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Intrebare. Câte sunt părţile lumei ? 
Respuns. Părţile luinei sunt cinci. 
—Numesce cele cinci părți ale humei. 
— Buropa, Asia, Africa, America Și Ocânia, 
—]n care din cele cincă părţi ale lu 

locuimii 'nol ?       
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—In Europa. 
—dn care -ţâră din Europa ? 
—lIn România, 

—Ce este. dar România, ? 
— Romănia este o ţeră din Europa. 
—Ce se numesce ţeră stu stat? ș 
—"Țeră s6u stat se numesce o întindere
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mai mare s6u mai mică de pământ ce se 
„guvernsză după aceleași legi şi este supusă 
acelueași guvernământ ; acâstă întindere de 
pământ se mai numesce și Sezitoriii. | 

—Pe harta, ce ai înainte, axată care este 
Romănia ? - 

(Aice copilul arată figura Romăniei). 

— Care sunt confiniile Romăniej ? 
"— Confiniile Romăniei sunt: 'la Ostii Ba- 

sarabia de care 'se desparte prin Prut și Ma- 
rea Neagră; la Nord şi Vest Austria, de 
care se desparte prin munţii Carpaţi; la 
Sud Serbia și Bulgaria de care se desparte 
prin fluviul Dunărea și semne inadins a- 
şedate.. e 

—-De ce origină sunt Romănil ? 
—Romănii sunt de origină latină. Limba 

_lor e cea Romănă, fiică acelei latine. 
> — Dar afară de Romăni mai sunt şi alte 
naţiuni în Romănia ? | 

— Afară de: Romăni mat sunt: Italieni, 
Francest, Greci, Bulgar, Armeni, Poloni, 
Ruşi, Germâni, Unguuy, 'Țigani, şi Evrel.
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—'Tot-d€-una Romănia ai fost locuită de - 
Romăni? 

—Ba nu, căci Românii sunt aduşi aice 
de Ja Roma şi din alte părţi a le Italiei, 
pe la anul 100-105 după Christos. de că- 
tră, 'Traianii, marele Imperatore al Romani- 

„lor; prin urmare noi Romănii suntem stre- 
nepoţii vestitului popor, Roman. 

— Bine, dar ţra Dacilor cuprindea nu- 
mai pe. România ? | ă 
.—Ba nu. Ea cuprindea pe România, Ba- 

sarabia, Bucovina, Transilvania, ] Maramo=" 
„rășul, Temișiana, și Orișiana ; dar diferite e- 
venimente petrecute in aste ţeri, le-au 2 des- 
părţit precum le vedem astă-di. 

lutinderea României. mmmezul locuitorilor, Guvernă- 
mentul, Iustrucţiunea publică, armata, Religiunea, 

„Marea si Colorile. 

—Care este întinderea României ? 
— Întinderea României este ca la 130,000 

kilometri patraţi sau 26,260,000 pog6ne. 

— Câţi locuitori sunt în România ? | 
—In România sunt la 5,500,000 locuitori..



— Cum se numesce » Capul Statului în Ro- 
mânia ? 

— Se numesce principe scu Domnitoriu, 
iar din vechime se numia Voevod. 

—Cum este guveinământul României? 
-— Guvernământul României este monar- 

hică constituţional şi ereditar. 
— Care guvernământ se numesce monarhic? * 
— Monarhie se numesce felul de guver- 

nământ al unui Stat care se cărmuesce de 
„0 singură persoană. - . 

"—Ce se numesce Guvernăimânt « consti- 
" tuţional ?. 

— Constituţional se numesce' felul de Gu- 
„vernământ unde Capul Statului nu -cărmu- 
esce ţcra, dupre voea lui, . ci dupre o lege 
făcută prin deputaţii. naţiunei Şi „care se 
numesce Constituţiune. 

—Ce este Constiţuţiunea ? 
—Constituţiunea este legea fundamentală 

într”o ț6ră, care regulâză drepturile .şi da- 
toriile cetăţenilor cătră Guvern, a Guver- 
„nului cătră cetăţeni Și a cetăţenilor între ei.
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—Ce se numesce guvernământ ereditar ? 
_—Guvermământ ereditar se numesce a- 

cela unde Capul, Statului are. “Tronul țeiei 
de moscenire la urraaşii sei. - | 

—Cu a cui concurs guverneză Doimai- 
torul Românilor ? 

Domnitorul guverneză cu ajutorul. Miniş- 
trilor pe care şi-i. alege el, Miniștrii sunt 
respundetori cătră naţiune ; ; pers6na Domni- 
torului este inviolabilă şi sacră. 

— Şi câte Ministerii sunt? 
„3 —Bunt șepte Ministerii: de Interne, de 
Justiţie, de Finance, de Resbel, de Culte şi 
de Instrucţiune, de Agricultură, Comerciu 
și lucrări publice, şi: de listerne.. 

— Cine atârnă. de Ministerul: de Interne ?. 
„—De Ministerul de. interne atârnă toți 

prefecţii, subprefecţii, primarii, poliţail 'ora-. 
şelor şi guarda orăşănescă, el supravighiază 

“asupra telegrafelor, postelor, penitenciarilor 
sau localurilor: de închisore şi asupra ser- 
viciului sanitar. 

— Cine atârnă de. mivisteriul 'de, justiţie ? 
—De “ministerul. de justiţie atârnă toţi
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judecătorii, cari judecă și impart dreptatea 
in România. A a | 
„;— Cine atâmă de ministerul de Finance? 
—De ministerul de. finance atârnă toți 

strângătorir de bani. precum : Casierii, per- 
ceptorii, ete. el supraveghiază asupra vămi- 
lor, moșiilor statului, ocnilor, etc. : De 

— Cine atârnă de ministerul de resbel? 
_—De acest minister atârnă armata, re- 

gulată şi neregulată. | IE 
—Cine atârnă de ministerul  Coltelor şi 

Îostrucţiune? Di 
„De acest, minister atârnă toate aşede-. 
mintele de invățătură publică şi privată, tâte 

„„bisericele, monastivile, clerul și institutele 
de bine-facere, el supravighiază asupra bi- 

bliotecilor,- museelor, arhivelor “Statului, şi 
tâtrelor. | | 
„—Ce atribuţiuni are ministerul agricultu- 

rei, comerţului și lucrărilor publice ? 
„—Acest minister îngrijesce de buna, în- 

 treţinere a căilor de comunicaţie, precum: 
căl: ferate, șosele, poduri ete. spre acest scop. 
totă țera este împărţită în 10 circomseripţii.
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FI ingrijeşte- aseminea și de prosperarea a- 
griculturei şi comerţului. 

— Ce atribuţiuni are ministerul de J2sterne? 
— Acest minister pârtă politica. din afară 

a ţerei; el supravighîază asupra porturilor 
şi a corpului diplomatici ce ţera.îi: are in . 
străinătate, pe lîngă fie-care „putere, - pentru. 
bunele sale relațiuni cu cele-alte ţeri. 
—De cine să esercită puterea legiuitre 

în Romănia? .. 
—Se esereită de cătră, Domnu, Adunarea 

deputaţilor și Senat. Projectele de legi se 
dai de Minisţri;, Deputaţii și Senatori: au : 
şi ey dreptul a. propune legi. Adunarea, şi 
Senatul le discută.. Domnul are puterea a 
le sancţiona sâu a le respinge. Numai legea 
care 'are aprobarea a câte trel puteri se pâte 
pune în lucrare, 

—De cine se esercită, "puterea judeciară 
în Romănia ? 

„ — Poterea judeciară în “Romănia se eser- 
cită de cătră Curți și Tribunale. 
—dn câte grade se împarte iostituţiunile 

ce esercită puterea judeciară ?
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— Re împart în patru grade: IuBecătorii 
"8 pace cari sunt căt unul in fiecare Ocolăi, - 
ear in urbele cele mari sunt câte dor sau 
mai. mulți; tribunatefe 8e prin imatanţă, 
ce își au reședințele lor în fie-care capitală de 

- district ș. cuțite apefative, ce îşi au reșe- 
dințele lor în urbele : București, Iași, Craiova 
şi Focșani; încfta Curte de Casaţiune, ce 
își are reședința sa în Bucuresci. 

—Ce așezeminte de învățătură publică 
“sunt în tâtă Romănia ? 

—In fie-care comună rurală sau urbană 
sunt câte una sau mai multe :scoli primare 
pentru băeţi și fete. Numerul 'se6lelor pri- 
mare rurale este peste 2000, al celor urbane 
de băeţi 140 și acelor de fete. 190; scoli 
secundare de băeţi sunt 35 şi 7 de fete; 
scoli speciale 27 de băeţi şi 3 de fete; scoli 
superiore sau universităţi 2 și scoli private 
236 *). 
 —Cum se imparte „puterea arătă a, Bo- 

măniel. 

*). După statistica oficială la fincle anului scolar 18771873,
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— Puterea armată a Romăniei se imparte. 
în două: armata perinementă și cwumata 
tozitoziată. Tot românul trebue să facă par- 
te din unul din aceste feliuri de armată,:de 
la vârsta de. 21 ani pănă la 50 ani. 

— Din ce se compune armata permanentă ? 
— Armata permanentă se compune din 

infanterie, vinători, cavalerie (roşior!),: artile- 
rie, geniu, flotilă, tren. și serviciu sanitar. Ea 
este impărţită în cinci divisit: I în Craiova, 
II în București, a ]II în Galaţi IV in assi, și 
a V in Dobrogea. 

— Din .ce se compune armata teritorială Z 

"— Armata teritorială se compune din 3oro- 
banţi şi cafasași. Acâstă armată este loca- 
Jisată și împărţită pe districte. Ast-fel pu- 
terea armată a Romăniei în timp de pace 
este de 20,000 6meni şi 2580 cai și 45,000 
6meni în timp de resbel din armata perma- 
'nentă, iar din armăta teritorială 55,000 Gineni 
Și 14,624 cai în timp de pace, şi 85,616 
-Smeni în. timp de resbel, in totul Romănia 
pâte râdica în timp de resbel peste 120,000 - 
“luptători. Afară de armata permanentă și cea
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teritorială, puterea. armată a Romăniel mai 
cuprinde și milițiile formate din toţi românii 
de vrâsta de -21—36 ani, cari nu fac parte 
nici din armata permanentă nici din cea 
teritorială, şi din garda, orășănească sau glâte 
la: care fac parte” toţi Românii de la vrâsta 
de 36—45 ani impliniţi. 

» —De ce religiune sunt Români ? 
— Românii sunt de religiune ortodoxă, stu 

chreştină de biserica, răsăritului. Dar dintre 
străini mare parte sunt catolici scu de bise- 
rica apusului ; apoi mal sunt protesranță, re- 
formaţi (luterani) şi armeni, Eyreir, întruni 
număr înspăimântător, sunt de legea Ă “Mosaică. 

—Care este marca Romiinier? - | 
— Marca Romăniel este: OVufburutii, Ro- 

amână şi Biaba zu au Seti și 0oi defini. 
” Vulturul este simbolul inteligenţei, Zimbrul 
„este simbolul putere! și al agriculturei, Leul 
este simbolul puterer, Delfinii este semnul 
că Romănia, din vechime, și acuma din nou, 
posedează o mâre parte” din Marea Neagră. 
Jară  dedesuptă se vede | divisa : Shit 
sime Geo,
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— Care sunt colorile naţionale ? 

—Colorile naţionale sunt: roșii, gatbe- 

să Şi abat; din acestea roșiu și albas- 

tru sunt ale României-Moldave, cră, galben 

şi albastru ale Romăniel-Muntene, - e 

Clima României, felul pămtutului si: caracterul - 

- Românilor. 

—Ce se numesce climă? : Da 

— Climă se numesce gradul de tempera . 

tură al unei ţeri scu al unui loc. | 
—Cum este clima Romăniei ? 

— Clima Romăniei este sănăt6să şi dulce. . 

Inse locurile muntâse se deosebesc de cele 

cămpene ; cele muntâse sunt mal recă, iară 

cele cămpene mai căldurâse. Vara, se întăm- 

plă călduri mari: asemenea şi ploi cu tunete, 

“fulgere, trăsnite şi grindene. - Earna, căte-o 

dată este gerâsă, în: cât chiar Dunărea, in-. 

gheaţiă, Primăvâra și "Lomna sunt anotimpil | 

cei mai frumoși, vi Ce | 

„ — Cum. este “pământul” Romăniei și cum 

se. imparte în privinţa producţiunil? | 

— Pământul Romăniel este unul din: cele 

mai productive din Europa. În acestă pri-
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vință el se imparte in patru regiuni: întăia, 
zegiminea 1mt6să, acoperită cu păduri in 
care sunt: tot felul de lemne, iar in năuntru 
pămentului sunt o. mulţime de minerale; a 
doua, regime dofurșă, acoperită cu vi! 
și cu livedi; a treia, zegiwnea cânwpenâoă, 
cuprindând câmpii fârte intinse, care pro- 
duc tot felul de cereale și fânaţe ; a a patra, 
regiune băttâoă, in partea despre răsărit 

a Dobrogei, despre Marea-Negră, însemnată 
pentru pescăriile cele. multe. | 

—Onm este caracterul Romănilor ? 
—Românil in genere sunt alţi la statură, 

„bine făcuţi, frumoși la figură, cu multă în- 
teleginţă și cu constituţiune sănătosă. B6lele 
intre el sunt rari. Ei sunt 6meni fârte lini- 
sciți și supuşi ; dar in resboiu se luptă cu 
mare vitejie, N | 

” „Fluvii, Riuri, Lacuri, Portari, Insule, Munţi, Sesuri 

N si ape minerale, 

—Ce se numesce fluviu ? | 
—Fluviu se numesce un curs mare de a= 

pă, ce isvoresce. de ordinar de sub pâlele
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munţilor, primesce în sine un mare numer 

de riuri şi se varsă in marea. 

— Câte fluvii suntă in Romănia ? | 
— Romănia are numai un singur fluviu, 

Suwnăzea (Danubiul), ce isvoresce din Ger- 

mania din pădurea; Neagră, merge mai prin 

midlocul Europei și atinge Romănia la satul 

Vâreiorova, de acole pleacă spre ost pănă 

la satul Isvoru- Frumos unde face o cotitură ; 

de aice se indreaptă iarăși spre ost pănă la 

satul Cetate, unde face cea mai mare coti- 

tură pe pământul Romăniei în districtul Jiul- 
de-jos. Cursul Dunărei se îndreaptă aşa (li- 

“când spre răsărit mărginind partea despre 

sud a Romăniei ; apoi la Galaţi face o co- 
titură. ce merge pănă la Reni, de acole co- 
tigesce și lângă 'Tulcea se desparte în doue 
brace mari: &raciut St. Scorgiw și Bra- 

ciut Efitiei. Din braţul St. Georghiu, puţin 
mai in gios de Tulcea, se mal formează incă 
un al treilea braţ, numit brațul Sufinei, și 

ast-fel Dunărea se varsă in Marea-Negră 

prin trei guri. Pământul cuprins iutre guri- 
le Dunărei, se numesce  Vefta Dunărei, care
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cuprinde o mulţime de insule, lacuri și mlaș- 
tine. Cuvsul Danărei - de la isvorul seu şi 
pănă la Marea Neagră este de 2,300 chi- 
lometri : iar acel de pe ţermul Românie este 
de 912 chilometri. 

—Ce se numesce. riu ? 

— Riu se numesce un curs de apă mai 
mic de cât fluviul ce se varsă scu intrun - 

fluviu stu inta "alt riu. 

-— Câte riurI sunt in Romănia? 

—În Romănia sunt multe: xiuri, dar mai 
principale sunt 28, din cari 6 mari și 29 mici. 

Cele 6 mari sunt: 

„Satul. ce isvoresce din Cazpaţii: Gali- 
ției intră în ţeră pe-la satul Boian, udă 
partea despre ost. a României, Şi la Reni se 
varsă in Dunărea. Întinderea. Prutului. în 
tot eussul seu: este la 758 chilometri. 

Sitetimi ce: isvoresce. din Bucovina de 
sub poalele Carpaţilor, întră în România mai 
in Sus de satul. Cândesciy, districtul Doro- 
hoiu:; trece prin . midilocul României Mol- 
dave. și din sus'de Galaţi se varsă în Du- 

Du
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“ nărea. Tntinderea Şivetiului. in tot cursul seu. 

este de 624 mil metri. 

Jafowmâţa ce isvorăsce din Carpaţii Ro- 

măniel,'la satul Vălenii, se indrâptă spre 

sud-ost şi se varsă in Dunirea la Pioa-Petrel 

scu gura Ialomiţei. 

Ongeșimi. ce isvorăsce aseminea din Car-. 

paţii României, de sub muntele Albina, curge 

spre sud-ost şi lângă Olteniţa se varsă in 
“Dunărea. Argeșul în tot cursul seu este de 

ai 400 metri. - 

Of. ce. isvorăsce, din Carpaţii Transil- 

e intră in România pe la satul Că- 

nenii, curge in jos trecănd prin Râmnic, 
Slatina şi Turnu unde se și varsă in Du- 
nărea. Întinderea Oltului este de 453 chi- 

" lometri. Oltul imparte România 'Munteană 

în doue părţi: Bomwmâmia Stare și Somâ- 

mia Sltică, 

Sind ce isvorăsce ca și Oltul din Tran- 
silvania, întră în eră pe. la pasul Vulean,. 

„curge în jos trecând pe lângă oraşele Păr= 
1 gul Jiu și Craiova, și apoi se Vaisă in “uri 

pata 
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năvea la Bechet. Intinderea acestui riu este 
„de 400 chilometri. | 
“Cele 32 mici sunt; 

Jijia, ce îsvorăce “din lacul Dorohoiu ş Şi 
se varsă in Prut la Scoposeni districtul 
Fălciu. 
Bahlui ce isvorăsee din pădure a satului 

Deleni districtul Botoșani, trece prin târ- 
gurile : Hârlău, Podul-Il6ei şi prin orașul: 
Iașii, vărsindu-se în. Jijia la, satul” "Țuţora , 

| districtul Iașii. | 
Suceava isvorăsce din Bucovina Şi se - 

varsă în Siretiu lă satul Liteniy. 
Siofdova ce isvorăsce din Carpaţii Bu- 

covinei, întră in România mai în sus de: 

Cârlibaba, şi se varsă in. Siretiii in os de 
Romau. | | 

SBistriţa ce isvorăsce din Carpaţii Tean- 
silvaniei, intră în România pe la satul Şarul | 
Dorna, și se varsă in Siretiu la satul Fundu; 

Stotușuli ce isvorăsce din Carpaţii Mol- . 
dovei lângă pasul Ghimeș districtul Bacău, 

Și se varsă în Siretiu la satul Domuesci, dis- 
“trictul Putna.
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„ Bâctaculii ce isvorăsce dir pădurea sa- 
tului Giui geni distiictul Român, trece prin 

orașele : Vasluiu, Bârlad; “Tecuci, Și Se taisă 
in Sivetiu la satul Sitrhiinesci. 

