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TRIMESTRUL 1 

EXERCIŢII DE ORIENTARE. . 

Qrizon — Punte cardinale. Ii Pi 

Qand ne aflăm pe o câmpie, ni se pare că cerul înconjură pământul de toate 

„părţile. 
Toată, mărginea pimantului, acolo unde pare atinsă de cer, se numeşte zare 

sau. orizon. | Da 

Dacă ne aflăm în zori de ziuă, vedem că într'un punt al cerului se ivește 
soarele şi, dacă ”1 urmărim cu răbaare, vedem că el se tot ridică pe bolta cerească, 

până ce ajunge d'asupra capului nostru. 

Dacă apoi îl urmărim toată ziua, vedem că soarele se lasă pe cer, până ce 

ajunge tocmai în partea, cealaltă a, cerului. 

Locul unde sa ivit soarele dimineaţa se numeşte Răsărit; iar acela unde a, 
„dispărut seara, se numeşte Apus. 

ME il Dacă mergem spre partea de * 20 
A unde a răsărit soarele, zicem că 

„mergem spre Răsărit, iar dacă mer- 
gem spre puntul pe unde a dispărut 

seara, ne ducem spre Apus. 

| „Aşezându-ne astfe: încât să. 
“aveam Răsăritul la, dreapta, vom. 
avea negreşit Apusul la stânga; 
atunci în faţa noastră vom avea 

  

   
    
   

  

      
NA ar iz ai: , 2 pe = 
căci Ai (EP (A ha ar Miază-noapte, şi în spatele nostru 

«l îșj A A 4 pu Pe 

„sign 30 Ctigud E 29 Tati |  Miază-zi,       

| Dacă vom merge înainte a- 

vând necontenit Răsăritul la dreapta 
noastră, vom merge spre Miază-noapte; iar dacă ne intoarcem înapoi, vom merge 

spre Miază-zi. | 

Model de orientare 

. - 

Notă. Acest exerciţiu 'se va face cu şcolarii până ce fiecare va şti să meargă spre cele patru punta 
cardinale, ziua în „curte. 
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Miază-roapie Acestea sunt cele patru punte cardinale, cari ajută pe 

haz orce călător în drumul său. Unite două câte două, adică 

Apus hi Răsărit Răsăritul cu Apusul şi Miază-noapte cu - Miază-zi, ele for- 

mează două linii încrucişate. 

 Miazăzi BB destul să cunoşti unul din ele, ca. să afli numai! 

Puntele cardinale . decât pe fiecare din celelalte trei. 

Orientarea pe pereții clasei, pe tablă şi pe plăci. 

Şi pe pereţii clasei se pot însemna, punctele cardinale. Este destul să cunoa- 

ştem peretele din spre Răsărit, unde se află aşezată icoana. Peretele din faţa 

acestuia, va fi spre Apusul soarelui. Aşezându-ne cu mâna dreaptă spre peretele 

dinspre Răsărit, şi cu stânga, spre cel din spre Apus, peretele din faţa. noastră, 

va, fi spre Miază-noapte, iar cel din spatele nostru va fi spre Miază-zi. . 

“Ducând linii pe podele dela, un perete la altul, în mijlocul clasei, vom obţine 

-0 încrucişătură.. la, $e| cu cea dată de cele patru punte cardinale ale orizonului. 

Această incrucişare a puntelor cardinale se poate desemna şi pe tablă. 

_Aşezăm tabla, culeată pe bancă, Pe marginea 

_Vaturii din spre păretele cu icoană, însemnăm Răsărit; 

iar pe laturea opusă, însemnăm Apus. Apoi unim aceste 
  

să cadă de sus în jos şi formăm o cruce. La, capătul 

| de sus al acestei linii notăm 

pe Miază-noapte iar la ca- 

pătul opus notăm pe Ma 

ză-zi. | Sa 

Astfel şi pe tablă vom. 

avea în totdeauna Răsări: 

tul la dreapta, Apusul ia 

stânga, Miază-noapte sus Şi 

Miază-zi jos. . 

Pe placă se poate face acelaş lucru. Aşezăm placa cu laturea din dreapta 

spre păretele cu icoana, adică spre Răsărit. | Ia 

Apoi ducem cele două linii care se încrucişează şi notăm puntele cardinale 

întocmai. cum am făcut şi pe tablă, Când vom ridica placa, vom avea Miază- 

noapte în suşul plăcii, Miază-zi în josul ei, Apusul spre stânga şi Răsăritul spre 

dreapta 1). 
| 

„_Nolă. Să se ştie aşa dar, odată pentru totdeauna, că pe toate hărţile cum şi p8 toate planurile 

Răsăritul va fi-totdeanna la dreapta; Apusul la stânga, Miază-noapte. sus şi Miază-zi jos. 

   
Cum stau punctele cărdinale pe tablă şi pe placă 

  

* Atât când e vorba de fixarea puntelor cardinale pe tablă cât şi atunci când se lucrează cu placa 

__se vor face exerciţii numeruase cu şcolarii. 

două punte cu o linie. Ducem acum o altă linie, care . 

 



  _- vor arăta cei patru păreţi. Vom 

  

Planul Glasei. 

Această odaie, în care rie adunăm în toate zilele de lucru, se numeşte | clusă: 
In clasa noastră se află o catedră, o tablă neagră, o sobă şi mai multe bănci. 

“ Clasa, noastră, e îaculă ca, orice odaie, adică din Patru pareţi, „0 uşă şi două 
ferestre. D 

Ca, să desenăm clasa, noastră, - 
tragem pe tablă patru linii, care 

LN. 

avea, numai grijă ca peretele cu 
icoana să-l notăm în partea dreaptă, 

a tablei. EI 

„Pe una din aceste linii însem- : 

năm deschizătura uşei, în locul 

unde vine uşa, apoi tot aşa cu fe- - 
restrele, cu soba, cu catedra Şi cu. 
băncile. | 

Desemnul care me înfăţişează 

pe tablă ori pe placă clasa noastră, 

se mameşte planul clasei. 

Planul de pe tablă e cu mult 

mai mic -de cai clasa ; iar cel de pe placă este încă şi mai mic. 

  

  

                                        

  

  

Planul clasei 

Planul şcoalei. 

Casa în care se află clasa noastră se chiamă şcoală. 
„Şcoala este o clădire cu mai multe camere, în care se află aşez ate clasele. 

- Unele şcoale cuprină mai multe clase, precum sunt cele dela oraşe; altele 

  

“In vedere 
.. . 

însă n'au decât una sau două clase, cum sunt, de obiceiu, la şcoalele din sate. 
] 
.



  

Putem face uşor plaiul şcoalei tof, în acelaş fel, după cum am jucrata pe at 

clasei, . adică, desenăm. pe tablă atâtea linii drepte cate ne treube, spre a arăta, 

MN. 
  

  

  
  

    

  

  

ML, 
Planul şeoalei 

| 

pereţii. Pe aceste linii lăsăm deschizături “în locul anume unde se găsesc poarta, 

uşile şi ferestrele. Şi aci trebue înainte de toate să aşezăm exact puntele cardinale. 

N 
N 

  

“imprejurimile şcoalei. 

Unele gaoale au în faţă sau pe 'delături o curte; altele au şi câte o grădină. 

Curtea, şi grădina sunt imprejmuite cu gard de nuele. 

aa MN. 

anu ea aecatee 
Cu r_t e 
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Planul şcoalei cu împrejurimile a 

La oraşe curtea şi grădina sunt împrejmuite cu uluci de scânduri sau ct 

gard de fier. 
_ 

Curtea şi. grădina spoalei. se numesc împrejurimile ei. 

+ 
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Casele şi stradele 'din' vecinătatea şcoalei. 

Cand plecăm de la şcoală, mergem pe un drum cuprins între două rânduri, 

de case. Acest drum se chiamă stradă sau linie. : SI E 

Cand această stradă sau linie este pardosită cu piatră măruntă, atunci se 

“chiamă şosea. 

“La oraşe, stradele sunt -mai 

toate pardosite cu piatră mare. 

