel de S. şi 

numai cu o parte se mărginesce cu Oceanul cel mare, Za uz. 
capitala republicer este situată la o înălțime de 3,717 metz. 
d'asupra mării lingă lacul Titicaca, are mine avute de av 
La Plata, oraş. renumit pentru minele sale de argint. 

Locuitorii sunt de familie ispaniolă şi indigeni catolici. 

Ş. 163. Paraguai, 
(Suprafagia 147,886 Zil. păt. cu 1,737,000 locuitori). 

Paraguai, republică, se întinde între riul Parama şi Pi 
xagual la $. de Brasilia. Capitala republicer este «Assopţion 
pe malul stîng al riului Paragual. 

Locuwtorii sunt în mare parte ispanioli, catolici. 
Ş. 164. Argentina, 

(Suprafagia 3,108,594 til. păt. cu 2,400,000 locuitori.) 
Argentina, numită şi provinciile Unite ale Platei, sati sim- 

plu La Piata, se compune dintr'o confederaţiune republicani 
din 14 state, coprinse între Bolivia, Paraguai, Uraguai, Pa 
tagonia şi Chilia. “Buenos «Aires este capitala republicei, Is, 
gura riulul Paragual, port fârte comereiul. 

Locuitorii sunt în mare parte spanioli, catoliei. 
$. 165. Uruguai. 

(Suprafagia 188,865 tul. păt. cu 450,000 locuitori) 
Urugual, numiţă şi republică orientală, este coprinsă între 

Prasilia, Oceanul Atlantic şi La Plata, JMontenideo, este cap. 
ÎN aia O 

4 

/
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republicel, situată la gura fluviului La Plata pe malul stâng. 

Locuitorii sunt ispanioli catolici. 
$. 166. Chilia, 

| (Suprafagia 326,334 kil. păt. cu 2,319,000 locustori,) 

Republica Chilia, este situată între mnnţii Andi Chili 

și Oceanul cel mare. Capitala republicei este Santiago în 

centru. Paldipia şi Palparezo, sunt porturi forte comerciale 

la Oceanul cel mare. Aci Munţii Andii ati mai mulţi vul- 
cani cari ard necontenit. 

Locuitorii sunt în mare parte ispaniolă, catolici, restul 

indigeni şi negri. . | 
La S. E. se află teritoriul locuit de Araucani (400,000 

locuitori) o rămășiță a indianilor, consideraţi ca indepen= 

denți şi forte industriaşi. “5. 
$. 167. Patagonia. 

(Suprafacia 975,000 Zi]. păt. cu 300,000 locuitori.) 

Patagonia numită şi pământul Magelan, este situată la, 

Ş. Americei. Acest pământ puţin cunoscut este locuit de 

mai multe triburi de indiani independenţi, forte feroși de 
o statură înaltă şi buni călăreţi. 

Pământul de oc la 3. de Patagonia, despărţit prin strim- 

târea Magelan, este locuită de un fel de 6meni selbatici, 

blindi şi forte uriţă, nutrindu-se cu peşte crud. Insulele 

Maluine sai Falkland, sunt posesiuni ale Angliterel. 

| Ş. 168. Antilele. : 

(Suprafagia 241,090 kil. păt. cu 5,000,000 locutk -... 

Antilele numite și Indiile Occidentale, formâză 1: îti: 

Axchipelag de insule, coprinse în marea „Antilelo . îi: 

America de N. şi cea de S. Antilele se împarte în i 

lele mari şi «Antilele mici. . | 

Cele mai principale insule din Antilele mai sunt: '« 

(4,400,000 locuitori), sub dominaţia, spaniolă, rii: 

pentru tutunul săi cel bun, cu capit. Havana (Qi i, 

locuitori) port, face mare comerţ cu esportul tutunuiui. ::: 

felei, zaharului şi romului. 
“Haiti sai Sant- Domingo (709,009 loc.), coprinde +. + 
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publici: Republica Haiti ca capitala Portul Prinţu 
Republica “Dominicană cu capitala Sant-“Domingo. 

Locuitori! republicilor sunt negri şi creștini. 
Jamaica (506,155 loc.) sub dominaţia Anglei, pr : 

aceleași producte ca și Cuba, însă romul este ai mi" i-- 
numit; capitala insulilor este Kingston. - 
„Porto- Rico, (625,000 loc.) sub Ispanioli, cu ea; ': 
Sant-fuan. 

Antilele mică, numite şi “Garazdele, coprinde mat  -:+ 
insule sub diferite posesiuni Europene. F'rancesil por! 
"Guadelupa, “Martinica, renumită pentru cafasua sa, -u -:- 
Martin, numai partea de la N. Sant-Bartelemi, ete. Tin: 
glesil posed insula rinitatea, Tabago, “Grenada, Bu. 
Sani-Îucia, “Dominic, ete. Olandesi posed: “Guragao, + un: 
miţă pentru portocalele cu care se fac liguerul numi. f'u- 
ragao, Sabo, Sant-Fustache ete. Damesii posed: Sant- * „av: 
şi Sant-Gruce. Insulele Zucae, Bahama la N. de Cuba i: + 
sub -domniţia Angliei. Una din ele numită *Guanahan i 
Sant-Salvador este primul pământ care îl descoperi Coi:., 
Locuitorii Antilelor sunt în mare parte Europeni, (.-.i, 
Mulatri şi Negri liberi, de religie creştină. 

pe 
OCEANIA. r | 

CSuprafacia 10,900,000 Zi. păt. cu 34,910,060 locuitc-: . 
Ş. 169. Mărginile, climă, producte, origină, religie. 