- Sutua este uri pi mic. 

SM fcovnfă este iarăși un riu mic ce dis= 
parte România tmoldovă de cca muntână, 

Râzinuicula ce isvoărsce din Carpaţii ho= 
-mâniei la satul Neeiili, aprâpe de hotarul 

Tiansilvaniti, trece prin -orasiil Râmnizul= 
Sarat și se Varsă in Siret la satul. Beleiug:, 
 Buâânilti ce isvorăsce din Car pâții Transil_ 

vaniei; intră in ţară pe la satulă Cordonu dis- 
trictuli Buzeu, trece priii orașul cu acest nu-— 
me; și la satul Maâsirenir se varsă in Sirstiu, 

Sialova ce isvorăsee din muntele Pre- 
dal in Transilvâhia și se: varsă în Ialomiţă 
la satul Răceni. | 

Dâmiboviţă ce isvorăsce diri miintele Craiu 
districtul Argeși trece piin Bucuiresei * Şi se 
varsă în, Argeș la satul. Budesci districtul 
Ilfovu. 

Oeajfovul i isvoărsce din districtul Argeş 
și se varasă in riul Argeş şâtul Falastăea.
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Sofeormanulii isvorăsce la satul Cânenil 

districtul Argeșii și se varsă în Vede la sa- 
tul Cervenii de jos. | 

So potogavfiă ce : isvoră&sce de sub polele 
muntâlui Suzi, în: districtul Argeşii şi se 
varsă în Olti la satul. Ostroveni. 

S))cde ce isvorăsce la vest de Curtea de Ar- 
geş şi-se varsă in Dunărea la satul Petroșani. 

Câfinâţinviul ce isvorăsce de la satul Ali- 
mănesei, districtul Oltă, şi se varsă in lacul 
Zimnicea. - 
_ fotiav isvorăsce din muntele Poeana-Mue- 
rei în districtul Jiulu-de-sus_și se “varsă in 
Oltu la satul Galotrenil.. - | | 

* Oftoțiu isvorăsce . din valea Nedele dis- 
trictul Vâlcea, şi se varsă in Oltu la satul 
Gigărtu districtul Romanați. | 

„ Sifozhir isvorăsce de sub poalele munte- 
lui Costa-petrâsă în districtul Jiul-de-sus 
ȘI se varsă in Jiu la satul Ţinţărenir! dis- 
trictul Jiul de jos. 

Cezna isvorăsce din Temișiana, face pu- 
Gin marginea României despre acestă ţeră 
și se varsă apoi-in Dunărea.
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Afară. de riurile enumerate. mai sus, Ro- 
mânia are o mulțime mare de riușâre şi 
părae care. şerpuese în tote direcţiunile pe 
intregul ei teritoriu... Aceste riuşbre şi pă- 
răe fac ca ţera, n6stră să fie-una din cele 
mai frumâse și mai fertile ţeri din. Buropa, 

—Ce se nmnesce lacu ? 
— Lacu se numesce o intindere mai ma- 

re s6u 'mai mică de. apă stătătâre. . 
„— Câte. lacuri sunt in Romănia ? | 

—In Romănia sunt : forte multe lacuri, 
eazuri și bălți, dar cele mai insemnate sunt 
18 şi anume: Dorofoinli s6u 8 seal, în 
districtul Dorohoiu, in partea de sus a poli- 

“tiei cu acest nume, are 150 fălci intindere. - 
Orapcanii in districtul Botoșanil are 840 fălei. 
Săfciuwlit lângă politiea cu acest nume are 80 
fălci. rateputii lângă Galaţi în districtul 
Covurliiu are 11,000 fălei.  SBafta-CMbă 
în districtul Râmnicul-Sarat. Căfăzai și Să- . 
făpui, in districtul Ialomiţa.- Stoaca in -dis- 
trictul Ilfovul. Binuiicea in districtul Tele- 
ormanulu. Salina in districtul Romanați; 
In delta Dunărei și Dobrogea sunt:o mul
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ţime de lacuri; din care vom spune numa! pe 
Rasclini Şi Sinoe. 

— Ce se numesce portu? 
—Poitui se numesce locul acela înti? o mare 

stu intrun - Huviu, unde staţioneză vasele 
plutitâre. - 

— Câte porturi şunt în Romănia ? 
— Porturi sunt Ja 40, dar "cele mai prin- 

cipale sunt următârele : Severin ut, Cafa- 
[atu fi, Surimwlă, Sinzginlii, Oftewiţa, 
Corabia, Sioa-Sehei, Brăila, Safaţii la 
Dunărea. iar Chi motoirgia ȘI Stangatia la 
Marea-Neagră. 

—Ce se numesce inufă ?- 
—Suoultă se numesce o bucată de. pă- 

mânt incungiurată . cu apă; 
“Câte insule are România? 

— România are in Dunărea pes ste 300: 
insule, iar in Marea Neagră insula. Şerpilor, 
în faţa gurilor Dunărei. A 

—Ce se numesce arvaruute 2 
— SMamute- se DUMESCe 0 înălgătară mare 

de pământ. petros,
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— Ce: munţi sunt. în: România? 
„—T6tă partea. despre: mâză-npte şi a-- 

pus a României se incinge de munţii. Car- 
| paţi, care incepând: in: sus de. Folticeni: merg 
pănă la. Orșova, formând. ast-fel un serai= 
cerc: ce: este un. mur: natural: de: apărare. al 
Românilor contra. învasiunei streinilor.. Noi. 
inse pentru facilitate (inlesnire): nu vom: e— 
numera. de: căt; pe cei mai. iusemnaţi dintre 
ei, şi anume: Oegoc. în: districtul: Argreșii, 
Buceginli, în districtul Prahova. cu: piscul: 
seu cel inalt” numit; Omiă,. Sion su Ciah- 
fân, in: distriotul, Neamţ ;.- partea despre 
văsărit: a acestui: munte:. este mai inaltă şi 
alcătuesee: vârful .lui care: se.numesce Sa 
magia scw Secista, ce se rădică: în forma 
unui turn. Săzingiulii:. in - districtul Jiul-de-. 
sus. Siza în: districtul: Arges, Crai toti în 
acest district; STemwiza; in. districtul. Pra. 
hova, Sontefeii. in: distrietul; Buzeu,, produce. 
fânaţe. bune; şi unde. se și: face renumita | 
brânză de: Penteleu, Seucas; Barânfiiv etc, 

— Ce; se: numesce: șes ?: 

—Șesi se numesce o întindere de pă- -
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mânt plană, adecă fără munţi și fără deluri. 
— Care sunt șesurile cele mai principale 

ale României ?. 
„—Şesurile cele mai principale ale Romăniel, 

şi care sunt forte fertile in privinţa cere ealelor 
și a fânațelor sunt: Şesul Sizetiuhui, al Su 
buda al Fiţiei, af. Bobu, al Sof 
dovei, al Bâfadniui, al Bânmnienuţ. wi, al 
Buzau, al Jofomiţii,, ce este f6rte intins . 
şi pustiu, al dg puiuti, al SDeoei, al Oltului şi. 
al Fifi. | 
„ui Ce' ape minerale sunt in Romănia ? | 

—In Romănia sunt o mulţime de ape mi- 
;.„Berale şi care se pot compara cu cele. mal 
bune ; dii Europa; cu. tâte. acestea, . de şi 
avem” âpe minerale destul de. bune, nu cău- 
tăm a ne folosi de ele, ci mergem in alte 
ţeri spre a ne căuta de Sănătate. — Bine ar fi. 
dâră ca Românii să câră .şi ei de la străini 
numal ceea ce n'au !—Aceste ape sunt: 

Borca .isvor cu-apă minerală de fer. in 
districtul Suceava, lângă satul cu asemine . 

| numire, intre munţi, are -0. „Pusetură forte 
frumâsă. .
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Bălțătescii apă minerală sărată in. dis- | 
trictul Neamţă. 
Stanga în! districtul aș departe de 

Târgul-Frumos ca de o oară, Aice se află 
trei fântâni cu apă de pucioasă, aședate in- - 
trună rediu “care vindică pe: mulţi bolnavi. 

Sfănicui. în districtul Bacău, cu ape de... 
pucioase şi de fer, are o posiţiune foarte r0-- 
mantică..Isvârele sunt 6 la numer. Băile de“ 
la Slănic sunt cele mai renumite și 

  

   

    

    

sitate in România.—Epitropia Sf4 ridon, îo 
au luat măsuri lăudabile, spre Adică ir IA 
aici un stabiliment de băi, care & rivali- . | 
zeze cu acele din: streinătate. erimra = ZU 

Ofănescii in districtul Văleea, N Cotu 
apă minerală de puci6eă și puţiue sătăari; 
se află intro posițiune fârte incântătâre și 
are un aer. curat și senătos. Apa: acestui” . 
isvor intrece in tărie şi efectele sale pe 
multe ape.chiar din străinătate, căci din o 
mare depărtare se simte mirosul de puciosă 
ce se află in așa. mare cantitate in căt o 
pote lua omul cu măna diminâţa, din ba- 
senele in care se strănge apa n6ptea.
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_ Bobacii, în: districtul. Buzeu. intre: munţi, 
cu apă de puci6să şi puţine săruri.. 
Suci în. districtul Dâmboviţa, isvori 

= cu: apă de pucidsă,. | 
- Qăfinwăneocii: în: districtul Văleea, lângă. 

satul. cu asemine. numire, cu: apă. minerală, 
de: puci6să, este. renumită, pentru vindeca- 
rea. mai: multor: bâle; - precum şi prin: posi=, 
țiunea, sa .cea,. incăintătâre. 

Siziovul- Su puli lângă. satul cu: aseme-. 
ne. numire, cu: apă. de: fer:şi: de. var. ai- 

Tuţae pe. moşia: Zahorna, fântână cu apă.să- 
rată şi amară, amândoue in. districtul: Iașii. 

Balta-CW6ă lângă satul. cu asemenea nu=- 
„mire; în districtul Râmnicul-Sarat, apa, ei e 

de; save „cu: miros de: oue clocite. - 
Oi fam lângă, schitul; cu. acest: nume, cu. 

apă. de: puei6să, in districtul. Buzeu.. 
Ocna; și: Srozeocii in: districtul Bacău, cu, 

apă, limpede: şi snrată, etc, | 
"Căile fer ate,. 

— Oare este, linia principală a căilor. fe- 
rate române: ?, 

— Linia: principală, a. căilor. forate. TO-



mâne este; de la Iţcani, lângă Suceava, 
merge prin Roman, Bacău, Adjud, 'Ţecaciu,. 
Bărboși, Brăila, Buzeu, Ploești, București, 
Piteşti, Slatina, Craiova, Severin, Vâreiorova. 
şi trece la, Orzova.. Lungimea acestei linii 
este de:953 kilometii. 

— Care sunt liniile secundare? , 
— Liniile secundare sunt: Vereşti-Boto= 

şani, Paşcani-lași, Iași-Ungheni, 'Pecuciu- 
Bărlad, Bărboși-Galaţi; Bucureşti-Giurgiu, 
Giurgiu-Smărda, Ploeşti-Predeal. "Toate a. 
ceste lini! în o lungime de 375 kilometri, | 

* Tucurând va fi în cireulaţiune și linia Mă- . 
răşesci, Focşani la Buzeu, RE | 

Afară de acesţe linii, din Romănia pro- 
priu lisă, mai este in Dobrogea -linia, Cer- 
novoda-Chiustenge. | 

Productele României, 

—Ce produete se gasese in: România ?.. 
— România, este una din ţerile cele. mai 

abondente din Europa in priviuţa  produc- 
„telor naturale. In munți, cămpiile și apele 

ci, se găsese producte de, trustele remne ;
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Din mimnezate în sinul munţilor se află: 

aur, argint, fer, aramă, marmură ; mine de 
sare fârte bogate, precum: acele de la Sâ:- 

| gul-Oenei, in districtul Bacău, de la Ocna- 
amare în“ districtul Vălcea, “Sofega i Sfă- 
micul în districtul Prahova fântâni de pă- 
cură, ape minerale; ' ceară de pământ, căr- 
buni de pământ, chihlimbar galben şi negru. 
Din aceste minerale numai sarea, pecura și 
marmura se esploateză, şi care aduc țerei . 
un venit insemnat, t6te cele-alte sunt ne- 
gligiate. Din vechinie în districtul Suceava 

“Și. Mehedinţi se scotea aur și se tăie bani. 
Din vegetale i in câmpil « se află: popușoiu 

(poranib), grâu, sacară, orz, ovăs, hrișcă, 
malaiu, inu, cânepă, tutun, fasole, bob, ma- 
zere, linte, crastaveţi, bostani, ZĂMOȘI, „har- 
buji, ete. 

Dintre fructe, livegile și grădinele ni dau 
mere, pere, putăi, persici, zarzare, cireşe, 
Vișine, prune, nuci, alune, pomușâră, smeură, 
fragi, căpșune ; iar. prin florării se cultivă 
Şi smochine, castane, migdale, alămăi etc. 

Viile din “Romănia produc Vinaţe fârte
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vestite in cât unele. din ele ca cele de la: 
Odobesei, Cotnaru şi “Drăgășani se pot ase- 
măna cu cele mai bune din Europa. | 

Avxborii - neroditori ce se intrebuinţază la, 
facerea, caselor, corăbiilor, vaselor ete. umplu 
pădurile şi luncile: ţerei, precum : stejarul, 
bradul, teiul, fagul. carpenul, ulmul, frasi- 
nul, pinul, anal, “mălinul, meste cănul, ete, 

Din cnwvnnale, şi anume din cele salbatice 
sunt : urși, lupi, vulpi, bursuci, porci selba- 
tici, cerbi, căpri6re, iepuri, veveriţe,- TĂȘI,- 
Sderi. Dintre cele sburătoare sunt: vulturi 
fOrte mari, şoimi, uli, dropil, potărnichi, co- 

“lumbi, dintre cele domestice: găini, gâsce, 
reţe, curci, păuni, ete. 

Dintre insecte sunt : albinele care „culeg 
miere și ceară, din cămpil și grădini, 
şi care aduc un profit bun cultivatori=. 
lor. -- Apoi mai sunt vermi de matasă 
ce se cultivă puţin, și gândaci! de turbat 
care se intrebuințază in medicamente. 

Din poci in riuri, lacuri și ăla se află: 
somn, MOron, cigă, lin, crap, știucă, costriiş, 

i
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plătică, caras, raci, ete! în riurile de prin 

munți se. mai găsesc păstrăvi f6rte giis= 
toși şi .buni la mâncare. 

În eazuri: și bălți se găsesc o mulțime 
de lipitori, caxe parte se intrebuinţeză i in ţ6ră, 
parte se vând în alte ţeri spre luare de sânige, 

—Cu ce se ocupă locuitorii României ? 
— Majoritatea locuitorilor României se 

„ocupă cu agricultura și crescerea vitelor; 
iar cei de prin oraşe se ocupă cu comerciul 
și „puțini cu industria. - 

Isportul si “importul. 

—Ce fel de produete se esporteză din 
eră, precum și ce fel de objecte să im- 
portă în România ? | 

— România, în tot anul, vinde terilor ve- 
„cin6 o mare cantitate din prodiiatele 'ce ea 
produce , de ascimenea ca euinpără din alte 
ţeri objectele de card are iiecesitate. 

“Valora  objectelorii Și produetelor ce se 
espârtă, luată, iii terdiiu mediu, . este d6 
140.,000,000 lei noi pe an. | 

Valora tuturor objectelor : ce se importă 
din străinătate, luată termin mediu, se urcă 
la suma 90 000 „000 lei noi.
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Împărțire a României. 

—ha câte părţi 'mari se imparte t6tă Ro- 
mânia ? e 

—-T6tă România se ; imparte in „trei părți 
mari:  România-Moldova stu de-a-stânga 

„ Miteovului,  România- Munteană  'sâu de-a- - 
dreapla Ililcooului şi Dobrogea. 
„—Dar  România-Moldovă, şi cea Mun= 

teană, cum se mai impart? - .: - 
| — România-Moldovă se imparte în doi: 
Româniu de sus, co.se întinde. de la Iași 
spre nord, şi România de jos, de la laşi 
spre. sud. :Acea Munteană aseminea: se îm- 
parte - in două, prin riul Oltu: România 
mare san  de-a-stânga.. Olniui şi: România 
mică seu de-a-dreapla Oltului... | 

— Dar în privința, bisericenscă cum se 
imparte România ? * 

—Se imparte in 8 Epashir Patru î in Ro- 
„mânia-Munteană și patru în cea Moldovă; - 
cele patru din . Romănia-Alanteană sunt: 
Mitropolia de Bucuresei (Mitropolitul Primat), 
Episcopia de Buzeu, de Argeș și de Râmnic. 
Cele patru din Romăniea-Moldovă sunt : Ali-



tropolia de Iaşi, Episcopia de: Roman, de 
„Huși şi a Danărei de jos. | 
-—OCâte biserici sunt in România ? - 

—In România sunt 6,820 biserici. 
—Ce se numesce district? - 
—Distriet s6u jude se numesce-o bucată 

de teritoriu. ce se administrâză de cătră un 
prefect... e 

— Câte districte are România ? 
_—Româniea are 830 districte, din care 

13 sunt în Româniea-Moldovă, şi 17 in Ro- 
mâniea-Munt6nă, afară de “Dobrogea. 

-— Districtele cum. se mai impart ? 
—Ele se impart in plase stu plaiuri, și 

plasele in. comune. . Se 
—Ce se numesce dar plasă ? 
-—Plase scu plaiu se numesce o. parte de 

loc dintr'un district ce se administrâză de că- 
iră un sub-prefect. . Aa 
„Cât e numerul plaselor din tâtă Bo- 
mânia Da 

— Numărul plaselor.. din tâtă România 
este de 155, din acestea 60 sunt în Româniea 
Moldovă, și 95 sunt in cea Munteană.
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—Ce se numesce comună ? 
— Comună se numesce. totalitatea, cetăţe- 

nilor unui oraș su a unui stat, cari sunt 
legaţi intre ei prin legături de vecinătate, lu- 
crănd i impreună pentru buna stare a comunei. 