Unele din ele sunt largi, drepte 

şi lungi. Acele se: chiamă Vule- 

varde. Pe marginea lor sunt să- 
“ diţi pomi, 

Pe ici pe colo, se văd lccuri - 

mai largi numite pieţe. Prin unele 
din aceste pieţe se adună vânză- 
torii, de la care noi cumpărăm fe- | 

Jurite lucruri trebuincioase. , 
. Stradele nu merg toate in a- 

„ceiaşi parte, ci unele se incrusi- 
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Casele şi stradele din vecinătatea șeoalei (în vedere) 

şează cu altele. Unele strade sunt mai lungi, altele mai scurte. 

  

  
    
  

  

  

        

  

  strada RR   

Casele şi stradele din vecinătatea scoalei (în plan) 

strada .. 

1) Numele stradei. , „Te 
*) [dem 

„2 care conduce la .-. .5) 

2) Numele localităţii mai importante din acel sat. 

y 

Casele, stradele şi toate 

locurile de pe lângă şcoala 

noastră se chiamă vecinătăţi. 

Aceste case sau clă- 
diri sunt de două - feluri: 

clădiri publice şi clădiri par- 

ticilare. Cladirile publice 
sunt case ale tuturor. Ast- 
fel sunt bisericile, primă- . 

riile, judecătoriile şi altele. 
"In satul nostru avem 

„.) care 

ne duce la biserică; —.apoi



i 
4 

i 

6 

Casa părintească: 

, Casa, în care locuim dimpr eună cu familia noastră se chiamă casa pieintească: 

"Tatăl, muma şi copiii alcătuiesc o familie. 

Tatăl este capul familiei. 

Notă. Fiecare elev. va > prezenta învățătorului planul casei “or, care se va xerifica şi îndrepta 

de învăţător. 

0 escursiune în vecinătate. 

Vecinătăţile le. cunoaştem făcând escursiuni. Ceea ce vom vedea în aceste 

escursiuni se poate desena ca şi clasa şi şcoala. — La, ţară - se "găsesc dealuri, 

păduri, râuri, şi pârâie pe care umblă morile. Unele. râuri au pe dânsele poduri, 

pe cari. trec oamenii şi căruțele. -: 

„Ca, să cuprindem cu ochiul mai multe vecinătăţi, ne aşezăm pe un Joc mai 

înalt, un deal sau o movilă. De aci observăm toate localităţile şi le fixăm pe 

„hartie. Astfel am lucrat un plan al vecinătăţilor noastre. 

Notă. Şi aci ca pretutindeni, singura grijă ce trebue să preocupe pe învăţător, este ca să se aşeze 

_ astfel, încât să aibă răsăritul la dreapta: - 

Cătunul. — Satul. 

Oateva case aşezate unele lângă altele se chiamă cătun. 

Un cătun are mai puţin decât 100 locuitori. 

„Când are.mai mult decât 100 locuitori, atunci este un sat. 

"Casele dintrun.sat sunt mărunte. .Ele sunt. făcute din nuela şi acoperite cu 

stuf sau coceni. Prea, puţine sunt facute din cărămidă şi acoperite cu şindrilă 

- sau cu tablă de fier. 

Când un sat e ceva mai mare şi. are “maj multe strade şi. pravali, atunci 

se numeşte ldrg sau târguşor. 

"Locuitorii de prin sate se “ocup cu munca  campuli. | 

„Satul nostru se chiamă . . . „cc... „a 9. Inel 

se „găseşte o biserică, o şcoală şi - | 

y 

Casele, aşezate | unele lângă altele, formează stradele IE a) 

“In satul nostru se mai află - e 3) 

Locuitorii acestui sat s se ocupă cu agricultura (. ut) 

1) Aci se va nota nurele satului în care se găseşte şcoala. 

=> Numele a două sau trei strade mai principale. 

3 Clădivi mai deosebite, fabrică sau altă instalaţie mai deosebită. 

4) Dacă mai e vre-o altă ocupaţie se va nota. 

N 
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Oraşul. 

Oraşele sunt mai mari decat satele. 

Casele din' oraşe sunț zidite cu cărămidă şi acoperite cu tablă de fier. | 

Stradele din oraşe sunt pardosite cu. piatră, pe când cele din sate sunt 

foarte rar pietruite cu piatră măruntă. . 

Locuitorii de la sate se ocupă aproape numai cu. munca “campului, pe când 

cei din oraşe se ocupă cu o mulţime de alte meşteşuguri, ca fierăria, tâmplăria 

şi altele. 

Locuitorii de la sate sunt mai toți Români. La, oraşe se mai gitseso şi alte 

naţii streine. 

„Comuna cu satele şi cătunele ei. 

Organizarea comunei. — Primarul şi consiliul comunal. — Judecătoria comunală. 

Unul sau mai multe sate. Şi cătune împreună alcătuiesc 0 comună. Satele Şi 

cătunele alcătuiesc comune rurale, iar oraşele comune urbane. | | 

Orice comună fie urbană fie rurală, are în capul ei un primar. BI jucrează . 
într'o casă, numită primărie sau casa comunală. Satul în care locuieşte primarul, 
se, chiamă reşedinţa comunei. | | | 

La primărie se adună şi alţi oameni, dela cari ia poveţe; “primarul. 

Aceştia se:numesc consilieri comunali, iar adunarea loi_se chiamă consiliu 
comunal. 

Consilierii comunali sunt i aleşi de locuitori pe: timp de 4 ani. Unul dintre 
consilieri se chiamă primar; acesta este ales de către ceilalţi. 

In toate comunele rurale primarul impreună cu doi juraţi, au datoria d'a 

împăca, şi d'a judeca, :micele neințelegeri dintre locuitorii comunei.€ Primarul şi - 

* Juraţii alcătuiesc judecătoria comunală. Juraţii se aleg dintre fruntaşii comunei.



"TRIMESTRUL II 

Plasa!) 

Afară de comunele pe care le cunoaştem se mai află şi altele mai îndepărtate. 

Dai anulte comune alcătuesc o plasă. Plasa este dar mai mare decât o comună. 

De pildă, dacă într'o plasă se află cinci comune, plasa este de cinci ori mai mare. 

"+ Tn capul fiecărei- plăşi este un inspector comamnal. 

Comuna în care locuieşte inspectorul, se chiamă reşedinţa plăşii. | 

In comuria de reşedinţă se află câteodată şi judecătoria de pace, unde jude- 

__cătorul judecă neinţelegerile ivite între locuitorii plăşii. 

Plasa în care se află satul nostru se chiamă. . . . - .2) Ea se com- 

pune din. . . . .. comune, dinpreună şi cu comuna noastră. | 

Plasă . . .î:. este străbătută de apa. . . - - Cea mai însemnată 

comună este . . . . . Aci şeade inspectorul, de aceea. se chiamă reședința, 

plăşii Alte comune or localităţi mai însemnate sunt: . cc... .. 

Celelalte plăşi 3). a | 

Judeţul”) 

Toate aceste plăşi, innumăr de . . . . - alcătuiesc judeţul nostru, care 

se numeşte . . . . . . Așa dar judeţul nostru este de. . . . .ori mai 

mare decât fiecare plasă din care se compune. - A 

In judeţul nostru se află. . . - 5 El este udat de râurile . . . . 

. . . FĂ . . . . . . . . - 

Prefectul. După cum inspectorul comunal este capul plăşii, tot asemenea în 

' fruntea judeţului se află prefectul. Prefectul are sub ordinile sale pe toţi inspectorii 

1) Fiecare învăţător va începe cu plasa din care face -parte comuna respectivă.; 

:) Numele plăsii în care se află comuna respectivă. - | 

3) Celeai'alte plăşi cari compun judeţul se “vor face după modelul plăşii de mai sus. 

4) Judeţul, ca şi plasa, se va trata după geografia respoctivă. . 

5 Relietul. ! - 
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-comunali. Diripreună cu consiliul judeţean, prefectul orândueşte facerea, şoselelor, 

a şeoalelor şi îndestularea altor nevoi ale judeţului. Oraşul în care se află reşedinţa 

prefectului se chiamă capitala județatui. 

Capitala judeţului nostru este . . 

În acest oraş este şi polifaiul, care ingrijaşte de buna rânduială din oraş, şi 

păzeşte pe locuitori. Pentru stingerea focului, în oraşe, mai sunt şi pompierii. 