Oceania descoperită la 1606 de navigatori (călăte 
mare) olandesi, se numeste și “Olanda “Nouă. Ba for . 
a cincea parte a lume şi coprinde tote insulile dintr. --. 
tinentele vechii şi cel noii, întindndu-se prin Ocean: =: 
mare și al Indiilor până spre cercul polar Antartir «: 
spre mâdă-di. Oceania are în genere o climă căldur€ . - 
temperată în părţile vecine cu marea, unde vânturile m 
due mari pedici navigaţie. 

Insulele Oceaniei dai productele cale mai bune ș : băcănil. Plantele indigene diferă cu totul de cele ale -. continente. Animalele domestice se află prea puţine. [i :.1-
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mânt se găsesce îndestul aur şi argint, mal ales în Su- 

matra şi Borneo. Păsările cele mai frumose locuese ali, 

precum lira şi pasărea paradisuluj. 

Locuitorii Oceaniei sunt mai toţi de rasă n6gră şi male- 

esă puţin cultivaţă, selbatici, idolatri şi parte antropofagi, 
adică mâncători de 6meni; cristianismul este introdus aci 

de Eurâpel cari locuese în Oceania. «Mahomedanismul este 
respândit maă în tâte insulele Maleesiei. 

Împărţirea, 

Oceania se împarte în patru mari părţi: 1 Notasia sâii Ma- 
lesia,; 2 Australia, sâii Malanesia, 3 Micronesia; 4 Polinesia. 

$. 170. Golfuri, strîmtori, munţi, fuviuri. 

Oceania are mal prin t6te insulele golfuri; cel mal în- 
semnat este Carpentaria la Nordul insulei Australia. 

Asemenea este forte avută în strimtori din care cele mai 

însemnate sunt: Malaca, între insula Sumatra şi peninsula 
Malaca, Macasar între Celebes şi Borneo. "Torres între Noua, 
Guineiă şi conţinentul Australiei şi Cook între insula Noua 
Zelanda. , | 

Tâţe Insulele Oceaniei sunt acoperite de munţi din care 

cei mai însemnați sunt: Orfir din Sumatra, având şi vul- 

cani şi munţii Albastri din Holanda-Nouă. 
Australia are prea puţine fluvii între care se deosibese 

Murai la $. E. în continentul Australiei. 
$. 171. Notasia. 

SNotasia sai Malesia coprinde 4 archipelage, ma. ut 

pale cari sunt: insulile Sondei, “Celebes, Moluscile şi I 

Principalele insule ale Sonda, sunt: Iara (17,2: 

loc.) cu cap. Batavia; Sumatra (5 mil. 1.) cet. pr. £+ at și 

“Palenbang (în acestă insulă se află regatul «/chem); ! neo 

(3 mil. loc.) Bak, Sumbava, Flores şi dimor. 

Insulile “Celebes (3. mil. lo€.) 
Principalele insule ale toluscelor, (2 mil. ]os.) sut - 

Gilole, Buru, “Geram şi «/Îmboan. 

Principalele insule ale Zilipinelor (6 mil. loc. :0t: 

Zuson cap, Manil, lindanaua şi Palawan.
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| | Ş. 172. Australia. 

Australia sati Melanesia coprinde ŞVoua-Holandă sau 
tralia (4,500,000 1oc.); cet. pr. Melburn, Sidnei; în: - 
fDiemen, “Noua Guinee sai Papuasia, Voua Irlanda, Ș*. 
Britania, insulele Solomone, <Nouele “Hebride saă Arehipe zș! 
St, Spirit, Voua “Galedonie, Xasmania şi altele. 

$. 173. Micronesia.  - 
«Micronesia proprie coprinde insul. Bonin, Sima sai M : 

lan, Mariana, Pelewele, Carolinele, Marșal, - Mulgr.. : 
    

. Ş. 174. Polinesia, 

Coprinde Archipelagul Hawaii sai ins. Sandvich (57 
loc.), formâsă un regat: archip. Marchisa sai Mendana. ! . , 
sai insulile Societăţer: arch. Cook, arch. Hamao sa naviţ, «+ 
rilor; arch. Tongo sati amicilor; Noua Zelanda, unde locu: -- i 
sunt încă mâncători de 6meni; arch. Viti şi alte ins! 

Posesiunile Europenilor cele mar însemnate se împart ast : * 
Aglesii, posed: Australia, insula Diomen, Noua Zela... : 

Viti saii Figi şi Labuan lingă Borneo ete. 
 Holandesii, posed: Iava cea mal mare parte din Sum: :a 

t6te insulele de lingă Sumaira şi Iava, Borneo, Celet:: 
Banda şi tâte Molustile. 

Ispania, posedă: Philipinele, Luzon, Mindanaoa, Pal. 
Mariana şi altele. 

Francia. Posedă: ins. Taiti, Marchisilor, Noua Cal. 
„aie, unde este un penitenciar politic al Francesilor et: 

Portugesii, posed: Insula 'Timor. 
Ş. 175. Insutile independente. 

In Notasia: insula Tuluse între Mindanaoa şi Aust. - 
Voua “Guince sasi Papuasia, Doua Britania, “Voua Irlaui: 
insulele Salomone, Voule Hlebride, archipelagul Za Peru. 

In Micronesia: archipelagul “Magelan, “Pelewele, “Ga. : 
nele, Plulgrasele şi Kingsmil. 

In Polinesia: insulele Sandwich, insulele *Napi afor. 1: Tango Sati «Amicilor şi “Dasse. Dc: e sa 
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