—De cine se administrâză o comună ? 
— Ori-ce comună se adininistreză de că= 

tră consiliul ei. comunal in fruntea caruia 
este Primarul. 

—Câte' comune sunte in România? 
—Numărul comunelor din România este 

de 3,080, din care-68 urbane şi 3,012 vurale, 
Disteietele: Nomăniei cu Capitalele lor. 

„— Care sunt cele 30 districte ale Româ- 
niej cu capitalele lor? 

— Sunt acestea : 
A. ” 9, Fălciu »  luşi, 

X ZA | 10. Tutova. Bârladul,: ! România de sus. 11. Tecuciu  »  Tecutiu. 
1. Dorohoiu capit. Dorohoin, |-12, Covurluiu » Galaţi. 
2. Botoşanii „ Botoşani. -! 13. Putna n Focşani: 
3. Suceava  „ Folticenii. |: pp pete 
4. Nemţul O Peatra. Ea 5, iai 
5. Bacău „Bacău. . . | "6! Romanul ” Romanul. România mare 
1. Iașii 2. vagi, „| 14 R. Serat enpit, Râmaicu,: 

a a 13. Brăila „Brăila, 
: . "116, Buzenl - „, : Duzeu, 

" România de pios. | 17. Ialomiţa , Calaraşi, 
-$. Vasluiu capit, Yasluiu, -- | 18. Prahova » Ploesci, 

.



— 34 — 

19, îlforul capit. Bucuresti. | IDe . 
„20. Vlaşea „Giurgiu. România mică 
21. Dâmboriţa „ Târgovişte | 26. Romanati 'eapit, Caracăl. 
22. Muscelu „ Câmpu-Lung| 217. Jiul-de-jos „Craiova. 

  

23. Argeşul - » Pitesci. 28, "Vâlcea - » Râmnic. 
24. Oltul o» Slatina... 29. Jiul-de-sus „Te. Jial. 
25. Teleorman ». “Turnu. 1:80, Mehedinţii „Severin. 

| IE | 

Dobrogia cu doua despărțeminte. 

L:. Districtul Dorohoiu | 
„„ —De unde, şi-a, luat numirea şi care e - 
marea lui ?' 

— Districtul: Dorohoiu se numesce .ast- 
feliu de la capitala sa ; el este districtul cel 
mai despre nord.. Lacul Dorohoiu,. care este 
lângă politia, cu acest nume produce raci 
mulţi și gustoși, pentru care marca sa, este. 
un zac, | 
—Cum se sub-imparte $ şi care sunt locu- 

“vile cele mai insemnate ? 
—Se sub-imparte în 6 plase, și are 67 

comune, Locurile principale sunt: | 
Dorohoi “lângă lacul cu asemine nu- 

mire, are 10.000 locuitori; este capitala 
„districtului. Biserica Sfântului Neculai din 
acest oraș este făcută de Stefan cel Mare.
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Biti fai teii la marginea „despre Buco- 
„vina ; politia este. întemeiată după. un plan 
regulat de cătră Domnul Mihail Sturza acă- 
„via nume îl și pârtă. "Mai “inainte fa capi-" 
tala districtului ; are 'trecătâre în Bucovina. . 

Jtocța, Darabani şi Sevenii politidre, 
Rdăuţii şi DCamorniţa lângă Prut au 

trecatori in Basarabia. 
In acest district la satul Bălinescii se află 

o biserică, de pâtră cu hramul: Sântului Ne- 
colae, zidită de cătră Logofătul I6n 'Tăutu 
ministrul lui Stefan cel Mare. Pe păretele 

„bisericei se văd portretele lui Lăutu, a s0- 
ciei și copiilor sei. - 

2. Districtul Botosanii. . 

—De unde și-a luat numirea, și care 
este marea lui? . | 

— Acest district s'a numit ast-fel de: la 
capitala sa. El are fânaţe bune si produce 

“fân mult pe șesurile Siretului și Jijiei, pen- E 
îmu. aceea marca sa este os... 

— Cum „se sub imparte și care sunt locu- 
vile cele mai principale? .. Dă 

—Și acesta. se sub imparte in. 6 plase; și



„are 92 comune.: Locurile principate sunt: 
SBotopamii are la 40,000 locuitori, (numirea 

de Botoşani se glice că şi-au luat?o de la Batus- 
Chan, şeful "Tatarilor ce'şi stabilise capitala 
aice), este capitala districtului, are un li- 
ceu, trotoare asfaltate, -o imprimerie, done 
Libri un spital mare şi doue scoli de me- 
serie şi de industrie. Botoșani este cel. în- 

„tăiu loc 'pentru.-comerciu în ţara de sus. | 
Jfârtăw politie, la marginea despre sud a 

districtului. . Biserica Sântului. Dimitrie, din 
acest oraş este făcută de: Stefan cel Mare: 
aice se văd şi ruinele palatului acestui Domn. 
In apropiere de acestă politie la satul. De- 
leniă, este o carieră de petre de moară. 

Suliţa pe malul stâng al lacului Dracșa- | 
ni politidră. | - 
„ Stofămescii lângă Prut, întemeiat —după 
cum. se gice—de Stefan cel Mare, de la 
care: și-a luat 'şi numele. - 

Bucduj jonii cu trecătâre în “Bucovina.. , 
„.: Bucecea politică i in dramul ce duce. ia 
Mihaileni. | SE 

Su nvușica politice.
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3. Districtul Suceava. 

De: unde se numesce ast-feliu: Și care 

este marcă lui ? : 
- —Se nuinesce' ast-feliu! de la riul ȘI 've-. 

chia sa capitală : Suceava, ce astădi este 
sub Austria. Acest district are multe  pă- 
duri de stejar și-brad, pentru « care marca . 
sa este 87 ei otojari, 

„— Cum se sub-imparte . şi care “sunt : 10- 
curile cele mai principale 2 : 
„—Se sub-împarte în 4 plase şi are .62 

„comune, “Locurile cele mai principale sunt: 

 Softicenii cu 15,000. locuitori, este ca- 

“pitala districtului, are un Gimnasiu.  Folti— 
cenil este renumit. pentru . earmarocul seu 

cel mare, unicul în tâtă "Romănia, ce se 
face la 20 luliu de Sântul Ilie; aice -vin 
neguţitori de' prin -tâte erile vecine, și ţine 
peste trei septămâni. In vara anului 1865, 

„ Folticenil 'au ars mai. tot, “acum este rădi- 
"cat din riou. | Ia 

Baia fu din vechihe politie însemnată ; : 
este. intemeiată —după cum se dice—de” că- 
tră Bogdan Dragoș, a căruia fu și reședința. ; 

e
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„Baia este renumită, căci din vechime aice. 
se culegea aur şi se tăia monedă; astă-di 
este un simplu sat lângă care: se văd nu- 

„mai uinele.: La' Baia, Stefan cel. Ma:e băta 
„ipre Unguri la 1467; Regele Matei Corvin 

- rănit în trei locuri abia putu scapa cu fuga. 
Corumi-fumcei are trecătâre in Bucoviva. 
Sespezite lângă Siret, politie mică, dar in- 

semnată pentru petrele. ce se scot de aice. 
Sascamii politiră mică, cu un mare viitor. 
Aice se află o staţiune de fer, ce este fârte 

insemnată, având mai multe atelii, cu 'un mare 
număr de lucrători.: Are o capelă catolică. 

„î Socii sat. însemnat; prin lupta, ce se ţinu 
aice intre Stefan cel Mare- și Radu Domnul 

- Valahiei -la anul 1476, şi unde acest din 
urmă fu invins.— la. acest. district, la 'satul 
Rugin6sa este ' mormântul lui Cuza Vodă. 
î pr “4. Districtnalăi Neamţuli, 

„—De unde. *și are numele Și care'i marca ? 
„__ —Acest district sa numit aşa 'de la riul 
Nâmţu, precum și de la vechia cetate Nemţu . „ & cărel ruine se văd incă lăngă Târgul Nâm- 

"țul; produce animale multe pentru vănătore, 

+
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prin munţi, pentru „care marca să „este. 

o Căprioară. : 

— Cum se sub-imapazte, şi care sant locui- 

“zile cele mai principale ? E 

—Se sub-imparte în 5 plase şi are 53 

comune. Locurile principale sunt; 

Sita, in vechime numită, Petrodava' cu 

20.000 locuitori, este capitala Districtului, are 

un gimnasiu veal şi o'tipografie.: Intre zidirele 

de aici se inseamnă, Biserica Săntului I6n fă- 

cută de Stefan cel Mare. Petra este cea mai. 

mare schele de felurite lemnări! ce se aduc din 
: munți pe Bistriţa, pentru trebuinţa din ţ6- 

să și in afară. Pausetura orașului este forte 
_ frumosă, fiind incunjurat cu munţi şi stânci, 

ce produce ochiului o privire desfătătâre. A- 
prâpe. de Peatră, pe locul numit. Cetăţuia, se 

„află fabrica de hârtie a d-lui G. Asachy. 
Dcamţiui. pe apa cu aseminea numire, are 

2 sodle primare de. băeţi și una de fete şi 
un frumos spital. In apropiere de aici spre 

„vest se- află Cetatea STeaanţu, loc fârte in! 

tărit, ce servea in vechime pentru - retrage- 
rea și apărarea Romănilor. . Ea a fost mar= 

7
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tură la mai multe bătăliy ce avură Românij 
cu barbarii. Lăngă Nâmţ, se află fabrica de 
postav-a D-lui E. Alcaz. N 
_Sozienii spre răsărit de la Peatră poli- tie mică. ee 

— Bicazul. spre apus de Peatră lângă apa 
Bicazului, e Sa 
+ Buhmasia, lăngă Bistriţa, politie mică. -s* Sosboonii; sau SDafea-EUfă, locu vred- nic de insemnaţ in istoria Moldovei pentru „marea bătălie. ce a fost „aice intre Stefan 

“cel mare, veteazul Domn al Moldovei, și in- tre Turci, la anul 1476. Și-a luat - numirea - de Valea-Albă de la mulțimea 6selor ce i- nălbiră . acest loc in urma bătăliei, | - In acest district, prin, munţi, :se: află. cele mai frumoase monastiri din “Romănia,. care arată căt. de mult ţineau strămoșii noştrii la religiune. - Intre acestea. se -inseamnă : . _ Monastirea Seamţul, in care se află la 600 monahi, intrun loe.. fârte. frumos, este cea mai insemnată monastire din Romănia; are o imprimerie, o farmacie, și un. spital Pentru .alienaţi. a 

r
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SDanaticui lingă satul'cu asemene nimne, 
monastire de maice, acărora mumăr este 'de 
vre-o 600; 'are o. sedlă de te. si ui 
spital, .. | | Da 

„ Elgapia, lăngă,; satul cu aseminea nume are 
la 400 călugăriţe. | 

“Secw, monastire de. monahi, este: insem- 
nată pentru lupta ce. se ţiiu aice la. anul 
1821 între Volintirii Greci și intre Turci, 
și unde cei intăi fură. măcilăriţi de. tot. 

Bistriţa monastire de monahi, aici se a- 
flă mormântul lui Alexandru cel. Bun și a 
familiei sale; aice se vede și pănă astăgi 
palatul - unde petrecea vara acest Domn. . 

. Districtului Bacăă. a 

— De mde se numesce ast-fel și care 
este marea lui? E E 

— Se numesce ast-feliă, da la: capitala 
sa, este unul din districtele cele mai mun- - 
toase, pentru care marca . sa: este- o Stâwncă. 

— - Cum se. sub-iniparte” Şi-care sunt lo- 
curile cele mai principale ?. mi | 

— Se sub-împarte' in 5 plase şi are 84 
comune, Locurile principale sunt: ă
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-. Bacăut. cu 13,000 locuitori pe Bistriţa, 
„este capitala Districtului, are un. Gimnasiu. 

Ocna este politie insemnată, pentru. co- 
mesciul ce face cu sarea, in fie-care an se 
scote la 50,000,000 ocale,:care se intrebu- 
ințează “in ţară; dar cea mai mare parte se 
trece in alte ţeri; are o sc6lă primară. de 
băeţi și una .de fete, o casarmă și un castel 
pentru cei condamnaţi la inchisâre. . 

SiToinescii: politie mică,. dar însemnată 
pentru făntănile de :pecură : minele de la 
Ocnă şi. aceste de păcură sunţ;. cunoscute 
mai bine. de: doue sute de ani. Aice se află 
şi o fabrică de lumănări numite de gaz. 

Cașin, cu iarmaroc la 15 August, care 
este al doilea după cel. ds la: Folticeni. - 

„ MDafoa-tea, Sărincea și 9foduzife politidre. 
„La satul -Conănescii se află o mină, de 

“cărbuni de pământ și făntăni de păcură cu 
care se face . mare comerciu.— la Grozești 
este o fabrică de steclă, iar la Sascut o 
fabrică de zahar... i 

„- In acest district, și în al Romanului, lo- 
cuesc mulţi Unguri așegaţi aice de Stefan
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„cel Mare, după ce a bătat pe ] Matei” Corvin 
3 la Baia in „anul 1467. 

6. Districtul Romaiiă. îi 

— De unde şi-au luată, numirea, şi câre. 
_este marca lui ? Ma | Ma 

— Si-a luat. numirea de la capitala sa, 
„este fârte productiv in grăne, „Pentru . “care 

marea sa este: trei spice de grău,. 
-—Căte plase are. Şi care sunt locurile cele 

„- mai principale ? 
„. —Are_4 plase, şi 77 comune, Locurile 
cele mai principale sunt: a 

. Bomawmut, lângă riul Moldova, cu: 47 „000 
locuitori, este capitala” districtului, are' o E- 
piscopie fondată de Alesandru cel: Bun, un 

- Seminariu și un giminasiu. De .la Roman 
peste Siret, se văd ruinele . unei cetăţi vechi 
numită Săntul Dimitrie, intărită .de Ştefan 
cel Mare, aici se află: un pod de fer. peste 
Moldova "ung de 300 metri. 

Scheia, locu insemnat în istoria Moldo= 
-- Vel. pentru bătălia urmată intre Stefan cel .



— 44 — 

„Mare'şi Hroiot rebelul. Stefan invinse pre 
Hroiot la anul 1486. In - această luptă se 
deosebi mai înult Aprodul Purice, căruia 
Stefan de atunci îi skimbă numele in Movilă. 

Eucestii, Dămieneştii, Băra Şi Onigcanii 
sunt politii mici. Pa 

La satul fra29ă, in acest district, este un 
institut agricol f6rte bun, fondat de cătră 
fraţii Ioan și Necolae Ionescu, cari şi sunt 
proprietarii, moșiei. : e 

7 Districtul lasi 
„—De unde și-a luat numirea și care es- 

„te marca lui? Ma 
——Distrietul Iaşi! numit după” capitala sa, 
produce grău, vin, pâme şi harbuji (pepeni) 
buni; e renumit in crescerea, cailor, pentru - 
care marca sa este un cafă,. 
„„— Câte plase are, și care suntă locurile. 

cele mai principale? 
„Se sub-im parte în:7 . plase, şi 47 co- 

„mune. Locurile. principale sunt: 
„ Zapii (Municipium . Iassiorum) lângă riul 
Bahluiu, cu 90000 „locuitori, este capitala
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districtului. Iașii: au fost şi capitala Moldo- 
verde la anul 1565 cănd Domnitorul Ale- 
sandru : Lăpuşneanul strămută scaunul Dom- 
niel de la Suceava—pănă la anul 1862, când 
uninduse ţerile sub Alesandru I6n |, Bucu 
xescii deveni Capitala intreger Romănil.. Aice. 
este astădi reşedinţa Mitropolitului Moldovei. 
şi Sucevei, a curţei de apel, a consulilor pu- 
terilor străine, a administraţiunei şi a Tri- 
bunalului. Între aşegdemintele publice se in- 
seamnă : o universitate, un Liceu fondat la 
anul, 1835, doue Gimnasii, un Seminariu 
fondat de cătră Mitropolitul Veniamin, doue 
scole superire de fete, o.sc6lă militară, un 
cabinet pentru fisică şi 2 de chimie, 2 bi- 
blioteci, un cabinet de Istoria paturală, o. 
scolă şi un museu de pictură,: Institutul Vi: a- 

„silian,:o scâlă de arte, o. sedla de meserii, 
scoli primari de băeţi şi de fete, şi pensi- 
onate privâte. In Iaşi, sunt 52 biserici. Un 

Teatru naţional, un Institut orfanotrofie-peri- îi 

tru copi săsiţi, un : ospiciu pentru .bătrăni 

și 4 spitaluui, 2 litografii, 1 | tipografii ŞI 4. 
librării. a |
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Intre zidirile cele mai principale se in- 
„seamnă: Biserica Sfinţilor. Trei- Ierarhi, zi- 
dire gotică cu relicviile Sântei : Paraschive” 
aduse aici de Domnul Vasile Lupu la anul 
1644, care şi didi astă biserică ; catedrala 
Mitropoliei, zidire fârte mărâță,. dar nesfărşită 
incă, făcută de cătră Mitropolitul Veniamin; 
Biserica Sf. Neculai cel Mare biserică Dom- 
nească, pentru că aice se ungeau Domnil . 
la intronarea lor; astă. biserică. este zidită 
de Stefan cel: Mare la anul 1474, după ce 
repurtă trei victorii tot intrun. an: la Ra- 

„cova asupra turcilor, la "Râmnicul Sarată 
asupra muntenilor și la Grumăzesci asupra 
cozacilor ; în ea, se află trei altare, a Sântului 
Stefan, Sf. Neculai şi Sfintei Varvara. Apoi . mai sunt: Monastirea Golia, Mon. Sântului 
Spiridon, Monastirea Bărboiu, Monastirea, 
Frumoasa, Palatul Domnesc zidire măreaţă, (arsă) unde se află localul diferitelor anto- rităţi, Academia, (Liceul), spitalul Sântului 
Spiridon, gara drumului de fer ete. 