Tribunalul, In fiecare capitală de judeţ se află. câte o judecătorie mai mare 

i „decât judecătoria de pace. Această judecătorie se chiamă Tribunal. Aci se judecă, ” 

pricinile- ivite între locuitorii judeţului. 
Revizorul. Acela care ingrijeşte de mersul bun al şcoalelor din judeţe. este 

revizorul şcolar. 

In acest judeţ, se găsesc urmatoarele localităţi mai importante 5) 

| Imprejurul iăcgului nostru se află şi alte judeţe cam tot așa de mari ca Şi 
dânsul. Ele sunt în număr de 32 şi toate alcâtuesc țara românească 

  “. . 

') Planul judeţului. | | - | , 

73544. Cl. III Nur. 9



NOŢIUNI DE GEOGRAFIE FIZICA 

Cand mergem, pe un drum neted, fără suişuri sau scoborăşuri, atunci zicem: 

că mergem pe un loc şes. Locul acela şes se numeşte câmpie. 

  

  

      
Câmpie întinsă 

Unele câmpii şi şesuri sunt foarte mănoase. Pe ele se seamănă, mai cu 

seamă grânele, iar păşunile lor nutresc turme de vite. 

  

        Pişuni în câmpie roditoare 

“ 

 



  

  

de dealuri or de munţi. _. 

11 | 

Suprafaţa pământului nu este peste tot -netedă ; “prin unele locuri este mai 

ridicată i iar prin altele mai adâncită, Ridicăturile de pământ, "după inălţimele lor, iau 

  

    

  

  

Dealuri mari. In fund munţi acoperiţi cu zăpadă 

numele de movilă, măgură, deal, şi manie, pe când locurile mai adanci se chiamă: 

vale, trecătoare sau pas. 

„Cana dealurile şi munţii se țin şir, “legaţi unii de alţi, atunci tormează ? şir 

  

    

  

  

„Câmpie cu dealuri în fund 

Partea -cea, mai înălțată a unor şire de dealuri sau de munţi formează. coama 
sau muchea; partea pe care'se scoboară apele” la vale este povărnişal sau coasta; 
în fine partea unde se face tot una cu câmpia sunt poalele sau picioarele muntelui - 

 



Câteodată, plecând, de pe şesul unei ape mari, trebue să urci, 0..coastă şi apoi 

mergi iar, pe loc şes. Acest loc şes, mai ridicat de cât cel de lângă apă, se chiamă 

podiş sau u platou. Podişul poate să fie brăzdat de dealuri şi chiar de munti 

  

    

  

  

Munţi mari 

In munţi se găsesc izvoarele apelor curgătoare. Apele curgătoare poarta după 

mărimea, lor, felurite numiri, de părdiaşe, păraie, râuri ori fluvii. 

Apa, ce curge „din izvor, devine din ce in ce mai mare şi în drumul ei se 

încarcă din dreapta şi din 

stânga cu alte cursuri de apă, 

pe cari le numim afluenții 

răului, | 

Un curs de apă are două 

maluri. Agezându-ne cu faţa 
incotro curge apa, avem malul 

drept la dreapta noastră, iar 

malul stâng, la stânga noastră. 

Când plouă mult, unele 

văi se umplu cu apă ce nu. 

seacă niciodată, formând -ast- 

fel lac ori balid. Bălţile nu 

sunt niciodată prea adânci. 

Unele părţi scobite se umple cu apă "de ploaie “şi formează lacuri sau bălți. 

Lacurile sunt mai mari şi mai adânci decât bălțile. 

Lacurile din munţi sunt foarte adânci. 

Comunicaţiile între sate, oraşe-se fac pe drumuri. | 

Drumurile sunt de trei feluri: Dramurile de fier, pe cari umblă numai tre- 

nurile; şoselele cari sunt pardosite cu piatră şi dronavile natur ale. Când şoseaua, 

  

    

   
    

    
  

"Dunărea la Porţile de fer 

„. 

 



  

sau calea ferată întâlneşte un râu, se construeşte pod peste el; când dă de un- 

munte s6 scobeşte 1 muntele „şi se face un tunel; când dă de o vale se clădeşte 

un viaduct, 
  

    

Podurile aruncate peste râuri sunt şi ele de 

trei feluri: poduri: de fier, poduri de lemn şi po- 

dur de vase sau dube. 

  

    

  

      

Tunel ” , , Vederea unui luciu de mare 

“O apă întinsă şi sărată la gust, se numeşte mare. In mare se scurg toate 

fluviile. - 

Basinul unei mări coprinde tot ţinutul scăldat de toate fluviile, cari. se 

varsă într'ânsa. 

Marginea pământului, "de care se ating valurile mării, se chiamă malul mării 

Sau ţărmul mării. 

Malurile mării sunt unele stâncoase şi înalte, altele joase şi nisipoase. , 

La malurile înalte, marea este adâncă, la cele joase fundul mării se lasă 

oblu pe subt apă. Unui țărm oblu şi nisipos i se mai zice liman. o 

  

      

  
Un golf
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O parte a mării, intrată adânc în uscat se numeşte golf, sân sau baie. 

Un colţ ,de pământ ascuţit, care înaintează în mare se chiamă cap. 

Un pământ înconjurat de toate pârţile cu apă, se numeşte insulă. 

Ostroave sunt : insulele ce se găsesc între malurile unui râu sau întrun - lac. 

_O grupă de insule se chiamă Arhipelag. | | 

  

    

  

  

  

Archipelag 

' O bucată mai mare de pământ, care înaintează în mare, dar tot se mai ţine 

de uscat, se numeşte peninsulă. | 

Bucata de pământ, care leagă peninsula de usbat, se chiamă Istm; 

— — — ———— - Istmul este de obiceiu 

| | "| un pământ îngust, care des- 
parte fundul a două golfuri | 
sau a două mări. Prin unele 

Jocuri oamenii au săpat istmul | 

şi au lăsat să treacă apele 

dinti'o mare în cealaltă. Ei 

au construit 'astfel un canal 
maritim..- 

Pe luciul mării plutesc 

NE vapoare. - 

Unele mări comunică intre ele prin nişte brâţe înguste de apă, strânse între 

două uscături; acestea se numesc strâmtori. | | 

Oraşele aşezate pe ţărmul mării se numesc pori. 

Porturile sunt aşezate sau în fundul -unui golf. sau la gura unui fluviu.. 

N 

  

  

    
  

Peniusulă 

 



  

  

-gul devine oraş. 

ROMANIA 
GENERALITĂŢI 

A 

Tatăl, mama, şi copii formeaza o familie şi locuesc într'o casă. 

Alături de casa părintească, şi jur împrejur, sunt alte case locuite de alte 

- familii. Mai multe asemenea locuinţe, aşezate unele lângă altele, formează un -sat 

sau cătun. Satul are mai mult de 100 loc. Cătunul are mai puţin de100 locuitori. 

Unul sau mai multe sate alcătuesc o comună rurală. 
Intr'o comună se află cel puţin o biserică şi o “şcoală. 
Satul, în care se află casa primăriei, se numește satul de reşedinţă al comunei 

Dacă într'un sat sunt şi prăvalii (dughene) ş i.se ţin şi târguri dese, ia numirea 

de târguşor sau târg. —— —— . 

Dacă numărul de clădiri publice se măreşte | re Ei 

se construesc case mari de cărămidă, se croese - ! a i 

strade drepte şi populaţia se măreşte, atunci târ- 

  

Oraşele sunt be sau comune urbane. 

Mai multe comune la un loc fac o plasă. 

Comuna în care locueşte inspectorul comunal ?se 
chiamă reşedinţa plăşi. 

“Mai multe plăşi, adunate una lângă alta, 
alcătuiesc un judeţ. 

Oraşul, în care şade prefectul, se numeşte 

capitala judeţului. 
O adunare de mai multe judeţe formează, 

Tara. 

Tara, noastră se numeşte România, Ea este 

cârmuită de un singur om, adică de regele ajutat de mai mulţi miniştrii, cari 

compun guvernul. Suveranul nostru este Regele Carol. 

Oraşul în care şed cârmuitorii şi guvernul, se numeşte capitala ţării. 

Numărul tuturor judeţelor dimpreună cu al nostru este de trei-zeci şi două. 

Aceste trei-zeci şi două de judeţa alcătuiesc Țara românească sau România 

România este, aşa, dar, de trei-zeci şi două.de ori mai mare decât judeţul nostru. | 
Dacă vom alipi aceste 32 de judeţe, unul lângă, altul şi fiecare. la locul său, vom 

căpăta forma, ţării noastre. 
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FORMA ŞI HOTARELE ȚARII 

“România are forma unui braţ îndoit la cot. 

Munţii Carpaţi despart ţara noastră de Austro- “Ungaria. Prutul şi braţul 

Chilia, o' despart de Rusia, iar Dunărea de Bulgaria şi Sârbia. 
  
  

   

  

AUSTRO-UNGARIA 

mea mrmmiemd 

  

RUSIA 

    
      

Carpaţii, Prutul, braţul Chilia şi Dunărea, sunt marginele natavale ale ţării. 
Intre Moldova şi Bucovina, precum şi între Dobrogea şi Bulgaria, marginile sunt 
-convenţionale, adică însemnate pe pământ de oameni, mai de obiceiu prin moşoroaie. 

Dacă, înăuntrul acestui contur, ducem râul Olt şi apa ] Milcovului, împărțim 

“România în patru părţi. 

Aceste sunt: România din dr eapta Oltului, România dintre Olt şi ailcov, România 

dintre Ililcov şi Prut şi România „dintre Dunăre şi Alarea Neagră. 

Partea cea mai însemnată a ţării noastre o formează munţii Carpaţi, cari 

se întind pe toată graniţa despre Austro-Ungaria. Această parte formează zona 

muntoasa a ţării.
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Ea 'se cuprinde între creasta Carpaţilor şi o: linie, care se intinde aproape - 

paralel cu Carpaţii de la un capăt până la celalt al țării. “Acea, linie arată înce- 

“putul dealurilor. 

In zona munţilor întâlnim -următoarele vârfuri mai inalte: “Negoiad, Parângul, 

Omul, Caraimanul; Ceahlăul şi Piatva-Roşie. Negoiu) este varful cel mai inalt din 

toate. Ceahlăul eăte cel mai înalt vârf din România dintre Milcov şi Prut. 
In munţii Carpaţi se găsesc nouă trecători mai insemnate, pe unde oamenii 

trec din România în Austria, Acestea sunt: Vârciorovă, Păiuş, Giineni, Predeal 

" Oituz, Palanca sau Ghimeş, Tulgheş şi DBurdujeni- Iţcani. 

„Pe la Vareiorova, Câineni, Predeal, Palanca şi Burdujeni se trece şi cu calea | 
"ferată; iar pe celelalte numai cu căruţa. - - 

Alaturi cu. zona, munţilor se întinde zona dealurilor, care încinge țara întreagă 

ca un brâu, de la un capăt la celalt. 

In România din dreapta şi din stânga, Oltului, de la' Mehedinţi şi până la Brăila 

această zonă se află cuprinsă intre zona munţilor şi zona seenul, care ocupă 

toată partea de Miază-zi până la Dunăre. . De 

| In România dintre Iilcov şi Prut, zona dealurilor se întinde mai. mult spre 

Răsărit şi ocupă toată regiunea până la Prut. m 

Zona şesului sau a câmpiei se întinde dealungul Dunării, spre Miază-zi de | 

zona dealurilor până la Galaţi. | 
In România dintre Milcov şi Prut, nu se găsesc şesuri decât în partea de jos 

_a Siretului, 

Partea de Miazăzi a României este -udată, de fuviul Dunărea de la, Var... 

ciorova şi până la Marea-Neagră. 

| Printre râurile, cari izvorăsc din Carpaţi şi străbat dara, deosebim pe cele 
următoare: 

a) Oltul, care pleacă din Transilvania, trece în tară pe la Oaineni şi se varsă 
în Dunăre, lângă oraşul Turnat- Măgurele. 

V) Siretul, care pleacă din Bucovina, intră în ţară pe la Mihaileni, străbate 

în lung România dintre Dlileov şi Prut -şi se varsă în Dunăre aproape de Galaţi. 

6) Prutul, care vine din Bucovina desparte România de Basarabia şi se 

varsă în Dunăre, lângă oraşul Reni. - 
Dunărea udă ţara Românească în partea de Apus, Miază-zi şi Răsărit. Acest 

fluviu” desparte ţara. noastră de Sarbia, Bulgaria şi Rusia. Dunărea intră în ţară 
pe la Porţile de fier; adună în albia ei. toate apele, cari curg prin ţară şi se duce 

la Marea-Neagră, unde se varsă prin trei guri, dintre cari cea mai însemnată 

este Sulina. Pământul coprins între aceste trei guri formează delta Dunării. 

+ 
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TRIMESTRUL II 

IMPĂRTIREA NATURALĂ A ROMĂNIEI 

> 

_u) România din 
Tara Românească se compune din următoarele patru regiuni: 

ntre malul drept al Oltului, Dunăre şi Carpaţi. 

D) România dintre malul stâng al Oltului, Dunăre, Carpaţi şi Milcov. - 

c) România dintre Carpaţi, Jilcov şi Prut. | | 

4) România dintre Dunăre şi Dlarea- Neagră. e e 
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A)- România din dreapta Oltului: i 

_ Această parte a României este mărginită la Miază-noapte de lanţul munţilor 

Carpaţi, dela Varciorova şi pănă la Câineni; la Miază-zi de fluviul Dunărea, dela 
Varciorova în jos până la gura Oltului; iar la Răsărit de râul Olt dela pasul O 

Caineni şi până la vărsarea sa în Dunăre. | | 
    
  

Regiunea, muntoasă. 

  

- pp dealurilor ! 
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ROMÂNIA DIN DREAPTA OLTULUI           
  

România, în această parte, este acoperită în spre 'apus şi Miază-noapte de 
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munţii Mehedinţului, cu vârful Oslea; munţii Vulcan, cu vârful Straja şi munţii 

Parângului, cu vârful cel mai înalt Mândra. 

Precătorile cele mai însemnate din această regiune sunt : Vârciorova, pe unde 

merge -calea ferată; Lainici-Păiuş, formată de râul Jiu, pe unde trece o şosea, și 

Câineni, formată de râul Olt, pe unde trece calea ferată. e 

Zona muntoasă Gin această regiune se intinde spre Miază-zi, până la o linie, 

care pleacă de la Varciorova, trece pe la Miază-noapte ds oraşul Targu-Jiu. 

Din această linie spre Miază-zi de zona: munţilor, se întinde zona .dealurilor, , 

până în “linia şesului, care începe dela Ostrovul mare din Dunăre şi trece pe la 

Miază-zi de Craiova şi de Piatra-Olt. - 

Partea care se întinde spre Miază-zi de această linie şi până la Dunăre este zona 

şesului. Dunărea udă această parte la Apus şi Miază-zi, dela, Vareiorova şi până 

la gura Oltului. Ea învăluie în cursul său mai multe insule mari, precum :: Corbu, 

Ostrovul mare şi altele mai mici... | Se | 

Dealungul Dunării, se află mai multe lăcuri mari ca: Nedeia, Potelul şi altele. 

Din Munţii Carpaţi se deschide spre Miază-zi valea Jiului, prin care curg 

apele acestui râu. Jiul vine din Transilvania, trece în țară pe la valea Lainici-Păiuş. - 

EI lasă în stânga oraşele Târgu-Jiu şi Craiova şi se aruncă în Dunăre. lângă 

Bechet. Jiul se încarcă pe dreapta cu Hotul, iar pe stânga cu Gilotrul şi cu Ama- 

radia. Marginea despre Răsărit a regiunei o formează răul Olt. Acest râu vine tot 

din 'Transilvania, trece în ţară pela Câineni, şi udă pe dreapta judeţele” Vaicea şi Ro- 

manaţi. Oltul se încarcă cu Olteţul, care udă judeţele Gorj, Vâlcea şi Romanați. 

Aciseaflă următoarelejudeţe:!) a - 

  
  

| _Wlehedinţi, în partea de De 
Apus. Are drept capitală Turnu- |. > 

Severin, port pe “Dunăre. Aci se | o 

văd urmele podului lui Traian, cons- | 

“truit cu ocaziunea, trecerii împă- 
_vatului Traian în contru Dacilor. 