„ Posiţiunea Iașilor este fârte frumâsă, fiind așazat pe trei dealuri : dealul  Copoului ee
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vine spre meade-n6pte, dealul Ciricului ce 
vine spre resărit şi dealul Gălăţei ce vine 
spre meaqă- gi; aceste dealuri sunt acope- | 
rite cu vii și livedi, peste care să i rădică 
mai multe monastiri frumâse. | 

Săzgul Srumwos politie.. Locurile din pre- 
- giurul acestui târgii sunt renumite pentru 
harbujil (pepeni) ce cresc acole. 

Soduţ-dfâci politiră. | 
Sewteniă lângă Prut cu trecătâre in Rusie, 

are vamă. Aici șede un comandante de mar- 
gine ; vara se adună multe pers6ne. pentru 
băi. Politidra aceasta este. însemnată in is- 
torie prin lupta ce se făcu aice între Greci 
şi Turci la revoluţiunea din „Moldova ur- 
mată la anul 1821. 

Bivotarii, Cănwinăreociă, Șibana 3i- | 

Mei pi Soonote sunt politibre, | 
Cotmarii renumit pentru vinurile sale cele 

bune. Viţa de vie se dice a fi adusă de 
Stefan. cel Mare de la 'Tocai din Ungaria ș 
aice Domnul Vasile Eraclide Despot fundă 

la anul 1563 o universitate, “o bibliotică ȘI 

o Biserică luterană, PT
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8. Districtul Vasluiu. 

.. —De unde se numesce ast-feliu și care 
e marca lui ? a 

— Numit ast-feliu după capitala sa; pro- 
duce miere şi ceară multă, pentru care 
marca, lui este un stup „ca albine. | 

— Cum. se sub-impaite și care sunt l0-. 
curile cele mai principale ? 

„+ —Se sub-imparte in 5 plase, şi are 66 
„comune. Locurile principale sunt :.. 
„+ SDaslmim: cu 8,000 locuitori, este capi-. 
tala districtului. Aice se văd și ruinele u- 
nui palat: al lui Stefan cel Mare,. unde pe- 
tvecea câte-o-dată ; aseminea şi biserica Sân- 
tului Ioan Botezătorul zidită la anul 1473. 
tot de acest Domn. Din sus de Vaslui este 
valea Racovei, loc insemnat în' istoria Ro- 
mânilor; căci aice. Stefan cel Mare numai 
cu 47,000 Români, - bătu pe „Soliman pașa 
ce comenda 120.000 Turci în 17 Tanuariu 
anul 1475, așa de'tare, in cât ucise 4. paşi 
şi luă peste 100 stindarde ;. iar “Turcii pre - 

„Puţini scapară peste Dunărea. -
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Sungeacii, cu izvor de apă minerală, Qo- 
Oăoscii » Dlegrescii și EBozosescii, politioare, 

Se mai inseamnă iarăşi : 
Soeama sat într'o. pusetură, foarte tare ; 

aice se află ruinele unei cetăţi și unde s'au 
găsit arme de resbe]. | | 

Sitovita Îmi. 'Bwecef, movilă mare nu 
departe de oraşul Vaslui, numită ast-fel 
de la Șoiman Burcel], un veteran â lui Stefan 
cel Mare, și căruia Stefan pentru bravura 
cu care sau luptat la, Resboeni, îi dădu o 
răgăşie pe care se afla movila, cu condi- 
țiune de a se aședa “in vârful ei spre a ob- 
serva când vor intra 'Tatarii în ţcră, şi a- 
tunci se'i dee lui de veste ca să meargă 
să. scape moșia de «ei. | | 

9, Disteietul Fălciu. ' 

__—De unde se numesce ast-feliu Și care 
este marca lui? 

—Se numesce de la vechea sa capitală 
Fălciu; ; produce vinuri, vermi de matasă, duţli, 
tutun şi mai cu'samă vite multe. pentru care 
marca „sa este avi bou, 

4,



—Câte plase are și care sunt locurile 
cele imai principale ? 

—Se sub imparte in 4 pluse, și are 37 
comuni. Locurile principale sunt: 
„Jtusiă nu departe de Prut cu 18,500 1o- 

cuitori, este capitala districtului, are o epis- 
copie cu seminariu inferior. | 

„ Săteim a fost mai înainte capitala dis- 
trictului, cu portii” mie pe Prut. 

Socofina politioară însemnată; pentru po- 
„dul de piatră pe apa Bârladului, așternut 
pe cinci arcuri. N - 

În acest, district, -niu. departe de Huși se 
- află o movilă mare artificială numită ao- 
vita Răbiei seau movila Jbomulnri., pentru 

că Moldovenii ar fi ucis şi ingropat aice 
pe un Fan tătărăsc cu t6tă stea lui, .şi 
Sar fi înalțat astă movilă; pentru pomenire. 

10. Districtul Tutova. | 

„—De unde se numesce ast-feliu Și care 
este marca lui? - _ Si 

— Se numesce de la riul Tutova ; produce 
pesci mulţi pentru care are marea tei pesci.
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_—Câte plase are şi care sunt locurile. 
cele mai principale ? i a 

=—iAre 5 plase, și 79 comiine. Locurile 
principale. suut : 

Bâsfadut. lângă riul cu. aserinea nume, 
cu 28,000 locuitori, este capitala districtu- 
lui, are un Liceu, un spital şi mai multe 
fabrici de supon cu care face mare comerciu. 

“În evul de mijloc orașul, impreună cu dis- 
trictul, formau republica Bărladului. In a- 

“propiere de Bârlad să văd. ruinele unei ce-. 
tăţi vechi ce de abia se cunosc, și care de 
cătră locuitori se numesce cotatea 8 pă- 
minti, 

DUmgenii, Sucacii oi Stopena politiâre. 

11.. Districtul. Teenciu. 

De unde și-a luat numirea i care este 
marca lui ? 

—Și-a luat” numirea de la capitala sa ; 
produce: vinațe multe, pentru care marca sa 
este o viță cu stotuguci, 

— Câte plase are şi care. sunt locuite cele 
mai principale.
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—Are 4 plase și 57 comune. Locurile 
principale; sunt : - 

Socuciw lângă riul Bârladul, cu 8,000 
- locuitori, este capitala districtului. 

Sicozeștii în sus de 'Tecuciu. Sumgeivii, 
SBisoci mica & Sfos câ i So0ul-Succutui politidre. 

12, Distrietal Putna 

—De unde şi-a - luată numirea, „Și care 
este . marca lui ? 

IER i-a luat numele seu de la riul Patua 
Acei în inet; produce vinaţe multe și bune 
Reni! căile marca sa este m Sacuo stând 
“peste ui Vas cu vin. 

districi : tot-dea-una, au fost a 
ua moldave ? 
IUL pi nu. Pe la anul 1475 cl fă ăcea parte 

din România 'munteană. La acest an fiind 
in România moldovă, Domn, Stefan cel 
Mare și în cea munteană : Radu al IV cel 
“Frumos; Radu se sculă asupra, lui Stefan 
"cu resbel, și se ţinu o luptă întie “ei la 
Râmnicul-Sărat, in care: luptă, Stefan in- 
vinsă pe Radu. "Bocii atât cei munteni cât 
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Și cei moldoveni, atunce se strânseră “cu 
toţii la Focșani și se sfătuiră ca se impace 
pre Domni şi se nu 'se mâi verse sînge in- 
tre fraţi. Atunci Stefan a dis că, va face 
pace numai când âi vor da districtul Putna. 
Muntenii 'se plecară la asta, și il dădură, 
puind hotar riul Milcov, căci mai înainte 
era 'Lrotușul. Dar de la '1862 nu mâi este 
nici Milcovu hotar, . căci unindu-se ţerele, 
nu mai putu devide: o naţiune mare Și ne- 
despărțită. 
„—Cum se sub-imparte acest district Și 

care sunt locurile principale ? 
—Se sub-imparte in 5 plase, şi are 68 

comune. Locurile principale sunt: 
Socșamii prin care trece. riul Milcov cu 

20,000 locuitori, este capitala districtului ; 
are o curte de Apei şi un gimnasiu, și trei 
imprimerii. 

. Odobescii. mai in sus de Focșani, renumit 
pentru vinaţele sale, cele multe şi bune. 

Adjudul la varsarea Trotușului in Siretiu, 
politidră. Aicea se află și un pod de fer 
lung de 270 metzi peste viul Trotuș.
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 Sancirw, - Dommeșcii și STămnofoasa suni 
politibre. 2 a 

La satul Mărășesci pe riul Siretiu, in a- 
cest district, este un pod de fer .lung de 
970 metri. De aice se incepe o ramură de 
cale ferată spre Focșiani. 

13. Districtul Covarlui. 

—De unde şi-a luat numirea ŞI care es- 
te marca lui? | a 

» —Se numeşee astii-feliu de la părăul Co- 
„vurluiu ce curge prin el; este insemnat pen- 
„tu portulii seu la Dunărea, de aceea şi mar- 

ca sa este o Ancoră de corabie. 
— Câte plase are şi care sunt locurile ce- 

le mai principale? . 
-—Se sub-imparte in trei plase și are 44 

comune. Locurile principale sunt: - | 
. Salaţii cu 80,000 locuitori, este capitala 
distaictului; are un gimnasiu, o seâlă co- 
mercială, 3 imprimerij, 2 librării, o casar- 
mă militara, un. spital, o carantină şi! port 
forte. mare. Spre .apuş de la. Galaţi ca o 
jumatate 6ră, pe malul stâng al Siretiului



se- află ruinele unei cetăţi numită 'Ţiglina 
sau Ghertina, şi unde in anii trecuţi s'au 
găsit mai multe anticităţi. 

Soohea, Sofegcii, Sofășeii, a căgusenii, 

Bozegcii, E) fădeștii şi Bogojanii, sunt po- 

litidre. 

- Prin acest district trece valul cel mare 
a lui Traian, care viind- din. Romănia mun- 
tenă de peste Olt, se intinde prin Bâsara- 
bia spre Tighina. | 

1. Districtul Râmnicul- Sarat. 

—De unde și-au luat numirea Și .care 
este marca lui ?. | 

__— Acest district şi-a luat numele de la 
riul Râmnicul. Sarat ; produce cai mulţi şi 
buni, pentru care şi marca sa, este ww cal. . 

— Cum. se sub-imparte şi care sunt locu- 
mile cele mai principale ? 

—Se sub-imparte în 6 plase și un aie) 
și are 86 comune. Locurile principale sunt: 

%* Invăţătorul va arata elevilor diferința între plasă 
si și plaiă. .
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Râmmicm-Sarat cu 7,000 locuitori, este 
capitala districtului. 

SBotboca politi6ră. 

15. Districtul* Brăila. | 

—De unde și-au luat numele şi care este 
marca lui? | = 

—Şi-a luat numele de la capitala sa, el 
este. cel mai mic district de cât tote; este 
însemnat pentru portul seu la Dunărea pentru 
care marca sa este o corabie. | 

— Cum se sub-imparte și care sunt locu- 
„ile. cele mai principale ? | i 

—Se sub-imparte în 2 plase, şi are 51 
„comune, Locurile cele mai principale sunt: 

„ Brăita cu 30,000 locuitori, lângă Dunărea 
este capitala districtului are o scâlă comerci- 
ală. Ea este însemnată prin mai multe bătălii, 
—La 1828 fu dărămată cu totul ; acum, insă 
politia este regulată, infrumusețată, cu gră- 
dini şi strade. largi; are port mare care 

„este al doilea după Galaţi. 
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16. Districtul Buzeu. 

—De unde se numesce ast-fel și care 
este: marca sa? 

—Se numesce ast-fel de la riul Buzeu ce 
„dă în Siret, seâte aur din riu, chilimbară și 
cărbuni fosili. Marca sa este. un: Sampiw, 
cu trei turnuri. ăi o pasere de-asupra, sem- 
nul Catedralei episcopiei” din capitala sa. 

— Câte plase, are și care sunt locurile 
principale ? . - 

—Are tre! plase 3 plaiuri și 108 comu- 
me. Locurile principale sunt: | 

Buzent lângă viul Buzeu, cu 11. „500 lo- 
cuitori, este capitala districtului, are o 6pis- 
copie cu seminariu, și o imprimerie, La 25 
Iuniu aice se -face iarmarocii mare numiti 
Dragaica. Lângă acesti orașu peste riul Bu- 
zeu se află un “pod de fer lung de 530 metri. 
Sitizitm, politidră. | | 
Brăngăturele de Penteleu sunt renumite în 

acest districtu, 
17. Districtul Jalomița. 

—De unde se numesce ast-fel Şi care es- . 
te marca lui?
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—Be numesce ast-feliu de la riul Ialomi- 
ţa.“ Acest. district este cel mai cămpenos 
şi mai bogat in grâne şi in pesei, pentru ca- 
ve marca sa, este vit pesca peste 1 snop 
o grâu, Sa 
„ — Câte plase are Și care sunt locurile ce- 
le mai principale. | PI 

—Are patru plase, și 88 comune,  Lo- 
curile principale sunt : | 

Cafarașii drept Silistra din: Bulgaria, cu 
9,000 locuitori, este capitala districtului, a- 
ve carantină și: schele insemnată. | | 

Afrsiceauii pe riul Ialomița a fost mai 
" inainte capitala districtului . | Sa 

„Slobozia politiâră in centrul districtului. 
„» Sioa-Sotrei (Gura Ialomiţei) în. faţa Hâr- 
şovei din Bulgaria, are port. a 

48 Districtul Prahova. o 
-—De unde și-a luat numele şi care este 

marea lui? e 5 
—Și-a. luat numele de la riul Prahova; 

„el produce prin. munţi multe animale selbati- 
ce, precum : cerbr,căpri6re, şi altele, pentru ca- 
re marca sa este au țapii...
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— Cum se sub-impart şi cari sunt locurile 
cele mai principale ? . 

— Se sub-imparte in 5 plase și 2 plaiuri, 
și are 154 comune. Locurile cele mai princi- 
pule sunt: 

Sloccii nu departe de, riul Prahova cu 
35,000 locuitori, este capitala districtului, 
are un gimnaziu, 0 scolă de meserii. și o 
imprimerie. Ploescii este un oraș frumos, bi- 
ne aşedat; face mare comerciu, mai cu samă 
prin văndare de lână. 

Bucovuii fu capitala defiuatlu dis 
trictii Secuenii, 

Solega are fântâni de păcură şi mine , de 
sare. E 

Sfamicui. unde este ocnă, din care se sc6- 
te mulţime de sare. i 
Otaţii, O)afonii % awwite. 9 Campina 

- politie e.. 
In acest. district la, polele muntelui Bu- 

.. 

-cegiu, intr'o posiţiune incăntătâre, se află. 
monastirea Sinae, unul din cele mai frum6- 

“se monumente” ale Romăniei făcută de  Mi- 
hail Cantacuzinii. „Aice este un: palat: unde
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„șede Domnul câte-o-dată vara. La Păcureți, 
sunt fântăni. de: păcură.” a | 

„19. Districtului Ilfovă. | , 

—De unde se: numesce ast-felă și care 
este marca, lui ? a 

—Se numesce ast-fel de la riul Ilfov. 
Este indestulat in grâne și porumburi. Marea 
lui este um Sompiu cu sânţii imparaţi Con- 
“stantin și: Elena, care sunt “patronul Cate- 
dralei Mitropolitane din Bucuresci, 
„_—Cum se sub-imparte şi care sunt locurile 

cele mai principale ? 
„—Se sub-imparte in 6 plase, și are 121 

comune. Locurile cele mai principale sunt: 
Bucmrescii cu 200,000 locuitori, pe rîul 

Dâmboviţa, este capitala Romăniei, reşedinţa: 
„Domnitorului, 'a Senatului, a Camerei legis- 
„lative, a Mitropolitulur. primat al Romăniei, 
a Curţei de Casaţiune, a, Ministeriilor, a Cur- 
ței. de Apel, și a tuturor autorităţilor civile | 

ȘI. militare a ţerei. Bucurescii (ce va se dică 
loc “de bucurie) s'au numit după numele lui. Bucur stăpânul acestui loc. „Această capi-
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tală este infiinţată de . cătră Principele Mir= 
cea Basarab pe la 1383, când făcu curtea - 
veche . intăiași-dată ; aice petreceau Domnii 
numai earna, şi vara la Târgovişte pănă - 
la 1780, de atunci reșidă numai în Bucuresci. 
Intre așezemintele publice se insemnă: o 
Universitate, 2 Licee, 2 Gimnazii, 2 Semi- 
naril,: 4 Sedii comercială, o sodlă normală, 

2: scoli secundare de fete, 1 scâla, de medi. 
cină şi de hirurgie, i scdlă de veterinărie, 1 
conservatoriu, i sc6lă de bele-arte, mai multe 

„scoli primare de băeţi şi de fete,.mai multe 
pensionate private, 12 librării, 16 tipografi, 
1 bibliotecă, 1 muzeu de zoologie, şi mine- 
ralogie, 1 muzeu de anticităţi;, la Cotroceni 
este un institut pentru orfane fondat de că- 
tră Dâmna Elena Cuza la 1862; Spitalul 
de la Colţa, Spitalul Brancovinesc, şi Spitalul 
militar, o Jondărie și fabrică de monetă; 
in Bucuresci sunt 123 biserici. Intre' edifi- 
ciile cele mai principale sunt de insemnat: 

“Universitatea, Teatrul naţională, Palatulă -- 
Domnesc, Mitropolia, biserica Principelui 
Radu, biserica Sărindarul, biserica Sântului
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Gheorghie, a Sântului Spiridon, Palatul Bi- 
bescu, Palatul Grigorie Ghica, Palatul Stir- 
beiu, casarma Malmeson, casarima Alesandru 
Ioan, şi alte multe 'zidiri măreţe.  Aice se 
află și mai multe grădini frumâse, precum : 
grădina de la Soșea, Cismegiul, Episcopia 
și Sântul Georgie.. Industria: Şi: comerciul 
sunt in mare fl6re.: La monastirea. Cotroceni 
lângă Bucuresci este palatul de vară a Domni- 

„torilor Români. E 
- Olteniţa la vărsarea Argeșului in-:Dună- 
rea, târgă și port insemnat pentru bătălia 
urmată intre Ruși şi Furci.la. anul 1855. 
„La satul Chitila in acest district este.0 

tabrică de zahar. aa ÎN 

20. Districtul Vlasca... 

—De unde şi-au luat numele Și care-este 
marea lui ? a Se 
—Și-a luat numele de la Flascu sau Flas- 

cus Domnitor antic ; produce multe lemne, 
pentru care marca sa este Sei Stojazi, 

» —Cum se sub-imparte şi care - sunt 10- 
curile cele mai principale ? E
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—Se sub-imparte în- 4 plase, şi are 111 
comune, Locurile cele mai principale. sunt: 

- Simagim lângă “Dunărea cu 21,000 lo-. 
cuitori drept | Rusoiucul din Bulgaria, este 
capitala districtului ; are port insemnat și”: 
carantină la Dunărea. In vechime fu cetate 

„tare, făcută și numită, după cum se dice, 
de cătră, un comis a lui Negru Basarab nu- 
mit Georgiu, este renumit pentru mai multe 

bătălii. 
Călmgăvenii în drumul Giurgiului la Bu 

curesci, este renumit in istorie, căci aice 

la anul. 1595 Mihai Bravul, eomendănd 
16.000 oameni, au invins pe Sinan-pașa 
care comenda 200,000. Insuşi Sinan-paşa 
scăpă cu vai nevoe, prin fugă, din mânele 
Românilor, dar invalmașala cea mare, Turcii 
grămădindu- se pe podul de pe ul Neaj-— 
lovu, îl impinse sub pod, unde cădend își 

“ rupse duoi.-dinţi. Aice este și acum o cruce 
de peatră care ne amintește de gloriile stre-.. 
moşilor noştrii. - 

In acest district la satele : Stetăţea, Sâca și 
Obeoca des sevăd ruinele unor cetăţi antice,
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21. Districtul Dâmboviţa. . 