  

„Baia de aramă, un mic oraş a- 

şezat în munţi, la Miază-noapte de =   = 

ae ate aderat i A 

   
   

adie: 

mea 
aia 3 
bai:   

  

  

Turnu-Severin. 
Vârciorova este o staţie de 

cale ferată, pe unde se trece în ţara vecină. Topolnița şi Strehaia sunt mânăstiri. 

Ruinele podului Traian 

1) Se va reduce împărțirea în judeţe numai la indicarea Capitalelor şi a. poziţiunii lor. .



ai 

Gorj, spre Răsărit de Mehedinţi. Capitala Târgu-Jiu, oraş aşezatipe râul Jiu. 

  

  

“Tismana Şi Polouraci sunt 

. mânăstiri. - 

Dolj, aşezat în par:   
  

  

    
  

  

tea, de Miază-zi. Este cel mai - 

mare judeţ din Oltenia, Are 
Schitu Lainici, Gorj. 

drept capitală Craiova, situată in “apropiere de Jiu.:  Oalafutăe port. la Dunăre. 

Această localitate este renumiti prin luptele vitejeşii, ce sau dat de Români. 

  

  
        

  
  

a ai - Vedereidin' Craiova, - 
, . . . < . 

în timpul rezbelului pentru indepen- . 

denţă. Dacovăţul, 'mânăstire” pe dreapta . 

Jiului, fabrică de pielărie. 
Băileşti este cea mai mare comună 

rurală din Oltenia. | | 

- Mâlcea, spre Răsărit: de Gorj. 

  

Capitala, Râmnicul Vâlcei, aşezat pe 
Olt. Drăgăşanii, târg -mare de vinuri, 

Bistriţa, Movez şi Cozia, mânăstiri. Râu- 

“reni, este un loc aproape de Râm- 
nic, unde se ţine un mare târg la 8 
Septembre. Călimăneşti pe: Olt şi Go- 

vora băi, 

   



  

ij) 

i DE , 

  

  

  

  ana a 
  

...Vedere-din-R.-Vâlcea.. - 

Romanați, Aşezat spre .Răsăriţ de Dolj. Capitala Ca- 

racal. Corabia, port la Dunăre. | 

  

  

      

  

  
  

Spitalul central din Caracal. 

România între Olt şi Milcov. 

    

s
p
.
 

      

„Această regiune se coprinde intre Carpaţi, râul - ont; Dunăre şi râul: Milcov. 

Toată partea de Miază-noapte a regiunii este acoperită de lanţul Carpaţilor, 

care se intinde spre Răsărit până la muntele Giurgea.
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România dinte Blilcov şi Olt se imparte în următoarele trei zone: muntoasă, 

"deluroasă şi şeasă. 

Zona muntoasă se întinde de la coama munţilor, spre Miază-zi, până în linia care 

trece prin Curtea de Argeş, Campulung, Slănic şi unirea Buzăului cu Bâsca, mare. 

EI ă opta nttenbisă [L_) es 

ZZ| » dealuri. o 

    

     
ROMANIA 
DINTRE OLT: ȘI MILCOV     

      
  

Munţii din această zonă se compun din următoarele trei rumuri: 

Făgăraşul, cu vârful Negoiul; munţii Bârsei, cu varfurile Omal şi Carai- 

“ manul; şi munţii Buzăului, cu vârful Penteleul. 

- În această zonă, sunt două trecători mai principale: trecătoarea, - Bran (ju: 

deţul. Muscel) pe unde se umblă cu căruţa şi trecătoarea Predeal, pe unde trece 

şi calea, ferată. E | 

“pe Spre Miază-zi de zona munţilor se intinde zona dealirilor, până în linia 

şesului, care pleacă de lângă Slatina, trece pe la “Costeşti, “Titu, Ploeşti, Buzău 

şi Râmnicu-Sărat. Da - | 

"Din această linie şi până la Dunăre şi Siret se întinde zona 'şesului sau 

a câmpiei. . | | 

De-a-lungul Dunării se află lacurile Suhaia: în jude 

în Vlaşea, Greaca în Ifov şi Călăraşi în judeţul Ialomiţa... 
ţul Teleorman, Balta Mair .



Intre braţul Borcea şi Dunăre se află cuprinsă | marea insulă numită Balta; 

iar mai spre Miază-noapte se află insulele Popa şi Bregoluiul,. toate învăluite de 

- braţele Dunării, care se întrunesc cam în dreptul oraşului Brăila. 

| Principalele văi. din această parte £ a țării sunt: | 

x | a) Vedea, unită cu 

” Teleormanul, care stră- 

bat judeţul Teleorman. 

D) Argeşul, care » 

trece pe la stânga ora-  - 
- gului Piteşti -şi se varsă 
în Dunăre lângă Olteniţa. 

Se încarcă pe dreapta 

cu Neajlovul; iar pe stân- 
ga cu râul. Domnei şi cu î 

Dâmboviţa, care trece prin 

Bucureşti. e: -- 
- 6) Ialomiţa pleacă 

din munţii Bârsei şi se 

E varsă în: Dunăre. lângă 

Curtea de Argeş îi . “Piua- Pietrei. Jalomiţa, se 

| încarcă pe stânga cu Pr a- 

hova, care trece pe lângă Sinaia, locuinţa de vară a Regelui. i 
In România : dintre 

dlilcov şi Olt se găsesc ur- Ţ E a N 

mătoarele două-spre-zece | 
judeţe): 

Argeş, cu capi- 

  

      

  

  
  

    

  

tala Piteşti. Oraşul Cur- . * 
lea de Argeş, este renu” 
“mit prin frumoasa mâ- 
năstire clădită de Neagoe | 

Basarab. “ CN - Orasul Piteşti 

      

  

  

_1) Descripţia judeţelor se va reduce la indicareă poziţiunei lor şi a capitalelor lor. Toate localităţile 

Yor & semnate în văile descrise .cu partea lor. caracteristică. e E e o



îluscei, cu capitala Câmpu-Lung. Oraşul în care a descălecat 
Radu-Negru. Nâmdești, mănăstire. Rucăr este comună rurâlă impor- 
tantă.. prin pozițiunea, sa frumoasă, şi aerul său curat. 

  

  

  
          

  

Oraşul Câmpu-Lung RI 

Oitul, cu capitala Slatina, - oraş! foarte vechiu. In apropiere se 
află mănăstirea Strihăreţ, cu o şcoală de agricultură. i 

  

  

Dna ere in enma e 

*   
  

    
Palatul Administrativ din' Slatina 
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Dâmboviţa, cu ca- 
  

  

  

pitala 'Târ- 

govişte, ca- 

re a fostmai 

nainte capi- 

  

| niei. Acest 

oraş este astă-zi renumit 

amintesc vechile palateale 

“| - Basarabilor. 

Golgota, Viforâta şi Jlănăs-   
  

tru învinge rea lui. Vasile Lupu de către Matei Basarab... .. 
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= Parnul Chindia. Târgovişte 

 tala Munte- 

prin ruinele sale, cari ne. 

Găeşti, comună urbană. 

]- Se mai - află mănăstirile : 

tirea Dealului, unde se află 

! Mănăstirea Dealului. Târgovişte : o capetele lui Mihai Viteazul 

şi Radu cel mare.. Pucioasa, cu ape minerale. Tinta loc însemnat. în istorie pen-: 
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Teleorman, cu capitala 'Turnu-Măgurele, port la Dunăre 

Alexandria este cel mai mare oraş din județ. Zimnicea, mic port | 

la Dunăre. Roşiorii-de- Vede, orăş zidit pe timpul lui Mihai. 

  

  

    

  

    
Palatul Administrativ. T.-Măgurele _ 

Prahova, cu capitala Ploieşti. Câmpina, Văleni, Bucovu, Slă- 
nic, Urlaţi şi Filipeşti de 'Târg, sunt toate comune: uibane. - Sinaia - 

i >) pe râul Prahova, comună urbană şi reşedinţa de vară a Regelui. 
dia d 
Ce ap Azuga, mai la Noră, -are o fabrică de sticlărie, alta de bere şi oaltă . 

„de postavuri, Aci se fabrică de asemenea şi brânzeturi. 

          
   

    

  

  

- - . . a. A   

        
Mânăstirea Sinaia (Pralova) N | o . oa 

, 
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Slănic şi Telega cu saline. 

Busteni sat foarte frumos în munţi. Are o fabrică de hârtie. 

Predeal este o localitate în munţii Prahovei, cunoscută ca trecătoare în Tran- 

silvania, Pa aci trece calea ferată, care pune in legătură directă România cu. 

Transilvania. Județul Prahova este cel mai industrios din toată ţara. ă 

mandaţi de Sinan Paşa. 

  

  

! 
nf 

ir 

    

î AEG ip J 

  

  

  
  

  

- Vedere din Giurgiu ; 

  
  

        

  

Peala Teatrului.     
    

    
    
  

  

Vlaşca, cu capitala. Giurgiu, “port la Dunăre, Călugăreni, 

aşezat aproape de confluenţa Neajlovului cu Glavaciocul, este un 

sat renumit, unde Mihai Viteazul a bătut îngrozitor pe Turci, co- 

“Ilfov, cu capitala Bucureşti. Olteniţa port la Dunăre. Țigă- 

neşti, Znagov, Pasărea, Cernica, Căldurăşani, sunt mânăstiri...   
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lalomiţa, cu capitala Călăraşi, port la, Dunăre, Urziceni şi 
 Slobazia, sunt târguri. Piua-Pietrei mic port pe Dunăre la imbucă- 

tura Ialomiţei.- 
La Feteşti începe marele şi frumosul pod de peste Dunăre, cel 

mai lung pod din lumea întreagă. - , Me Dee 

  

  

  
      

  

  

        
“Buzău, cu. capitala Buzău. Mizil comună urbană şi târg. 

Ulmeni, este renumit pentru fabricarea coniacului. La Dlonteoru. se. 

= scoate din. pămant multă păcură. Ciolan, Răteşti, Găvanele, Nifon şi 

  

Vintilă Vodă, mânăstiri. Sărata şi DMeledic ape minerale.. 

   



  

    

      
—2 

Vedere din oraşul Buzău 

A Brăila, cu capitala Brăila, cel mai, mare -port pe Dunăre. 

[ Lacul-Sărat, renumit pentru apele sale minerale. 

  
  

  
    
  

  

Oraşul R.-Sărat 

Râmnicul-Sărat, cu capitala Râmnicul-Sărat. Plăineşti, 

târg importanti. Poiana Dlărului, Rogozu, Dălhiuţi şi Coteşti, mânăstiri. 

  

 



  

ară sunt munţii 

da şi Hangului şi 

". sfârşeşte cu mun- 
„= ţii Dornei la Nord. 

“a acestei regiuni. 

- se află spre Apus. 

3l 

0) România dintre Milcov şi Prut 

" "Pinutul acesta se cuprinde între munţii Carpaţi şi Bucovina spre Apus; 

Prutul spre Miază-noapte şi Răsărit; iar spre Miază-zi Milcovul şi Siretul o des- 

“parte de România dintre Olt şi Milcov. | o 

In spre Apusul r= 
acestei părţi de ||. Şi 

  
  

EA 

  

| - _ . i | | DT 

rasta , 
C/////Z 

m dealurilor? 

“ Vrancei la “Sud, 

se urmează spre > 
AN 

Nord cu şirurile Qi 

Q%Q 
A com ip 

ES 
SA 

// 

Oituzului, Tarcău- 

       

  

   

    

  

   

   

  

ză /(///// 
(2 

   
   

    "In munţii Hangu- ||. 
“lui se găseşte cel 
mai înalt munte 
din Moldova,.care 

se numeşte Ceal- 
lăul. | 

Zona muntoasă 

Ea începe din crea- || 

sta Carpaţilor şi se 
povârneşte spre 
Răsărit. O -linie, || 

„care ar pleca din E E rosa 
„culmea mntelui || Ce SS 
„Giurgea şiartre-. “ROMANIA Pa TRE oi 

cepe la Targu-Oc- |. DINTRE MILCOV ŞI-PRUI i 
na, Moineşti, Pia- 

- tra şi Mânăstirea Neamţu o inărgineşte spre- partea de Est. 

„Munţii României dintre Milcov şi Prut sunt: munții Vrancei cu vârful Giurgea, 

“ munţii Oituzului cu vartul Şandru mare; munţii Tarcăului cu vârful Zarcăzl; munţii 

9 neduțul           

 



  

Tang gului cu vârful Ceahlăul, cel mai înalt munte din Moldova şi munţii Dornei 

şi ai Bistriţei cu vârful Rărdul la graniţa despre Bucovina. 

Precătorile din aceşti munţi sunt: Oituzul cea; mai importantă. Vin apoi : 

Palanca, formată de Trotuş ; Bistricioara, . formată 'de râul Bistricioara ; Corna- - 

Luncei, format de Moldova şi Iţcani- Bur dujeni la intrarea Sucevei. Pe la Palanca 

şi Burdujeni trece calea ferată. | 

Zona, dealuilor ocupă tot restul regiunei dela zona munţilor şi până la Prut, 

cu deosebire numai că dealurile dintre Siret şi Prut sunt mai mici decat cele din 

” dreapta Siretului. Fiindcă România dintre Dilcov şi Prut toată este deluroasă, nu 

se găsesc şesuri decât pe valea Siretului, aproape .de gura sa, şi prea puţine 

aproape de confluenţa Bârladului. 

Prin această parte a țării noastre curg râurile: Siretul, care porneşte din. 

Bucovina, trece în Moldova pe la Mihăileni, "o străbate dela Miază-noapte spre 

Miază-zi şi se varsă în Dunăre mai jos de Galaţi. Siretul se încarcă pe dreapta, 

cu Jloldova, Bistriţa, Trotuș, Putna impreună cu Milcovul, Râmnicu- Săr at şi Buzăul. | 

Pe stânga, Siretul primeşte numai pe Bârlad. 

Prutul mărgineşte regiunea dela Boian şi până la Reni. Se incarcă pe dreapta 

cu Jijia, . 

Intre Galaţi. şi Reni, pe marginea Prutului, se află marele lac Brateş p 

„ Judeţele cari compun România dintre Milcov şi Prut sunt cele următoare 
Li 

Putna, cu capitala Focșani, situat [ pe Milcov. Adjud comună 

  

, produoțiunea vinului. La Sascul este fabrică de zahăr. 

  

  

“ Covurlui, cu capi: 
_tala Galaţi, aşezat pe Du- 

năre. Este un mare port 

pe Dunăre. 

| Pechea, spre Miază-- | „Vedere din Galaţi 

noapte, este târg. 

  

      
Portul Galaţi este unul din oraşele cele mai vechi ale țării. Aici işi are Te- 

şedinţa comisiunea dunăreană, care regulează bunul mers al vapoar elor be Dunăre. 

  

5 Impărțirea administrativă « 'se va reduce a indicarea jadoţelor cu capitalele lor, jur localităţile se 

vor dispensa de noţiunile de geografie fizică a regiunei. Dea 

urbană şi targ. Odobeşti şi Panciu sunt, localităţi insemnate pântru 
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“În portul Galaţi se depun mai toate cerealele din Moldova, făinurile şi toate 
celelalte producte, destinate la export. De asemenea mari „Santita de lemne 

de lucru.. 

Din acest port pornesc mare parte din vapoarele, cari merg spre por turile - 

străinătăţii. 

Tecuciu, cu ca- 

pitala 'Tecuciu. 

Tutova, cu 1 capi- 

tala Bârlad, aşezat pe 

râul Bârlad. Aargeni, Pu: 

eşti şi Plopana sunt târ- 

guri. 

   Nicoreşti este însem- 
       

    

   
   

nat pentru vinurile ce 

produce, : 

popi 5> 

  

  

  

  

    
Strada principală Bârlad 

Fălciu, cu capitala Huşi. Oraşul Fălciu pe Prut, Răducâneni 

şi Docolina târguri, Stănileşti, loc însemnat in istorie printr'o luptă 

data între Români uniţi cu Ruşii în contra 'Turcilor. 

FÂLCIU 

. 