„_—De unde se numesce. ast-felă. și 'care 
este marca, lui? 

— Numit ast-fel de la riul Dâmboviţa, ce'l 
- udă de-a-lungul seu; produce poame și vă- 
naturi multe,. pentru care marca sa este 
o Căprioară, . Su 
—Cum se sub-imparte și care. sunt lo- 

„urile cele mai principale? e 
— Se sub-imparte în 5 plase şi 2 plaiuri, 

şi are 118 comune. Locurile principale sunt: 
Sizgovistea lângă riul Ialomiţa, cu 7,000 

locuitori, este capitala districtului. 'Târgo- 
viștea fu a treia capitală a Domnilor vechi ; 
aice. ședeau Domnii vara și iarna la Bu- 
curesei, pânăla 1700; de aţunci părăsind'o 
cu totul, perdu „multă din frumuseţa sa. 
Monumentulii. ce mărturisesce incă strălu- 
cirea acestei politii, este Mitropolia Sântului . 
Georgiu. | a E 

Săcscii politioară. Aa 
Sitonastizea din 35f renumită, pentru că 

„posedă, capul lui Mihai Bravul. Din acest 
district. se sedte var şi petre de .m6ră. .
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22 Districtul:Muscel. |. : i 

;—De unde şi-a luat numirea şi: care este - 
marca, lui? 

— Şi-a luat numirea. de la muntele Mus- 
cel ; marca lui este un ODuftur, căci aice 
ta intăia, reşedinţă a lui' Radu: Negru, după . 
venirea lui din Yagarasi la anul 1290. 
Cum se sub-imparte şi care sunt lo- 

curile „cele mai principale ? | 
—Se sub- -imparte in 3 plase şi 2 plaiuri, 

și axe 85 comune. Locurile principâle sunt : 
CQâwpuf-fumg -cu 10,000 locuitori, este 

capitala. districtului. Câmpul-Lung se află 
situat into: câmpie. lungă de unde poate 
și-an luat și numele ; el este favorat de un 
aer curat şi sănătos. Acest oraş este cel 
intăiu loc unde -descălecă Radu Negru când 
veni de la Fagaraş pe la anul 1290; așa 
dr acest oraș este intăia - reședință. a. Ro- 
-mânilor. In vecinătatea. orașului se văd nisce 
ruine, unde se dice că ar fi fost cetatea ro- 
mână Sonnefa. La. satul EHbosci, in acest 
district se află :o carieră de calcar, din care 
se scot petre foarte bune pentru constrale- 

5.
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ţiuni. In valea. riului Dâmnei sc află calcar 
cristalin. (marmută) de diferite colori foarte 
frumâse ; pagubă insă că nu se pâte espl6ta 
din causa locului nepracticabil un3e se gă- 

„sesce.. . - 
La satul fucărzii se văd ruinele unei ce- 

tăţi vechi, și se presupune că ar fi a cetă- 
“ţei romane Rucomirnw e 

23. Districtul Argesul. 

„—De unde se. numesce  ast-fel Şi care 
este marca lui? - 

—Numit aşa de la riul “Argeş ; . marea 
lui este arm O)uftur, căci aici fu a, doua 
capitală a lui Radu Negru după venirea lui 
„din Fagaraș. 

„— Cum, se sub-imparte și: care. sunt lo- 
curile cele mai. principale ? 

„_—Se sub-imparte în 6 plase și un plaiu,. 
și are 143 comune. Locurile principale sunt : 

Siteociă lângă riul Argeșu, - cu 19.500 
locuitori este capitala, districtului. 

Quntea 2 Ogesii, numită ast-fel, căci 
aice fu a doua reşedinţă a lui Radu Negru,
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„după “venirea lui din Fagaraş, strămutând?o 
„dela Câmpul-Lung.- In acest oraş este SIto- 
nastizea 0 Clrgeș cel. mai frumos monu= 
ment al. României, și foarte rar chiar in 

"Europa. Ea este toată de marmură in stil 
bizantin, sculptată in esterior, aşa de artis- 
tic în cât nici-o peatră nu se asamănă una 

„en alta, iar turnurile sunt așa de bine şi cu 
artă lucrate sucit, în cât vădându-le se: 
pare că vor se cadă. Acest monument este: 
edificat la anul 1518 de către domnul Nea- 
goe Basarab. Se dice că la facerea. acestui 

templu Doamna, lui Neagu îşi vându brace- | 
letele și toaleta sa cea scumpă, numai. ca 
barbatul seu 'se nu pună contribuţiuni asu= 
pră poporului, ca. să aibă cu ce isprăvi astă 
didire măreaţă. Aice este o Episcopie “cu 

„Seminariu inferior. - ar | 
In acest district lângă riul Argeșu, se 

„văd nisca ruini de cetate ce se presupun a 
fi a cetăţei lui Negru Vodă. La o postă de 
Curtea de Argeș, la poalele muntelui Al 
bina, se văd ruinele 'cetăţei Soznazii, zidită 

„de cătră Vlad "Țepeș la anul 1470, prin
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- femeele, fetele și copiil celor ce se revolta- 
-Seră contra lui. e 

24, Districtul Oltul: 

—De unde și-a luat numirea și care este 
marca sa? 
—Și-a luat numirea - de. la riul. Oltu ce'l 

udă de-a lungul seu. Marca sa este 1 San 
„semnul cetăţei "Turnul, ce astă este in dis- 
trictul Teleorman. . : 

__ —Cum se sub-imparte ȘI care sunt locu- 
rile cele mai principale? 

—Se sub-imparte în 4 plase. și. are 101 
comune. Locurile principale sunt: . = 
„—Sfatina lângă Olt; 'cu 7, ,900 locuitori 

este capitala, districtului... Aice se. află un 
pod de fer peste. Olt: de 180. metri ln 
gime. 

, " Districtul Teleorman. 

5 _—De cade se numesce ast-fel şi care 
. este. marca sa ? 

—Numit de la riul Teltormăa. ; “prodice 
oi multe, pentru care marca sa este. boi oi, 

| 
|
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— Câte. plase are și care , sont locurile 
principale? 

— Are 4. plase, şi 138 comune. Locurile 
principale sunt: 

: Swawl la vârsarea Oltului î în Dunărea, 
„cu 5000 locuitori, numit așa de la turnul 
ce se păstrează între. nisce ruini vechi din 
timpul Romanilor; este capitala districtului, 
din vechime: fu cetate tare. La: anul. 1598 
a, fost aice o bătălie însemnată. între Mihai 
Bravu şi turci. La 1583 a suferit mult din 
causa, bătăliei urmate aice între Ruși și Turci. 
Are port, și. carantină la Dunărea. 
 Slopii-Bo-vede -au fostii mai inainte capi- 

tala districtului. | 
Afexan?zia şi Sllavzodinwul sunt politii. 
Zimnicea cu port, drept Sistovul din Bul- 

garia. | : 

26. „Districtul Romanați. 

„— De unde se numeșce asti-foli şi c care: 

este marca lui? . -. ; 

— Numit de la Romana-Naţie, căci. i root 

. loniile Romane când au venit in Dacia, aice
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Sau așazat intăia Gră, este unul din dis- 
trictele cele mai cămpenâse, produce prâne 
multe, pentru care şi marca sa, este ui 
onop So grău, e 

— Câte plase are și cara sunt locurile 
cele mai principale ? Sa 

— Se sub-imparte in 5 plase şi are1t1 
comune. Locurile principale sunt :.. 
 Cazacaf cu 5,600 locuitori, numit după 
numele lui Antoniu Caracal imperatorele Ro- 
manilor ; în apropiere de oraş se. văd. rui- 
nele cetăţei Antina, fundată de acest Impe- 
zatore, El este capitala districtului, . | 

Cofeiu “nu departe de gura Oltului, lângă 
Dunărea ; de aice începe calea cea ascernută 

„C& peatră, indreptânduse spre miadă-npte 
la. Caracal, de unde mergând pe lângă Olt 
ajunge la Râmnic. Aice sunt ruinele cetățel 

- Stecina şi Cofeiw, unde se găsesc şi astădi . multe antice Romane. Tot cam pe lângă Dunărea, se văd ruinele cetăţer Sucibida, de 
„unde se scot și astășli mulţime de anticități 
romane, ceea ce. atestă că aice aveau_Ro- 
manil gin mare centru .de acţiune. _
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Îsfasti are > port la: Dunărea. 
La satul S&fvonii se vâd ruinele uner ce- 

tăţi, unde s'a descoperit un templu sub-teran, 
şi în“el' mai multe vase de sacrificiu, statu- | 

ete, morminte, care tote dovedesc. că a „fost 
o cetate Romană, i 

27. Districtul Jiul de Jos. | 

— De. unde şi-a luat numirea şi care este 

marca lui? 
— Numit așa de la iul Jiu; scbtă pesel 

mulţi și gustoș, pentru care marea lui este 
WWW posce. | _ ” 

— Câte plase are şi care sunt locurile | 
principale ? îi 

—-Are 7 plase și: 155, comune, „Locurile .. 
principale sunt: | 

Craiova lângă xiul: Jia cu 40 000 locui- 
tori, este capitala districtului, oraș frumos și. 
bine. aşezat, este industrial și comercial ; are 
o Curte. de apel, un Liceu, o -sc6lă: superi- 
6ră de fete, fondată, de cătră Iordachi Otete- 
leşanu la anul 1835, 2: imprimerii şi 29 
biserici. Din vechime Craiova era a reşedinţa 

- Banilor Romănier-Mia. a [
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„ Coiafatut drept Vidinul. din Bulgaria, loc 
faimos in istoria  Romăniei. prin mai multe 
bătălii. ce s'au urmat aice, iar mai cu. samă 
la anul 1829 și 1853 între Turei și Ruşi; 
are port la Dunărea. Mai în gios, de Calafat, 
se văd ruinele cetăţei Romane Baţiatea. 

&echetut . drept Rahova : din Bulgaria, 
are port, a 

„ Cotale,.sat spre nord de Calafat, aice la 
anul 1853 fu o crăncină bătălie ivtre Ruși 
și “Turci, și. în. care cei intăr fură „bătuţi. 

| 28. Districtul Vâleca. 

— De unde se numesce ast-fel și. care este 
marca lui? 

—Numit ast-fel de la Valea-Oltului ; sete 
ape minerale şi sare mulță.. Prin acest dis- 
trict trece drumul cel, petruit; al Romanilor, 

“pentru care. ŞI marca sa este mu Sostafiou, 
„—Cum 'se sub-imparte şi care sunt locu- 

rile. cele 'mai principale? . 
„Se sub-imparte în 5: plase și 2. plaiuri, „si are 167 comune, Locurile principale sunt : Îâmnicuf lângă Olt cu 6000: locuitori.
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este capitala districtului, are o Episcopie cu 
Seminariu inferior... | 

Ocna Stare, politie însemnată „pentru 
ocnele: inavuţite de : sare, care. pot rivalisa 
cu cele mai inavuţite | din Europa. 

Căinenii are tnecătâre. pe la Turnpl-Roş 
in “Transilvania. | SI 
“SBimaonii, însemnat pentru iarmarocul ce 

se, face aici la 8 Septembre, precum ŞI. pen- - 
tru drumul lui Traian. i 

D-ăgăziawii, loc renumit pentr u vinaţele 
„ sale cele bune. La anul 1821 aice se bătu 

eroul Tudor Vladimiresoia, :CU- Grecii . lui 
Ipsilanti. - 
„În acest district se o află mohastire ca. a: imota 

pe - muntele cu acest. nume, .. este „edifi-' 
cată de cătră Domnul Mateiu Basarab. Are 
o posițiune romantică. La anul 1851 repe- 
rânduse astă monastire s'a inzestrat cu zidiri 

noue, d'in care parte din ele 'sunt destinate 
pentru cei condemnaţi la iachis6re.—lLa Oa 
mescii se află o carieră de. marmură cu 
nuanţe de diferite: colori, şi care. dobândesce 

"un lustru foarte frumos.
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- 29. Districtul Jiul de Sus. 

_—De unde Şi-au luatiă numirea ŞI care 
este marca lui ? 

— Numit ast-fel de la riul Jiul; sedte: fer, 
mercur și -vâuaturi! multe din munţi, pentru 
care marca lui este av cerbi. i 

—Cum se sub-imparte şi care sunt locu- : 
rile cele mai principale ? | | 

—Se sub-imparte in 4 plase şi 2 plaiuri, 
și are 147 comune. Locurile principale sunt: 

Sirgutii Fiti, lângă Jiu, cu 4000 lo- 
cuitori, este capitala districtului, are o > fa 
brică de farfurii. 

Căbwmescii politioară, 
Iu acest district se află frumâsa monas- 

tire Sismama edificată, de cătră Mircea Il 
"Basarab. 

| 30. Districtul Mehedinţi. - 

—De unde se numesce . astfel Și care 
este marca lui? 

„__— Acest distriet este cel mai despre vest. 
dintre tâte; se numesce ast-fel de la riul 

“ Mehadia; scâte. miere multă, şi ceară, şi de. 
aceia marea lui esta o: albimă, |



„.—Cum se sub-imparte şi care sunt locu- 
rile, cele. mai principale 2 .'... 

—Se sub-imparte in 5 plase şi 2 plaiuri, 
și are 192 comune. Docurile principale sunt : - 
„ Severinuiti lângă Dunărea cu 4.500 lo-. 
cuitori este capitala districtului. Mai in grios 
de Severin, să văd şi acum (când scade Du- 
nărea) nisce insule mici, care sunt stâlpii 
ruinelor faimosului pod.-a, lui- Traian, pe care 
la tăcut intre anii 104 — 106 după. Christos, 
avănd. 500 stânjeni in lungime. Următorul 
lui “Traian, -nepotul. seu, Adrian, casă mai 
micșureze ceva din gloria . moşului : seu, âl 
strică, şi astă-di se văd numai ruinele. Se- 
verinul este renumit in istorie pentru mai 
multe. bătălii ; are port la Dunărea. 

Cocmeţii numit după riul Cerna, a fost 
„mai inainte capitala, districtului, - | 

Baia 22 Arană, renumită, căci din ve- 
-chime de aice se scotea multă aramă și se tă- 
lea bani. | | a 
„La muntele Paserea, in acest district la 

anul 1333 Mihail Basarab, al doilea Domn 
al Munteniei, bătu. cumplit pe Sigismund,



Domnul 'Ungarier, care în mândria sa voea 
se supună pe -Români corner unguresci. 

  

„.„.Dobrosea, | 
_—Pe unde se * întinde Dobrogea, și cum 

a venit, ea sub stăpânirea; Românilor ? 
—Acâstă întindere de pământ ce se lun- gesce intre Dunărea și Marea-Neagră pănă 

la ostul Silistrei şi la vestul Mangaliei, diu vechime'au fost. sub stăpânirea Domnilor 
Romăniei-Muntene ;- insă venind 'Turcil din Asia,.. și cucerind tâte ţerile pănă la Dună- rea, au cuprins și Dobrogea.— In asul 1877, urmând vn resbel întie Ruși şi Români cu Turci, aceşti din urmă, fură bătuţi. In urma acestui resbel, în vara anului 1878, se ţi- . nură un Congres european la Bezliv, 'unde 

sera representate : tâte „puterile. cele mau, și 
care. hotărîră. ca. “Dobrogea să: se. anexeze 
României, E E 

—Pe lângă. care apă mare se. află .Do- 
brogea ?. : Da Se 

„— Imeepând. de' la Silistra, pănă; la conflu-
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eutul Prutului, adecă pe un: parcurs de 225 
kilometri, Dunăre ea, devine, un fluviu român. 
De la conlluentul Prutului pănă la. îmbucă- 
tura braţului Kiliei, adică pe un pareus de 
90. kilometri, marele fluviu formează: fron- 

„tiera română-rusă, “ Cele doue întinse delte | 
ale sale cu gurele “Sulina şi, Săntu“George 
aparţine României. Ea dobândesce asemenea 
200 kilometri-câste pe Marea-Neagră, înce- 
pând de la gura , Eiliei păvă la sinul Man- 
galiei. 
Puțin mai în jos de Silistra, Dunărea. se 

împarte în două braţe pentru a forma insula c€ 
mare numită Borcea începând de la acel punct, 
5 -chilometri mai în jos de Bilistra, România 
se intinde pe malul drept, traversând fluviul. 

Se ştie că pornind de la Rașova, care este 
„de 60 „kilometri mai în jos de Silistra, Du- 
ărea, care: curge de la ost la vest, se în- 
“dreaptă de odată cătră nord, spre a: relua, 
aprâpe . de Galaţi, direcţia către ost, și a se 
varsa :în Marea-Neagră. Dunărea Și marea- 
Neagră sunt ast-fel” paralele mai pe : 150 
kilometri. Estremitntea nord-ostului Bulga-
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riei- fomează dar, sub nume .de Dobrogea 
un fel de penisulă. : - . e 
„. — Care este populaţiunea Dobrogei și din 
ce neamuri. este. formată ? E 
_—Populaţiunea Dobrogei care se urcă la 

300,000 .locuitori este 0 amestecătură de 
Români, Bulgari, Greci, 'Turer,: Tatari şi 
Cerkezi. | 

——Care este întinderea și cumu-li pămân- 
tul ei? . - | a 

— Dobrogea are la - 1,300,000. hectare, 
sau 13,700 kilometri, patraţi, ori 250 mile 
geografice patrate; pământul el -in partea 

„despre răserit ce vine pe lîngă Marea-Neagră - 
„Şi Dunărea este 'mlăstinos. Cea: mai mare 
parte însă a pământului Dobrogei, este fârte 
bun, având codri mari şi 'câmpil întinse, tot 
atât. de -roditâre: ca și acele a le României 
propriu. dlisă.. Fiind udată la nord de Dună- 
rea și la ost de. Marea, având porturi de o 
parte, şi de alta, Dobrogea are multe in- 
demănări comerciale, care. prin o bună în- 

 grijire, pot face din ca una din cele mai 
însemnate și mai productive provincir române.



Nu este ţeară pe. lume,. care:înti'o așia 
îngustă intindere de' pământ,,se cuprindă 
atâtea monumente şi atâtea urme de ale ve-— 
chilor Romani. Din distanţă în distanţă pe 
movile și .pe dealuri, se văd ruinele cetăților 
„romane, atât pe ţermurile  Mârei cât și pe 
malurile Duriărei; aseminea şi drumul cel aș- 
ternut cu peatră care unesce Marea cu Dună- 
rea, și care șe numesce 6)afuf fii Sraian. 
Tâte aceste semne de întărituri sunt urme 
înviderate de: temerile ce aveau Romanii de 
a videa năvălind pe acolea asupra lor nea- 
„murile cele barbare. din - Buropa și. Asia. 

„De Dobrogea se ţinu tâte- insulele ce for- 
„mează. Sote Dumărei şi anume: Seti și 
„Cetatii, între braciul Kilier și al Sulinei, in- 
sula, Sf. Scozgie intre braciul . Sulinei și al 
Sf. Georgie, insula Branova aprâpe de la- 
cul -Rasimii; în aceste insule sunt pășuni 
abondente și man6se, cum și insula Sezpifor. 

> Păduri renumite sunt 4: una. de teiușă 
intre Măeină, Isaccea, alta de stejărisii intre 
Babadag, o atreia in insula Leti, şi a patra. 

„in insula Șf. Georgie.
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„Carieri de .petrării alese :sunt la Cerna- 
voda, Igliţe, Tulcea și Macină. -.. : 
-. Pe marginea Dunărei de la Hirşova pănă, 
la, Sulina sunt mai multe lacuri şi bălți pline 

„de pesci: feliuriţi; ear pe litoralul Mărei se 
„află lacul Razim; 'care- comunică cu Marea 

și cu Dunărea prin Dunaveţi. . 
"+ Din causa intinselor pășune a le Dobro- 
„gei; - Puţuenii. cu turmele lor, cele nenumă- 
rate, se scoboară: din Transilvania -la erna- 
tic, incât acâsta face că comereiul. cel mai 
insemnat al Dobrogei cu Europa: este lâna 
țigâie. i, SD E | 
-- În genere climatul Dobrogei este sănătos, 
insă ea sufere. de lipsa de apă în “interiorul 
ei. In pământul seu se  descopării. prin, se- 
pături intempl&târe, mai. multe monumente 
care, atestează domnirea Romanilor pe aces- 
te locuri. - Din resultatul acestor cercetări s'au 
formatu muzee, și. s'au inavuţit pe acel din 
Bucuresei. .... | 
„„—n câte districte. se imparte Dobrogea? 

—In doue, acela al Constanţei şi al Tul- 
cei. — În districtul Constanţa se află 5 vcdle



cărmuite > de câte; unii Administrator sau i sub-. | 
prefectu, anume: ocolul: Constanţa cu 32. 'de 

„comuni; “ocolul Hirşova: cu 44 de comuni; 
„ocolul ) Mangalia cu 55 de 'comuni; -ocolul 
Medjidie cu '56 comuni ; ocolul Silistra-Noue 

„cu 40 'comuni:—Ear in al Tulcei sunt 4 ocâle, - 
cu 60 de comune, având Administratorii reşie- 

- dinţelelor in Sulina, Macin, Babadag şi Tulcea. 
Politiile cele mai insemnate din „distrietul - 

Constaţa sunt: - i: 
Coistanţa (Fiustenge) porti insemnata. 

la Marea-Neagră,: aprâpe de valul lui Tră- 
“iăân cu 5000; locuitori. Aice este reşiedința 
Prefectului, a "Tribunalului de prima in-. 

"stanţe, şi a, autorităţilor consulare. : După RE 
monumentele ce s'au descoperit in impreju- 
rimele acestei politii, se constată că aice au. - 

„fost antica Cetate Somi, locii de esilă și - 
„de inormântii al poetului: latin Ovidie. Portul! - 
Constanţa este legati cu Dunărea la Cer- - 

- navoda cu o cale ferată, construită de o com-. 
panie ingleză. Portal Constanţa are unii zidii - 
in“ marea, care pune corăbiile. la adăpostul 
"y6nturilor și a fur tuniloi, | 

- 6,



? 
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In, Constanţa! se. țintă. pe anii: “done. Sar 
maroace mari. (bileiuri).: Cel. -„dintăiă du 
rează.. de; la: 115 Maiţi::și- poartă, -numi- 
„Tea: “de. Auro. fânmuri to, “Graute,2 
Aice. au: început „aşi da intălnisti toţi. re- 

» presentanţi! ;fabricilorii -mari.. de... lânuri din: 
Europa; spre :a,: cumpăra, lânurile, directii de 
la intăiea.. mână, incătii: proprietarii turme= 
lor de -oi, .au.- avantage | insemnate, putând 

„aşi crea credite . mari în pieţele;  Buropei; 
„Cel de al doilea earimarocă,  durcază de 
la: 1—15,, iSeptemvre, în. care : gospodarii 
„de.vite își espunăi. direct bucatele. lQr.. cătră 

. comercianții “din Constantinopoli, - care Se . 
pot folosi de. - produsul | laptelui „și al. brân- 
zeturilor, : atât din. toată, Dobrogea. căt Şi 
din, România, e 
 OTangafig. cu port. maritim însembaţ, 

'cu:8000; locuitori., „Ace. sunt şi bă mine 
rale: forte. renumite, .:., însa, | 
STeaji3ie. cu..7000 Ioenitori, fondată de 

""Datarii din. Crimeea, după, resbelul 'din 1854, 
ea „este principala staţinne pe calea : ferată. 

dintre” Cernavoda: şi Constanţa. Paralelii. cu
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drumul dei fn ă-sunt done: m: ari Valuri tă cute de Romani, tii e zii 
 Politiile, cele, mai, insemnate, din, districtul 

'Pulcea sunt : m tir 

Suleca; pe sermial Dunărei; port. mare, a 
“ sezată iii: formă ! de amfiteatru :pe :un: "deal, 
cu o: populaţiune de 20,000: locuitori; lingă 

- braciul SE. Georgie;- cu o'eurte de Apei. Ş 
„_ Cocnaboăa, cu. „1000 locuitori, „cu 2 port pe 

| Dunărea. i 
JCiego: a, 1 apă i Dahitreai (aci iti, “facă cu 

gura la: oiţei, -cu-30, 000 locuitori... a 
Saciniă ci „34000 „loeuitori cu. “port pe 

Dunărea. e iu 
Ssaceca. cu porti, ne. Dapătea' en “3, 500. 

„locuitori. a 
„Sulfina, cu 4,000 locuitori ia gura bra- | 

ciului de asemine numire, .portă insemnatii. 
la gura, Danirei, este > rețiedința comisiunei 
dunărene... a 

: Sașova. lăngă Dire. cu! 10, 000 locuitorii 5, 
de aice se incepe valul lui. Traian, care: merge 
penă la marea lăngă Constanţa. a



84 — 

. “Monăstirea, Cocoput este 'pentru călugări, 
și Ciceu pentru maice. -. - 
-: Babadag, în: centrul - Dobrogei. cu 18,000 
locuitori, politie +aprâpe de lacul “Raselniă, 
sub -o climă din cele mai::şănătâsă; acestă 
politie este cea mai inavuţită şi mai impor- 
tantă din Dobrogea. -: ... 

  

Noţiune geografică *). Dobrogea se pote impărţi geografic in 
__doue părți: una situată la nord de valul lui 'Traian, sau de calea 
„ferată de la Cernavoda la fiustinge, care formează o peninsulă in- 
cunjurată de Marea şi de Dunărea, şi alta la sudul acestui val, în 

„tre riul Taban, Dunărea şi Marea. , ! .-.. . E 
„+ Partea Dobrogei locuită, cu intindere de 190 mile patrate, pre- 
sintă o regiune muntoasă şi: una delurâsă, ce corespundă esact cu 
aceste divisiuni : cea muntoasa eate partea. nordică, gi cea delurâsă 
este cea sudică, n cc 

-_ Dintre 19,100 kilometri patraţi, 3,820 kilometri „patrați,. sau . 
„aproape 70 mile geografice patrate, constau in locuri acoperite. de 

„* mlaștini cu puţine locuri cultivabile şi anume : 2030 intre bra- 
_tela Dunărei, 680 intre lacul Raselm sau Ramsin şi Dunărea, 4ll 
intre Macin, Galaţi. şi Isaccea şi cu bălți din care 364 acoperite de 
laguna Ramsin, 336 de lagunele Golovistea, Smăoaica şi Sinoaia. 

„- Între diversele 'cafene ce cutrieră regiunea muntoaşă, se în- 
seamnă mai întăiu; acea de la nord ce urmează. ţermul Dunărei de la Macin pănă :la Mahmudia, prezentând în muntele Tapşan o altitudine de 300 şi in vîrful Isaccel, 390 metri. Din'această catenă 
purcede, dintre Macin şi Isaece, culmea centrală care se indreaptă 
spre sud-ost trecând prin mijlocul peninsulei şi se termină la Xius tinge. Ea dă ramuri și cătră Dunărea şi cătră Marea-Neagră şi prezentează cătră fuviu vîrturile Alabajor, de 105, gi: vîrful Neam- - tului (Deutsche 'Tepe) ae 127 metri; ear dinspre Marea, înălțimi ce ajung ascmine a trcee peste: 200 metri ; astfeliu acele de la 

*). (Estresi din „Steuăa Romdânieiă ho. 167 bisa, nul 1878.)



“- Hustinge prezintă 80 metri, acele „de ligă Kucister 177, de Ja | 
- Ratiskioi 200, şi virtul Babei lângă * Babadagii 209 metri inălţime. : 

Inălfimile ce cntrieră' regiunea deluroasă . formează ramificațiuni 
prea complicate spre a fi caracierişate 'intrun mod general, cle a- : 

: jung pănă Ia altitudinea de 160. metri, astfeliu: este înalțimea dea- 
lului Sapata de la sud-ost . de Rasova, şi” dealul” Hameslik-Bairi ce 

_presintă 166 metri. a 

Riurile ce cutrieră Dobrogiă, de şi de mica” “iiportanţă, sînt 
” insă vii: gi răpedi ; cele 'mai insemnate din ele sunt Tasăul, ce se: 
varsă in laguna” de asemine numire, Telica, Taica şi Slava, cari. 
străbălând lacul de la Babadag, se "varsă în laguna Ramsinş a-: 
dăogim incă Românul,. Boasicul, și Tabanul ce se varsă în Dunărea. 

Dintre lacuri, afară de lagunele: menționate mai. 'sus, se in- 
“ sămnă încă Gârlica, Olteana; Mirianul şi Cocărleana ; dintre lagune, 

Kanarakioi, “Tasla şi sinul Mangaliei,  - 
Natura "solului Dobrogei este variată dar foarte fertilă, sapra-: 

Ru faţa ţerei fiind mai toată - acoperită de formațiunea, - diluviană :nu- 
"mită Loess,- afară de costişele prea repezi desgolite, unde. iesii la 
iveală. stincile petroase fundamentale ; :şi afară de locurile de Jos 

„plane espuse la inundațianile Dunărei, cari sînt acoperite de milul 
epus de fluviu, dar cari cu timpul 8 sau prin. artă, pot a se trans- IE 

„ forma în t&rimuri fertile, ;. "e „. 

“ Regiunea muntoasă, mai întreagă, este - constituită taridaihental. 
din scisturi cristaline, tărim ce este zacătoarea principală. a minc-" 
ralelor metalifere ; cătră Dunărea :insă, atît spre nord cât şi spre 

- vest, se află. terimuri sedimentare de vîrs'a secundară . care “incep 
cu triasul. şi se termină cu terimul: cridos mijlociu. Terîmurile ter- 

_țiare lipsese cu totul din peninsulă. Partea situată la sudul -istmu- ” 
"lui este constituită mai ales interim 'cretaceu superior, 'şi in par-: 
tea dinspre Mareă şi dinspre Dunărea 'din terim cocen. Terimul 
cretaceu de aice este format din gresuri, din ealcaruri, lutari măr- 
noase, calcar mărnos, luturi şi conglomerată; cel cocen, din calcar 
numulitie, gres gi marne. Toate aceste 'roci terțiare z zac, aproape 0- * 

” rjzontal. Roci. eruptive inu 'esistă în':Dobrogea. +» 
„ Din punctul de vedere al productivităţei,: Dobrogea, “după: măr 

_. tarisirea lui Canabich;-este. escepţional de mănoasă; chiar. şi in . 
. privirea Bulgariei, care este „considerată ca greneralu, Constanti- : 
. „nopolui, -- A - 

: Pădurile „acoperii partea nord-vestică a peninsulei: şi acea ves: 
“tică a reginei deluroasă. În partea! dinteiu ele ocupă 0 “intindere - . 
„de. 1000 kilometri patraţi aproape, şi ina „doua, “pre partea cere
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vine României, 1250, preste tot 22809 “kilometri pateaţi, san 42 mile pairate, adecă o șesime, din intinderea totală-a țerei. .. .: - Numărul locuițorilor Dobrogei nu se poate precisa; nu numai din cauza lipsei Qocumentelor, dar incă şi: din--cauză că na:se cn- noasee bihe care va fi „Vimita sa- meridională.: Se scie iinsă, că na- tionantăţile: ce o loguese sunt moaltiple,.că dintre-ele; 'Patarii sint acei mai numeroşi, “că apoi vin Românii, apai Bulgarii mahometani şi în fiuc Cerkezii şi Bulgarii crestini, .Afară-de aceste -naționa- lirăţi se află incă mulţi Greci, Evei şi Armeniei 
„. Aceşti locuitori ozupă, 19, tirguri "gău.orașe,.cu Sulina 20, și a- broape, 210. sate. Dintre tîrguri, Tulcea: are: peste '20,00 locnitori ; Jaaceea,  Macinul, Medgidia, Babadagul și Nassovar între „10,000 şi - 15,000; hiustiuge, Cernavoda, Ilîrsova- şi Sulina. de la 3 până la - 4 mii, şi celelalte anume, - Mangalia, Mahmudia; Topa!a, „Rusena, Doj-nii, Sarkioi, hara-Iemau, Grecii. şi: Cerna, * mai piiiţin 'de 1000 locnitori, L . , s 

- “Ţermul "marin, cuprinzind şi acel al Deitei, are o lungime de 200 kilometri şi: presintă: trei” porturi” mai importante, Kiustinge, . Sulina şi Mangalia. : Portil 'Sulina „lătoria! pre “brațul Dunărei cu acelag nume, esta bine "cunoscut, şi de: aceea-nu ne! vom 0*. cupa de cât de, celelalte: done. - îi. i E E Portul Mangalici cousă într'o lagună lungă de 6 kilometri 'ce nu. este încă bine- despărțită de Marea: hărgimea.::sa: la intrarea, în. Marca este 1=..500 metri şi lărgimea, maximum de 700... Basti- mentele de, 6re-czire mărime un pat intra în ca, căci. "atât: acsată lagană "cit. gi. Marea din „apropiere: este. puţin: : adincă. : Ori-ce, în= - cercări sar face spre a Spa! ajee. un post ar! fi:nisce lucrări. za-. darniee, căci conâițiunile 'tisiea ale : Mărci: în megieşie sînt ast-felin, în cât parțea . adincită de puterea ' maşinelor s'ar! astnpa 'cu:repe- iune ;-în adeve aici domina, vintul de la Est care împinge valinile :Mărei încareate. cu: sedimente în interiorul lagunei, .: Cu: acestă o- casinne menţionăm că; şi cele-l-alle phiţi alo. litoralului, 'unde- se află sinuri sau lagune, pres“ntâză aceleaşi inconveniente, aşa sint: laguna Sinoia cu intrarea ei numită Portiţia: Ustiei, : laguna Ramzir, Ranara-hioi, 'Puzia şi sinul de la caput Midia,» i „+ Singura localitate. co ui şe pare a presenta tin viitorii pentru comerțiul nostru martim. este. sinul de la Riustinga, îi 
Acest sinii presintă mai pretuiindene o adincime dn 10 metri, ceea. ce permite celor mai: mari: bastimente. de "a. intra în el, înse „Du estu îndestul de . înaintat : în ussat, şi esto -- prea: deschis: cătră Marea ; aşa în cît, valurile. din largul acesteia, intră în el cn tstă 
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puterea lor, espunând bastimentele staționare şi impedecând pre atele 
călătăre de a câtă într'insul un loc de refugiu în timpul fartunelor, 

Este adevărat că, spre a, se upara navele aflătâre în port, sa 

- construit 'o stavilă ce merge spre apusă purcedândi de In capul ce . 

se află .la resăritul oraşului, însă acestă stavilă imbrăţişieză numai 

- ud ejiciţiu: întzust'ce? nu pote: "conținea mai” mult de 4: san, 5 nave: 

“Insă: acest sin de la, Kiustingă: star "putea: trânsforma întrun port 
imiportant;; dăcă' văr“ construi” 0“stavilă cate purcede: din't acelaş 

punct din care purcede şi cea actuală, sar îndrepta spre sud, 

Acestă stavilă va trebui să aibă.doi kilomeri lungime și o lăr- 

gime de 40 metri la bază și de 26,la suprafaţă, ea:n'ar costa însă mai 

mult de 10 miliâne:lci; şi ar daportaliii G-intindere de 5 kilometri pa- 

trați, întindere ce ar permite staționarea mai multor sute. de corăbii. 