  

  

    

      
  

    
Clădire din iluși Sa : 

73844, CU TI hu. a E E



a, 

  

| Vaslui, cu capitala Vaslui, aşezat la 'unirea pârâului Vaslui 

, cu Barlad. Negreşti este târgul cel mai important, Racova este 0 

Sb Jocalitate renumită, printr'o victorioasă, bătălie a lui Ştefan cel Mare 

a | N | Roman; cu capitala 

ÎN — Roman, zidit acum vre-o 400 . 

  

în contra. Turcilor. 

    

  

A
R
 

i 

de ani de către Roman-Voâă 

Domnul Moldovei. - - E 

Stramga cu ape minerale. | 

Mircești, cu o luncă frumoasă, 

“este un sat unde se găseşte. 

casa lui Vasile Alexandri şi 

unde a fost înmormântat acest. 

“mare poet al nostru. 

  
    

  

  

R 

" Orașul: Piatra Neamţ 

  

Suceava, cucapitala |. | e Es 

Fălticeni. Aci se face. un 
|   

  

mare târg în ziua- de Sfântu 

lie. Baia de Soci însemnată 

pentru una din victoriile lui 

Ştefan cel Mare... 
Heamțu, „cu capitala: 

Piatra pe Bistriţa.     
  

  

„ Mănstirea Războeni jud. Neamţ 

“Târgu- Neamţului, aşezat spre Miază-noapte. 

Bălţăteşti, localitate cunoscută, prin izvoarele sale de 

ape minerale. 
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, Bacău, cu capitala Bacău, pe dreapta Bistriţei. 74 “gu- Ocna 

este însemnat pentru minele de sare. Judeţul Bacău este cel nai 

muntos din România. 

  
  

  
  

: E E IP 
Au iti | 

        

      Z 

  

  
, Vedere din Slănic 

laşi, cu capitala Iași, fosta capitală a Moldovei până la anul 

1859, când s'au unit cele două ţări. Zârgu-Frumos, Podul-Iloaiei, 

târguri cu cale ferată Ungheni, pe Prut, punct de trecere în Basa- 

rabia. Socola, Cetăţuia, Galata şi altele sunt mănăstiri.. 

  

  

  

    
Oraşul laşi 

Botoşani, cu capitala Botoşani. Hârlău este insemnat pen- | 

tru facerea pietrelor de moară. Burdujeni este un târg şi o bregil- 

toâre în “Bucovina. Ştefăneşti targ, pe Prut. i



  

      
  

  

 Dorohoiu, cu capitala. Do- 

rohoiu, aşezat pe Jijia. ' Mihăileni 

lângă Siret, este târg şi; trecă-   
    

  
  toare în Bucovina. 
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Catedrala din Dorohoi 
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_D) România de peste Dunăre 

| "Ținutul cuprins între Dunăre, braţul Chilia, ţărmul Mărei Negre şi Bulgaria 

formează regiunea Romdniei. de peste Dunăre sau Dobrogea. Si 
Această regiune se împarte în două: 

  

    

România de peste Dunăre. 

   
   
   

   

lu
 

| 
ÎI]

 
| 

I|
 

  
    
  

E i     
  

  

Partea despre Miază-noapte, cuprinsă intre braţele “Dunărei, Chilia, Sulina 

şi: Sfântu Gheorghe, precum şi' ţinutul acoperit de lacurile Razelm, Goloviştea, Smeica 

şi Binoia, formează ceea ce se chiamă--delta; >, 
Acest ţinut este mlăştinos şi .puţin locuit.
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In restul României de peste Dunăre solul este mai ridicat, şi presărat cu 

dealuri. Partea, cea mai înaltă se observă pe lângă Dunăre, în faţa, Brăilei şi 

Galaţilor, unde. se ridică dealul Măcinului. . 

Această regiune deluroasă este despărțită în două, printr'o curmătură, care 

se intinde d'a curmezişul Dobrogei, de la Cernavoda şi până la, Constanţa. Prin 

această curmătură s'a construit în vechime valul lui Traian, iar în timpurile 

noastre calea, ferată. | 

Văile sunt scurte şi cursurile de apă neinsemnate. , 

Cele mai importante sunt Taiţa şi 'Teliţa, care se varsă în lacul Babadag, 

apoi altele care merg spre Marea Neagră şi altele care merg în Dunăre. 

In delta Dunărei se află insulele Letea, Sfântul Gheorghe şi Dranov. 

- România de peste Dunăre se compune din două judeţe: | 

a Tulcea, în partea 
despre Miază-noapte, cu capi- 

tala “Tulcea, aşezat pe Du- 

  

  

năre. Isaccea Dlăcin, Babadag, 
comune însemnate. Sulinaeste 
port la Marea Neagră, Cocoş 
mănăstire. 

  

  

      
  

    
  
  

“Portul Constanţa i . 1: ii traii 
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cu capitala Constanţa, port la Marea Neagră şi staţiune de băi. 

  

în care s'au găsit multe monumente romane.. 

Printre bogăţiile României de peste Dunăre, cele mai insemnate 

sunt pescuitul şi creşterea vitelor. In al doilea. rânâ vine agricultera. 

De cât-va timp „se scoate multă “piatră de la Turcoaia, pe malul Dunărei, | 

mai jos de Măcin. - 

Lângă, Constanţa se află lacul Telir- Ghiol, renumit pentru apele sale minerale, 

ca şi lacul Sărat de Iangă Brăila. 

.
"
 

) Constanţa, care ocupă partea « de Miază-zi a ținutului, 

Este legat cu restul ţării prin drumul de fier. Ostrovul, Hârşova  . 

şi Cernavoda sunt mici porturi pe Dunăre; Adam Clisi localitate, .. .



  

SINTESA INTREGEI ROMANII 

“Tara £ Românească se imparte în următoarele trei zone: 

- a) Zona munţilor, formată de lanţul Carpaţilor de la Varcorova şi până 

la intrarea Bistriţei în ţară. In -această zonă ţărmul se ridică treptat de la Du- 

năre şi Prut, până la 2500 metri d'asupra luciului Mării Negre, adică increasta, 

munţilor Carpaţi. 

VW) Zona dealurilor, care se urmează din zona munţilor şi care încinge 

ţara prin mijloc, întocmai ca un brâu. Inălţimile de obiceiu, în această zonă, nu 

trec peste 700 metri. 

c) Zona şesului, sau Câmpia, ocupă cam jumătate despre Mi ază- zi a 

__ României de la Mehedinţi şi până la râul Siret, Pe această zonă pământul este 

întins şi neted. Nu se vede decât ici şi colo câte o colină neînsemnată sau 

vre-un costiş care se pierde in câmpie. | Să 

Lanţul Carpaţilor, care formează partea cea mai ridicată a ţării, se 

compune din mai multe grupuri: 

a) Incepând de la Varciorova, se ridică mai întâiu munţii mehedinţului 

cu vârful Oslea; vin apoi în rând înşiraţi spre Răsărit: Munţii Vulcan, cu 

vartul Straja şi munţii Parângului, cu masivul Parângul şi cu vârful Dlândra 

Aceste trei grupuri ocupă România din dreapta Cllului. 

b) Spre Răsărit urmează munţii Făgărașului, cu vârful Negoial, cel mai 

mare vârf din România, ai Bârsei cu vârfurile Omul şi Caraimanul şi ai iBuzăului 

cu vârful Penteleal. 

c) Dela munţii Buzăului lanţul Carpaţilor coteşte spre Miază-noapte şi cât 

ține graniţa, României dintre Milcov şi Prut, spre 'Transilvania,' întâlnim urmă- 

toarele cinci grupuri: 

Munţii Vrancei, cu vârful Gia "gea; - 
„Munţii Oituzului, cu vârful Şandrul-mare; 

Munţii Tarcăului, cu vârful Tarcău ; 

Munţii Hangului, cu vartul Ceahlău, cu cel mai mare vârf din regiunea 

dintre. Milcov şi Prut; . 

Munţii Dornei, dimpreună că ai Bistriţei. 

Aceste două şiruri de munţi sunt despărțite prin valea Bistriţei. 

Dunărea udă România de la Vâreiorova şi până la Marea Neagră, . 
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Până din sus de Calafat: desparte România de Serbia, iar. de aci până la Călă- 
raşi, de Bulgaria.- De aci înainte udă numai ţara noastră până la vărsarea ei în 
Mare, afară de braţul Chiliei, care face hotarul dintre România şi Rusia, dela 

„Reni şi până la Mare. . - pa. | | Ă 

  

  

              

“Costum din jua. Gaj . | Costum din jud. Dâmboviţa 

“Inainte de a, se vărsa în Mare, Dunarea se desparie în trei braţe: Chilia, 
Sulina și Sfântul Gheorghe. - : - 

Râurile cele mari ale ţării noastre sunt: - 
Jiul, cu afluenții Jlotrul pe dreapta, Gilortu Şi Amar adia pe stânga. 

Oltul, cu Bistriţa şi Olteţul pe dreapta, şi cu Topologul pe stânga. 

Vedea, cu Teleormanul pe stânga.“ 
Argeşul, cu râul Doamnei şi Dâmboviţa pe stanga. | 

Ialomiţa, cu Prahova pe stânga, = a 

Siretul, care udă Moldova prin mijloc şi se “ încareă cu Afolăova, Bistriţa, 

1n otuşul, Putna cu HMicovul „şi Buzăul pe dreapta; iar pe stânga cu Bârladul. 
Prutul, care ne face frontiera despre Basarabia, încărcat cu Jijiă, 
Pe lângă Dunăre 'se află un şir de lacuri formate în mare paie” din acest 

fluviu. Astfel, începând de la «Vest spre Est, întâlnim pe cele următoare: Nedeia 

(Dolj); Potelul (Romanați); Suhaia (Teleorman); Balta Mar (Vlaşca); Greaca (lfov); 

Călăraşi (Ialomiţa); Brateşul (Covurlui). po _ 

735I4. CL UI Nur, Mi . , 6 
7



  

  E | a 

- “1n România de. peste “Dunăre se - află lacurile Raza,  Golovistea, - Smeica şi i 

Sinoaia, care comunică cu Marea Neagră; apoi Babadag şi altele. - 

— — In: interiorul României se. găsesc : | 

Greaca şi Mostiştea în Ilfov; Balta Albă 

în Ramnicul: Sărat; Br ateş in Covurlui Şi altele 

“mai Mici. : | 

„Fluviul Dunărea este o presrat cu 0; “mul: 

“ţime de ostroave. o 

Printre cele mai mari deosebim pe, cele 

următoare: Corbul, Ostrovul mare în Mehedinţi. 

  

  

    

          

  

  

  

Costum din nd 3 Neamţ i - a PE Sulaş de ţiga i 

- i ș ni - ” 

Vin apoi: Ostrovul Sfântul Gicorghe î intre- Giurgiu şi Rusciuc ; insula Lang şi a 

bina în judeţul Ifov; ostrovul Balta, cel mai. mare, cuprins între Dunărea, şi brațul 

Borcea, în Ialomiţa, şi ostrovul Bregohiiul în Brăila. | 

An Mare Neagră, cam în dreptul: braţului: Chiliei, „se află , insula Şerpilor. 

Judeţele cu a capitalele lor sunt: 

In România dintre dreapta Oitolui   „(cinci) 

1. Mehedinţi - cc capitala T, Severin 

2. Gorj E a 
- 3 > Targu- -Jiu 

4 Valcea - o » R.- Vâlcea, 

5. Romanați .. cc: mn Caracal i



  

  

In România dintre Olt şi Milcov. a | 

| (două- spre- zece) . | 

IL Argeş cecene e cu capitala Pitești 
2, Olt ea ea “Slatina. - 

3. Teleorman eee Te -Magurele 
4. Muscel cc. pa - Campu- Lung 

„+5. Vlaşca . e Se . a aa: Giurgiu 

6. Dâmboviţa . -- Ie i - Târgovişte 
7. Prahova ee pa Piceşti IE 
“8 Ilfov e ee... cc... co... î. a: Bucureşti 

9, Buzău o o... .. i... 2 Buzău. 

10. Ialomiţa e cec... „n Călăraşi 
11. Brăila Ci Ce... E 2 - -- Brăila | | 

19. Râmnicu-Sărat eee pa Râmnicu-Sărat 

In România dintre Milcov şi Prut : 

(trei-spre-zece) - 

1. Covurlui ec „CU capitala Galaţi 

2, Tecuciu .... . e = > “recuciu 

3. Putna ....-. oh... DR Ai » „- Focşani | 

4. Tutova . . ... ee [.j „Bârlad 

B- Vasluiu e Pi Vasluiu - 

6. Fălciu PIE ee aa pp Huşi 

Ţ, “Roman - a. aa E . pn Roman |. 

8. Bacău .. e Dama Daci x „.. Bacău 

„9. Neamţu eee agp Piatra 

10. Suceava ....--: app Bălticeni 

II aşi - paşi 

19. Botoşani. «e ep a "Botoşani .. | 

13. Dorohoiu - - n ec eee teen ep Dorohoi 

In România de peste Dunăre 

| E (două) - 

1. Tulcea . .....-.: e „cu capitala Tulcea 

2, Constanţa, e n. n 2 „ Constanţa a. za 

In total sunt 32 de judăţe. 

Populaţia întregei ăi, este, 6 milioane oameni, dintre cari aproape 5. mi. 

lioane Români, apoi Yin; Brel IDizuri, Lipoveni, Armeni şi alte neamuri. 

ame ca - 

 



  

44 

a) În zona muntoasă a României se găsesc multe bogății. Cele mai însemnate — 

'sunt pădurile de brad, pin şi. stejar, care se exploatează în multe locuri, făcân- 

__-du-se_ cherestea. In această zonă se extrage sarea dela” Ocnele mari (Vâlcea), 

“ Slănic şi Telega (Prahova) Şi Târgul- Ocna (Bacău), apoi păcura prin judeţele 

Dâmboviţa, Prahova, Buzău să Bacău, în fine varul, cărbunii de pământ şi alte . 

minerale. 

Tot în regiunea muntoasă se găsesc apele minerale, cum. sunt cele dela, 

Călimăneşti şi Govora (Vâlcea), Slănic (Bacău), Dilţiteşt (Neamţu), Pucioasa (Dam- 

boviţa), Lacul Sărat. (Brăila) şi altele. 

b) In zona dealurilor se cultivă viţa, care ne dă vinurile renumite de Drd- . 

găşani, Odobeşti, Nicoreşii şi Cotnari. Apoi livezile cu..pruni, din care se face tavică, 

Dintre cereale se cultivă mai mult porumbul. Aci sunt fânețe întinse. 

c) In zona câmpiei se cultivă cereale: grâu, porumb, orz, ovăz, meiu, rapiţă ; 

apoi plante, ca: în, cânepă Ş tutun, precum şi tot felul de legume: fasole, mazăre 

şi altele. 

Locuitorii ţării noastre se ocupă foarte mult şi cu cr eştere ea vitelor. In zona 

muntoasă se găsesc cele mai multe oi, capre şi cai. In celelalte zone sunt: boi, 

vaci, oi, capre, cai şi bivoli. . 

Din Dunăre şi lacurile mărginaşe, şi mai cu seamă de prin bălțile din Do- 

brogea, se scot mari cantităţi de peşte. 

Cele mai însemnate din industriile noastre sunt: 

a) Estragerea sărei şi a petroleului, apoi olăria, sticlăria, fabricarea varului 

şi a, pietrelor de moară. Se fabrică apoi hârtia şi zahărul. 

b) Scandurile de brad, precum şi alte lemne de construcţiune, se fabrică 

prin toată regiunea, muntoasă şi constitue industria cherestelei. 

c) Se mai fabrică apoi prin oraşe: berea, uleiul de în, de cânepă şi de rapiţă, - | 

lumânări de seu şi de ceară. Se tăbăcesc pieile. 

In fine, diferite țesături de lână, volnice şi fote frumos cusute ” “de: țărance, 

“postavuri din fabrici şi dela ţară, cu care se face ilicele sau bentiţele.- Boran- . 

„gicul se ţese de către româncele noastre şi cu el se face marame, cu care ţăran- 

cele işi acoperă capul. Cele mai frumoase se găsesc în judeţele Argeş, Muscel şi 

la T. Ocna (Bacău). 
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