* Cons'ruirea myei asemene stavile, war presenta dilicultăţi, căci 

materialul. se: află în" apropiare,!şi Mâreao precum am 'dis,; nu este: 

mai adîucă de 10 metri... Ce este «mai mult, sacrificiul de 10 mi- 

-liâue ar îi» meiseninat. pro - lingăC'inienselă a tanitagă:!măterialo. şi 

„chiar politice „ce ar . dâcurge pentru „noi din. construirea acestui 
port, -câci, ii ninăi eX ar îi un” loc de abordagiu pentru : (6te na- 

vele ce plutest pfe Maren-Ntgră, dar, încă-ar deveni “pentru; co: - 
merțul uogirii', adevăăta, deschidere. â- îrcheci sale respirătore, 
permițonăi'i 'a" «st osercita! pre Mares! și în timpul iernei..:- - 

„Pre lingă acesta! esis:ența unuiaxemene mare. port ur, ave.cea 

mai -inâro înfliență” asupra! intrățitei ca” avem: datoria de -a* urmări 

en locuitorii Dobrogei, căci ni-ar pune în cea mai freqnentă „și, 

cea mai” striusă relaţiune cu ei." Pa a 

   

  

:Dramul de fer dintre KiuStinge şi OerniivodaoYa fi jăirea ar 

teră a comertulai, şi a, civilisațiunei româic preste Dunăria: însc 

p=utfuit 'â6estă esteinecesirate;, absolută nbcesitate, "dstasu-lega cu . 

el căile ndstre ferate, şicpein urmiro soonstruiroa unni pod preste 

Dunărea, In “faţa iCeriâtodei,! Dunăre: nulpresiată 'A6rcât laţi- 

: mea: de'989 metri şi. 15--arenri de pea'ră arii. s uiciente pentru 

sigiiica podulii: ” Marca insulă i Dunărei niărginită "dinspre. Ro- 

mânia de Braţul numit Borcea, de şi mlăştinosă - în mart parte, 

presintă însă locuri „uscate „şi acoperito_de păduri ș prin ac6stă în- 

siilă 'se: pote: işteriiă  uşotl-un!! terăsamebhi de: frei”nittri: înălţime 

care.ntar: fi nici-o dată întreent de nivelnl apelor de _revarsare, 

“când acest terasament ar începe la satul Cegaui unde Borcea ar 

lățimea do 130 matii, şi ar.utina:apbi - prin pădure pre.Ia:“ sudul la- 

cului Cobâleie, 'şi apoi pre'lă răsăritul, lacului Periatul, spre, a a-.. 

jange la pichetul cu No. 193. din faţa Cernivodei.: -* A a 
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| — Care. sunt 'confiniile: Basarabiei 2 
„1 —Confiniile Basarabiei sunt: la nord şi est 

- “Rusia, la vest România şi. „Bucovina, la sud. 
:. România; şi o. parte' din. Marea Nepră. 

| — Care - este. intinderea Basarabiei? 
„+ — Basarabia, are. 860 miliare esografice 

_ pataate. 
—Câp, locuitori £ are. Basarabia 2. 
— Basarabia are peste 1.300.000 locuitor, 

"din care 14 :600 „000 sunt; Români. ! 
Sub acui, stăpânire: stă; asti-di B Basa-" 

rabia ?. . | - 
| — Basarabia stă. astă-gi: cab. stăpânirea. 

Rusiei... Și 
| -Tot-at-ana, a fost Basarabia: sub stă 

_ pânirea Rusiei ? E a
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„„..——Ba nu, "pănă la anul 1842. ea era â -- 
„Moldovei, ta 

— Cum: a trecut Basarabia de; la :Mold 

„ —Ast-fel: cănd Stefan cel Mare, Domnul .. 
„„ cel. vestit al Moldovei era. aproape-de a 

muri, :a dis Moldovenilor: :,Inimicii noştrii. 
„Sunt mulţi, și voi nu veţi putea .ţinea mult 
„timp. pept cu-ei.. Deci. socotinţa: mea „este, 

să nu vă incrediţi nici  leşilor,; nici Unguri= - 
lor, căci cei'mai. mari inimiei. ai noştri sunt . - 

„ Tureil,, pă cari “trebue să. căutăm a'i. im- 
“ blăndi, - Murind eu, 'atunci voi să. căutaţi a 
vE împăca! cu ei, căpătând. însă neatâinarea 
legilor voastre bisericeşti. și politiceşei, și se. 

„faceţi cu. modul. acesta o..pace. onorabilă. 
Puteţi ale. da şi un dar anual numai şi ei 
la nevoe se vă apere. ţeara de inimici..! 
„Dacă insă din. contra. vi.s'ar.:.propune - 

alte . condițiuni, - nu-:pregetaţi, mai bine a... 
muri cu arma in mână, apărând legea şi li-. 

„- bertatea patriei voastre;:de cât se le' lasaţi 
pe amândouă in mâna.inimicilor:voștri, !: | 
„.. Deci murind: Stefan cel Mare, Moldovenii 

0=



făcură după: 'eimi 1 disesa el, şi la anul 
1511, Bogdan fiul lui Ştefan, 'trimiţind: pe 

logofătul: “Tăutu; căpătă de: la: Saltanul Tur: 
“cilor pacea propusă * de Stefan. plătindu-i 
şi-un: dar” anual, „pentru ca: să: lei apere la 
la rievoe-.ţeara, de. inimii i e e 
Dax "Tureir: mu “fură” de :bună Gredinţă in 

aceastirjinvoealăt icăci -la ânul 1812, vădi- 
„cânduse; Ruși: eu.resbel contra "Tircilorj: a- 
cestia::fură: iuvinşi și cerură; pace; dar Ruşii 
li -diseră 'căi.vori:face pace cândei (Turcii) 
li::vor :da” “Principatele: Române—Tareii: nu. 

| primir ă accastărcerere nedreaptă. =— Ruşii bă-.. 
tură-.și“de a doua: 'Gairă, pe..Durei,.-și:ci ca 
se scape-fură: nevoiţi ai-li:'da: Basarabia, ŞI 

„s6:făcu: pace. Iată, cum: Tuicii ne-au aparat 
"de iniimici !.: i pia, 

„De cinoise administe ircazăi astă Basarabia? 
+ — Basarabia se administrează. astăzi. de 
cătră: un Guvormatore;: cui reședință in” eii- 
ăi, rii iz ag d 

„it Care: sunt» iunile 'cole măi: insemnate | 
ale. Basarabiei ?:: tea 
Să — Basarabia se, ali iritare: două. riuri mari,



i 
intre. :Prut: la; „Vesti: şi! Nistea lă osti! Afară | 

„de acestă: două -viuri: nai: sunt Răut: i 
aitigiva Bâcut ce. se varsă în Nistru, 
„..— Cum. este pomeniti “Basarabici în pri-" 

| vinţa orografică ? Pa co biet tt 
"— Cea: mai mare “parte: a: Basarabici 

„mai ci seamă” cea: 'sudi:ostică. este::șes, al: 
cătuindu-se din” câmpii intiibe.:det: păşuni! 

  

grase, şi: numai ini: 'Bartea::inordică: are; pre SI 
pucine. undulațiuni: deluroaseii e co iri, Să 

— Care. suit prductele Basarabiei?! 
3 — Pământul. Basarabiei iproducă,:dintaie! a- 

nimale::i vite -albe, 'turime 'dă:0i; orei; her 
„ghelii det:cai cu.:care: face: -inare : comerciu, 
ete. Dintre grâne : grâu, „Sacară, orz, ovăs, 

„Popuşoiu, via in “unele” locuri dă vin bun: 
„fruetele::arborilor.:roditori sunt “pro: ' puţihe, 
Păduri: suntiifoarte puţine: int Basarabia, şi 
“lemnul: -sst6 - rar;-pentrai“acsasta::, locuitorii. - 
din: partea! dăi gis; se:servese! la: focicu: estul 
„ȘI gunoiui iiscât numit tizte,e „ii ri 

— Câte ţizuturi are Basarabia ? ia 
" — Basârabia are 10: ținuturi: 1 Iotiitul, 

2 „Soroca, 3 Bălţile, + 4 Osheiul): 5 Khișihiul, 

 



_ “istorie, . 

"6. Tighina, 7: Cahulul stu Frumoasa, 8 .Ce- 
tatoa-Albă, 9: Bolgrad şi 10 “Ismail: . 

ea Minutul Mota 
Ținutul. Hotinul cu capitala Jfotinnf lingă 

: Nistru, odinidră; una din cele mai mari. şi mai 
„„ tari cetăţi ale Moldovei, iar astădi una din cele - 

„„mai' tari: ale. Rusiei de meagă-di ;. cetate re-: 
„numită :.in 'istoria,: Moldovei .. pentru multe 
„. resbele ce se, făcură .aice 'între' Moldoveni, - 

Poloni, Cazaci, “Tatari,. Ruși şi: Turci... 
+ Sipeamiăia Briceni. "și Secmrimiă ! poli- 

„ tioare,:- OSNodinţii. lângă. părăul.. Racoveţ | 
„Prin care: se :mărginesce, acest ţinut... 

ii i _ "2. Ţinutul Soroca... ... a 

„Ținutul. Soroca, cu. capitala: Soroca lângă 
„Nistru, . din: vechime fu una din . cele mai 
de frunte-cetăţi moldave despre Polonia ; de. 

la-ea:. peste - Nistru. este :in - Podolia Coi-:. 
movea, cetate vechiă, moldavă,- faimoasă în . | 

Ea Otacuf: are : trecătoare .. peste Nistru in 
” Podolia 'la, Movilăui : : - îi N a OI
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„e 
; a. Tinutul Bălţilor.. 

- Tinutul Bălților: cu căpitală Bălţile. lângă 
Reut, este. in mijlocul” ţerel, aice 'se face un . 
iarmaroe mare. de vite în luna lui August. 

" Sofeocii i Sentemiă lîngă Prut” cu: -tre- 
cătoare in Moldova. pi | 

„ SDaduţ Sascovului, sat mare cu. trecă- 
| târe peste! Nistru la „Raşeov în in. Podolia. 

a, "inutul Ozheiu. | 

Ținutul Orheiu ' cu capitala Orhoin cetate - 
vechiă, e renumit; acest loc pentru varul, cel | 
„mult şi bun ce se “sete, și se trasporteazăi 
și prin alte eri. .:" 

Sinca, Setemosciă. gi Crăitlenii cu tri 3 8 =) 
tore peste Nistru, in Podolia la, Dubasâri. Za “6 

  

Si 'apa Bicului, este. Cita Bas piere, 
reşedinţa Guvernator ului şi a Arhiepiscopii, “4 
de ritul oriental ; are un “Liceu, un seminariă;-— 
scoli - primare, și mai multe case și etădini 

„Brumoase. NE
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_* Suţoza de a 'Stâbga “Biului politidră. 
1 Săpusna lângă-riul. cu. asenine numire, 
din vechime. era: capitala: ținatalua Lăpuşna; 
aa ngeteti lanţese I) mal:în. jos. de Da 

„puşua poitiGră, apnee 

„6. Țiuetul Tis ina. 

Tinute "Tighina, scu Bendeiul: cu: + capitala 
“Tighina lângă Nistru ; în vechime se numia 
Ofema (cotatea “Serpelăi), e renumită - 
istorie pentru, multele. bătălir,:.urmate aica: 
“are _trecătâre peste Nistru: la "Tiraspoli... Ţi- 
ghina, este, însemnată, pentru. terăriile sele cu! 
„care face mare comerciu, Dă 

 Camremii Mi Sua geltină. si sunt: târgui, 
. eat 

a, iuti Frumoasa. 

 "Pinnţal Frumâsa su Cahulul cu capitala 
Cahul. ME . Aaa 

Staicmut, spre, mingă-gi târg. 

's. “Tinutul Cetatea, Aă. - a 

"Tinutul „Cetatea-Albă scu A chermanul, 
cu capitala Cotatoa-€ f bă, lângă lacul Nis-
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trului, cetate fârte, insenanată în istorie prin 
mai multe. bătălit urmate! nice.; Eat au:fost * 
a Moldovenilor, a. Muntenilor, a ;'Tareilor şi 

a Rușilor,; Cetatea- Albă, făcea mare; comerciu 
pe Mare ea a Neagră. i i pini az 

  

Pa . . ar 

9. Ţ îutut Bolgrud,, 

Ţinutul Bolgrad cu: capitala. Bolgrad, poa - 
litio.: regulat zidită - și stradele. lore; are un! 
liceu, ş şi o 0 imprimerie, aa î a e 

[N ao 
40. “itutul sai e 

e _ 

“Pinntul Tania cu capitala Taia are. cu 
liceu. ŞI un seminariu. | Ismailul: ieste cotate 
celebră in istorie pentru | mai multe, „bătălii | 
„urmate aice, i... Si 

_. Alte Del mai sut: an, Chifiza, și 
Vătcovul, . RI SE E DIE Sea 

  

ii 5 u Cc O. V i n ai 

22:Ca re sunt confibiile. “Bucovinei ? Se 
„— Confiniile Bucovinei sunt : la apus Tran= 

„Silvania “și “Marmorosul; la „meaă-noapte
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„Galiţia, la răsărit Basarabia” şi: “za "va, şi 
- la meagă-gi.:Moldova;.. . --“ 

„2 — Care este” intinderea Bacovinei? a 
-— Bucovina : astăgi. are.:163 miliare geo- 

„grafice . patrate; dar i impreună : cu partea, - ce 
“= se-numeră, la, Galiţia are 350 miliare geo- | 

grafice patrate, ! PR 
„= “—Căţi locuitori. are Bucovina ? 

» — Bucovina are la '700,000 locuitori din 
„care mai mult de jumătate: sunt Romăni. 

— Sub a cui stăpînire stă astăgi Bucovina ? 
— Bucovina” stă - „esti, sub stăpănirea. 

Nemţilor. :: 
| „a Pot-de-una a fost. ea. sab stăpânirea 
Neniţilor?:; 
—Ba nu, -Pănă la anul ana ea era ră, 

-Moldoviei. 
— Cum se face « că de la Moldova a “tre: 

cut la Nemţi ? i 
— Acâsta este o istorie. de: care "Româ- 

nii își vor aduce aminte: tot-dea-una cu 
„ durere !-—Iată, : cum me-au luat?o Nemţii : 
Ei vEdând că: Bucovina era una din părţile 
Moldovei cele mai frumoase Și abondente, 
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își puseseră chir pe. dânsa, Aşa dar, i incă din 
“anul 11/74, intrară in Bucovina. sub. pretest 
să apere Galiţia de Tatari;. și făcând o . 
„chartă o trimisiră' la Sultanulă “Turcilurii, 
cerând :se li deie voe se facă: numai “un 
drum - mai de-adreptul, spre Galiţia, pentru 
ca s'o' pâtă apăra de Tatari, după cum.am - 
mai dis. Sultanul  necunoscând.. scopul Nem- - 

& ţilor, incuviință a:li da “Bucovina. Și aşa 
in: loe se ni 'fie -de vre-un folos suzeranita= ' - 
tea căpătată. “de la Sultanul Tureilor,. ea ne 
fu de o mare pagubă! . 
„Domnul care era atunci în. Moldova, Gri | 
gorie . Ghica, -protestă energic contra acestei 
nedreptăţi . făcute României, cerând, de la 

“ Sultanul . respectarea . tratatelor, şi inapoirea 
„Bucovinei. Dar .ce folos, in. loc, ca: Sulta- 
nul..se: asculte astă. dreaptă cerere: a Dom- 
nulai - Moldovei, el. se .infurie și mai. tare. 

Deci trimisă . un. Paşă. turcesc 'la. Iaşi, „ca, 
sau-viu .:sau: mort să. prindă . „pre. Ghica, şi - 
'sălu ducă la Constantinopole... Aşa, ajun- 
gând, Paşa - la-Iaşi,  'se. duse la, Beilic (loc 

„unde. trăgea. turcil) ; şi „pentru ca. să . e-



îi a 
... 'secute: ordinul ce avea, el recurse:-la . înșă= 

„ lăeiune ; : prifăcânduse ''că e bolnav, trimisă 
“respuns - lui Ghica; ca să vină săl. vadă, a- 
„vând ăi: comunica, nisce vesti :buns și im- -. 

- portante: Ghica neprevădlend cursa, aderă la. - 
invitarea laşului tare. Când 'vădu turcul: pe - 
„- Ghica in laţul, seu, Pau pus pe o sofă lângă 

“elu și ordonă săi deie cafe şi ciubue după obi- 
“ceaiul "Tureilor, 'Inicerit fiind însciințați, des= 
“pre acâata, cănd li: se- dădu semin' de cătră 
Pașa, năvăli ca tuxbaţă asupra. nenoroeitu=-: 
“lui Domn, și incepură al măcilări :cu iarta= 
ganile. Grigorie Ghica, fiind "om „eorpolent | 
se luptă. şi elă: cu: dânșii cât putu, 'pănă ce! 

in urmă, cădu -victimă-păgănilor. - -:: i 
“ Sultanul priimind „Capul lui Grigorie Ghi- î 
ca, “fu încredinţat că ordinul seu se esecută, - 

şi trimisă Domnii' Moldover „pe “un fânariot - 
„ “Constantin 'Moruz,' care :se uni la toate ne- 

- Oreptăţile şi. imișeliile: 'Taxeilor. "+ Sia 
 La“anul 1849. Bucovina ' sa. inalțat la. 
“demaitate- de Ducată. -. 

':—'Care sunt riurile principale ale Bucovinel ? 7 
'— Riurile cele mal itisemnate ale Bucovi-. -



mel sunt: SUstewl ce! feo marginea des- 
„pre: nord'a' ţerei, Sutu; Cozeniaișut ce 
face margive despre Poeuţia,, Sicetinid, Sui- ă 
cava, „SiTofgova și: Bistriţa i: a 

Cam este pământul Bucovinei” în pri- 
vinţa, orografică? | 

| -— Pământul Bucovinei mai tot este i ratin= 
tenos, alcătuit fiind ' diri “poalele. Carpaţilor ; 

” aceşti munţi. sunt acoperiţi de păduri, Și codri, 
intre acărora-lemn se „iseamnă. . mulţimea, 
fagilor. care au' şi dat  nuinireo,.. țeiei, „căci 
„Bucovina. in limba slâvoriă,. inseimnează Fa- 
gina sau țara fagilor, a . | 

| -— Care! sunt - productele Bacovinei ? 

*—Din, minerale in sinul; munţilor are! aur, 
_axgint, aramă, plumb, fer și sare, din vegetale: | 
grâu, popuşoi; (porumb), 0rz,: Ovăs, sucară, 
 hrișcă, ini, cănipă, fasole,:bob, mazere, ete, 

” Din animale: cai :buni, vite albe, oi, iar al- 
- binele se cultivă. cu..mare. ingrijire. : 

î “—De cine'se guvernează. astădi Bicovina ? 
„+ — Bucovina, se „guvernează. -astăgi. de că- 
„tă un „guvernatore, cu reşedinţa i in Cernăuţi,



“curi, cu 243 ' sate, 
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. —Cam „se imparte astădi: Bucovina ? 
— Bucovina proprie se imparte in 6 cer- 

— Care sunt cele şese cercuri ale Bu- 
covinei ? 
"—Sunt armătorele : 1 Al Conti manu 

îmi, 2 al Camăuţitor, 3 al Sădăuţifor, 
- A al Sucevei, 5 al Câmiput- fungi Și. 
„al 6 al Sipniţei. 

--Care sunt. politiile Bucovinel? | 
.. —Politiile Bucovinei sunt: - 

- Cornămţi lângă Prut, capitala Ducatului 
“Bucovinti, reședința Guvernatorului și a unui 

- Mitropolit de ritul orierital; acest Prelat când - 
era Bucovina'a Moldovei, îşi avea reşedinţa - 

„la Rădăuţi. Episcopia au fost: inființată de 
cătră „Alecsandru cel Bun, 'Ga şi: acea de la 

„ Roman din::România!: Moldovă: Nu “de mult 
S'au ridicat: la' demnitatea:de Mitropolie. Po- 

„ itia astădi este bine aranjată :având '-zidiri” 
» şi strade, foarte frumoase,'ars o "Universitate, 
un- Semitătiu,:un "Liceu, o''sedlă - reală. şi la 
16 miiilocuitori, Ra Ata 
„ -Sizetimt lângă riul Siretiulă, la marginea



7 

101 Da 

ă despre Moldova, in faţă, cu. “Mihailenir, cetate 
„Vechiă. -.: . : - 
„Rădăuţi nu. departe de riul Suceava, 
Oraş vechiii când Bucovina era a Moldovei, 
la Rădăuţi se afla reședința, Episcopului, care | 
după trecerea Bucovinei sub Austria, se stră- 

„mută la Cernăuţi. - 
- Suceava lângă-riul Suceava aproape, de. 

“marginea Moldove. in faţă cu Burdujenii, 
„cetate veche, fondată incă de Daci, e renu- - 
mită în Istoria . “Moldovei, căci: ea au fost. 
reședința Domnitorului, a' “Mitropoliţilor. un 

„timp indelungat, şi una din cetăţile cele mai 
- mari, foitificată' fiind cu muri. Și ş șanțuri. Di 
pr egiurul ei se văd şi astăgdi, ruini din vechia.- 
„cetate. In 'oraş este"de insemnat biserica, Săn-: 
„tului loan; fondată: de ” Alecsandru cel Bună. 

- unde se află şi răvăşiţile (6sele) acestui Sânt, | 
și car€ tragii la inchinare pe mulţi: xeligi- | 
oşi. Biserica este; supusă Mitropolitului A Mol- 
dovei, are: un: liceiu: pi a 
--: Câinpu-Lung'' oraş mic lângă: AMGldosa-” iati 
„ODisniţa lângă. Cârimușu, arc un gimnasiu. 
„Afară: de: aceste. orașe: din: Bucovina pro=-.



0103 

prie, dincolo. de Cerimuşu, in Pocuția, care 
"mai inainte făcea parte din Bucovina, iară 

acum din Galiţia; mai sunt: "Cutea, Snca= 
til, Cofomeia, . Delatinuf,,. Orodemca şi 
Oort Sa 
 In/anul 1871. August. 15; la monastirea 

„ Putna, ce -este zidită de Stefan cel Mare, și 
„-unde.se află şi mormântulii seu, fu o serba- 

re: splendidă în memoria: acestui Iirou : ali 
Românilor. La această serbare luară parte 
Românii din _tâte ţerele :şi a cărora numer 
se urcă: lu 3000. Cu acdstă ocasitine se de- 
puse „pe mormântul lui Stefan o. urnă de ar-- 

„ gint, commemorativă eioului român, impreu=. 
„nă. şi cu trei flamure frurm6se- lucrate. în aur 
de. cătră -Dâmnele. române. : .. 

, 

  

„Transilvania. sai 
„—Căre. sunt confiniile Transilvaniei? . . : 
— Confiniile Transilvaniei suni: - la răsă- 

vitii, Romănia Moldovă, “la: meadă-gi Mun-. 
„teană,: la -meaţlă-noapte -Crișiana şi Maimo- 
rosul și la “apus, Timișiana şi Crişiana.!. . : 

o



„— Care. este. intinderea Transilvaniei ?._.. 
-- In 'Fransilvania sunt la .3,000,000. lo= | 

caitori, de diferite națiuni, din care majori 
tate sunt Români. ... 
_=—De unde și-a luat nămnele, “Transilvania? 
-— Transilvania. şi-a laat numele de la cu- 

vintele- laţine tzauo. peste şi siboa pădure - 
adică era de peste. păduri. - ” 

„:— Cum . se .raal. numesce: "Pravsilvania. 2. 

—'Transilvania se mai numesce şi Alei; . 
cuvânt compus din Ehia, loc drept, și din 
2cati, loc :.rădieat ;: pentru “că Transilvânia 
in -năuntru este plană (Șes) şi: pe la, margini 

" incungiurată cu. munţi: : aaa | 

„— Care suntii riurile „cele mai mari ale 
Transilvaniei ? Re 

a — Rîurile cele mai, miari ale 'Tianşilvaniei. 
“sunt: Sireșut, Simota, Cluceru, sa 
„mepui şi Oftmi. : 

| —Cum este pământul Transilvaniei în 
privința orografică ?. Era | 
„__„—-Pământul Transilvaniei este incungiurat 
de. toate părţile, cu; „munţi numiţi. pi



" Sramoitoaviviei, şi Gari fac parte din sistemul 
munţilor Carpaţi, și numai in centru este po-. 
diș (plană), o Ia 

—Care sunt productele Transilvaniei? 
— Pământul “Transilvaniei de și este mai! 

„tot muntos, însă are și locuri îndestul: de 
roditoare. Din vegetale se insamoă: popușoiu 
(porumbii),. grău, sacară, orz,-ovăs, malaiu, * 
linte, ină, cânepă, fasoli, pepeni, cartof, tutun; . 

„viile produe vin buni. Arborii roditori. dan : 
mere, pere, prune, persici, nuci, cireșe, vişine, 
gutăă, ete. iar munții “sunt acoperiţi cu felu-" 
riți arbori” neroditori, buni pentru construe- 
țiuni și de'foc. Dintre animale produce: boi, 
bivoli, or, cal, capre, porei, urși, lupi, vulpr, 

„_porcă selbatici, cerbi, căpriâre, pasezi dumesti-" 
ce, albine și in. riuri pescl, gustoși. a 
Dintre minerale: pământul Transilvaniei este 

cel: mai bogat din Europa in privinţa mine- |. 
lor de aur, mai cu deosebire în munţi des- 

„pre Crișiana; apoi mai este argint, aramă, fer, 
plumb, mercur, puci6să, păcură și sare multă. 

— Cum. se imparte: firesce Transilvania? 
"— Transilvania, se imparte firesce în trei



regiuni :. a SiVureputuă, a Oftului şi Sanie. 
"oul. Iar in respectul administrativ -se im- 

parte in mai “multe districte sau: comitate. 
„— Care sunt locurile principale alo Tran- 
silvaniel?  -- | Pa 

„— Locurile principale ale “Transilvaniei 
sunt: 

i Sibiul cu “aprâpe 30 „000 locuitori. lângă 
riul Sibiul ce dă in Ol, capitala Transil- 
vaniei, reşedinţa Mitropolitului român-neu-. : 
nit; are o 'academie de legi, .un gimnasiu, 

“ catolic şi altul protestant, un seminariăi” pen=: 
tra clerul romăn-neunit, mai multe ::scoli 
primare : și: o scoală, . comercială. La anul 
1599, intre Sibiu şi Selimberg, Mihaiu. Bra- 
vul repurtă o strălucită victorie asupra Tran=: 
silvanilor,. Ungurilor, şi Polonilor - Și care. ÂL 

„făcu: Domn. şi „peste Transilvania... 
| “ Brasiovule: in jinutul numit ra. “Bârsei, 
nu departe de Olt, cu :40,000 locuitori ; are 
un. gimnasiu :roniânese, “anul „protestant, Și 

“unul. catolic ;- este: Oraşul: cel :miai frumos și 
industrios; face. cel: mai; întins comereiu cu 

- tâte:. verile: vecine. i e 

4
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„EHiba Iufia la gura - Ampoiului: lângă 

Mureșu, in evul-ide migloe fu reședința, prin-. 
„cipilor Transilvaniei, astăgi este. scaunul Ar- 
 hiepiscopului . Romăn-unit, și al episcopului 
catolic ; are un. Seminariu catolic, un gim- | 

„Dasiu,- un observatoriu :astronomie. şi O mMo- - 
"netărie. Este insemnat in istoria, Romănilor, 
căci. Mihai :: Bravul' cănd: se. făcu. Domn.și 

„„ peste - Transilvania. îşi aşeză reședința in . 
o Alba-Tulia, a 
„Chun: lângă: Sameşul mie cu 25,000. 
“locuitori, axe:mai multe stabilimente de in- 

n Sârgut SMuesul, lăngă Mureşul de sus. . 
„- Efaoim reședința mitropolitului vomăn=. 
unit, are. un liceu, un. Seminariu Și o. sc6lă 
preparandală, e ei a 

Biotriţa 'l&ngă, riul cu .aseminea numire 
„Ce se. varsă: in Sameșul 'mare, -cu.:16,000. 
“locuitori, ei 
- dm8a -lăngă riul Aurariu; acest; loc este 

> imsemnat' in -istoria Romăsilor prin: un eve- 
„ miment foarte -trist' pentru -romăni ;. căci aici | 

 <ădu Mihaiu „Bravul, la anul:-1601, -stră- 

N
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„puns intai mod. asasin și barbar, de că 
“tră Duguri. m Sa 
“Qosiut la conlizența Someșului „mic în 

cel mare. - :. - ma ia 
| “Sasa. nu "de parte 'de Bistriţa, - Oraş; 
curat romănesc, este: capitala districtului. cu 
acest nume, are un:liceu: Romăn Și o scoală 
preparandelă.. Si 

| “daticg oraș “curat iorhănesc: în. ; departare 
una oară de aice este satul Staoipte, chiar 
pe. ruinele vechei cetăţi Savmisagebusa stu 
Opia Sraiană ; aice și astădi-se găsesc și - 
se; sapă felurite objecte antice. :romane. 
“Sagaraul lângă : Olt, --este: insemnat . in 

| istorie, . căci Radu-Negru, de: aice: veni in 
Romănia Munteană, şi și așezi reședința la 
Cămpul -Lawg: - o 

„i Sheifa. lângă- Sameşul mic; este reşedinţa 
"unui episcop român-unit, -aice 'este: întăiul 
Castel de inchisoare al: 'Pransilvaniei. Ma 

Qotatea 3 Baltă aproape de Blaş i în 'e- 
- vul-mediu era, proprietatea Domnilor Români. 
„+ Vbimdud cu miniere „de aur; este 'insem- |. 

nât in istorie, :. pentru “biruinţele „repurtate: .
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- de Romăni la anul 1848 sub. comanda e- 
” xoului A. Iancu. - | o 

  

_Temişiana. 
— Care sunt confiniile Temișianei?  - 

„„— Confiniile 'Temeşianei sunt: la mează- 
"noapte - Crișiana de care se desparte - prin 
„riul Mureş; la răsărit Transilvania şi Ro- 
„mănia,: d& care se desparte prin Carpaţi, la: 
meagă-di. Dunărea” și la” apus Ungaria, de 
„care se desparte prin riul Disa.: ” - 

„. — Care, este întinderea “emeșiaiei ? - 
“—Intinderea Temeşianei este de. 500 mi-. 

liare . geografice. patrate. a a 
- 1 — Câţi -locuitori are . Temișiana? 

_— Temișiana,. are ca la, 1,500,000  locă- 
itori, din. care majoritatea sunt Români, cei- 
alţi da diferite naţiuni... - CE 

"— Care. sunt locurile: principâle ale Teme 
ianei ?., 1: 1... a ao aa 
"Sunt următârele :. ! Rae 

- Semiipiâra: este “capitala:: Temișianei,. :ve- ședința, Guvernatorului civil Și militar, sca-.. 

fa
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unul unui episcop neunit ŞI al unui €e-. 
piscop catolic ; are mai 'multe” fabrica de .. - 

“postav, de pânză, de. hărtie etc. ete. 
Smgopul. reşedinţa uni episcop român-_ 

unit ; prejmetele Lugoşului dau vin bun. 
Slcaa dia lângă riul Cerna, renumită pen= ' 

tru isvârele sale cele: sulfur&se, cunoscute. - 
“încă din timpurile Romniiilor,. numite atunci 
Băi fe fu Grcule ; isvorele - sunt 22 la nu- - 
mer şi cu o ozaperatură d de. la 32 până la | 

. 42 grade Reomiur. -: ... i 
„Sipova lângă Mureș, are minere de. sare 

şi cariere de pâtră. SDecseţul,. Oravicia, 
Sabeziuf, SBiișava,. Bioorica- Mă, Satanca 

„monă ET) Samciova, sunt politiâre. .'-...:.:: 

„ Seamipiana şi-a. luat numele. de. la, riul 
Someșul. Ea “face parte. din Tnperiul: Am 

. striae: pa ui - 

  

a Crişiana 
i aa 

Dos... zi v 5 - -- 

- Care. sunt. confiniile: Grişianei ?. pi 
— Confniile . Crişianei- sunt : „la. văsărit



no 

Mariorostul şi "Pransilvaniă ; la: miagă-Qi 
| Temișiana. de .câre sa: desparte prin Mureș, 
"la apus: și miaglă-nopte Ungaria . de care se 

desparte prin „riul. 'Tisa, - | - 
*.— Care. este întinderea Crișan? 

- —Intinderea. Crişianel este de 560 miliare 
geografice patrate. -. 

— Câţi. locuitori are Crișiana Po 
„—Crișiana are la 1,500 ;000 locuitori, 
parte români, parte unguri... a 
„—Care sunt locurile principale ale Cri- 

șianei ?'. i a 
- Sunt acestea : EEE - 
„Dobreţisiul are. uni liceu reformat, şi un: 

gimuasiu catolic. Industria: şi 'comereiul  a- 
„cole este mare, având feliurite. tabiice de: 
sopon, de pânză, :ete.. -: Si 
 Satu-9Nare reședința unui spistop catolic, 
cu un gimvasiu şi un. Seminariu; are fabrice 

-de pânză și mine de. sare. a 
- Oebea-miare . „reședința ” “unui 'episcop x0= 
mân-unit și a unuia catolic: are o academie, 
de legi, un seminariu, și unii 1 gimnasiu și. fabri- " 
ce de mătasă, - 

N
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Bechil, Si. ta și -EAlraa Mt, „reședința unui 4. 
. episcop român-neunit,. are'un seminariu TO 
„mânese şi un gimnasiu: catolic, + i 

| Orișiaua și-a luat” numele. de: la cele: trei E 
rîuri: ce isvoresc.. d'in; munţii. “Transilvaniei: 
Cit zapid, Cid meg, si Oripuil: adi, | 

care uninduse câte tele: se ; „varsă. in “Tisa 
„la Ciongrad. a : pi 

Crişiana face parte: din Toperiul: “Astra A 

“Marmorosul. 

„_— Care sunt confiniile Marmorosultu ? 

„— Confiniile Marmorosulu! sunt: la răsărit ! 
şi miaqă- n6pte Galiţia și Bucovina de 'care 

'se desparte prin Carpaţi ; la: miagă-di Pran= 
silvania de care se despante prin Carpaţi Și 

ul Sameș, şi la apus 'Temeșiana și Ungaria. 

„.. Care este îitinderea "Marimorosului ? 
—Intinderea * “Marmorosului este” de 300 

- miliare geografice patrate.  .. 

„1 — Prin ce este” insemnat i in istorie! Mar 
“morosul?. 1 o: 
„ — Mawmorosul „este însemnăt în istoria 

| Românilor, căci la anul 1841 Bogdan Dra- 
„



  

IFICAT 
VEZI _ 2. _- 

goş, Duce Român, “veni din Marmoros i în 
“- Moldova şi aşeză Domnia la Suceava. 

“+ Marmorosul se ţinea mai inainte de Tran- 
sil ania, apoi de districtul "Tessian, astă-gi 
se “ţine de Comitatul Cassovei, Făcând parte 
din, Imperiul Austriac. . 

      

'— are sunt locurile principele a ale Mar- | 
morosului ? 

Sunt acestea: e Mă 
Sona în partea de susa "Tise, însemnată 

pentru salinele sale. ce dau j pe fie-care an la 
40, 000,000-ocă.. - 

Sigotvf. lângă. "Tisa, re doue. gimnasil, 
unul catolice ŞI unul reformat, el. face mare 
comerciu cu sare... 

SDinazuf. insemnat pentru vinul ș seu şi pen- 
tru. comerciul ce]: "face Cu. vite. a 
 Bicamaze î în mar ginea . despre. Trausile 

Yania,. inseinată „pentru minerele.: şi. monetă- 
Tia sa, 

„...» Baia 2e ou are minsre de atit i şi de; argint. 
Soncastzii, Itistu, Sunt Viseul 
politiGre.. si 

ŢI VERIFISAT E „FIN, a i tie „1987 - 
ae mea      
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„Caligrafii de Rogeulesen.. . -.i Ii Pa 50, 

- Bilete de Septămână. o, SC, 
"„Catihisăi morală mici. 3, . „8, 

Catihis elementarii. * . . ERE 50, 
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