
(nara pragect LE eiaa Dina: 

CURS DE GEOGRAFIE 

- PENTRU | 

UZUL îÎNVĂȚĂMENTULUI SECONDAR 
Intoernit dupe programele în vigoare. 

  

    A   ROMÂN 

ŢĂRILE VECINE 

G. T. BUZOIANU, 
Profesor de Geografie. 

2992020 3230: 

CRAIOVA 
TIPO-LITOGRAFIA NATIONALE EALIAN ŞI IGNAT SAMITCA 

1886.



  

    

  

  

J | 0 /, 

OCE Anrtiratsraii. 
e m IV Liz (car. rama. 

Deaf Dr Moi III 
  

| B.C.U. "Carol |” Bucuresti 

“i INI ȘI 
0721900, 

Da Den a ] 

      

  

              

  

15 . 
v 

i 

 



€ 
+ 

“ 

PREFAŢĂ. . 

Este cunoscut de toţi aceia cari se ocupă cu studiul 

ţărei, că elaborarea. unui tractat de geografie națională, 

care 'să corespundă cerințelor actuale, cra cu deosebire. 
TI Bre, şi, dupe cum am spus'o şi cu altă ocaziune, cauza 
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 nu constă de cât în aceea, că lipsesc elementele cerute 

spre acest scop. , 

In opul de faţă, pe care silit "1 dau la lumină, lesne se 
poate observa diferite lacune, ce nu se vor putea umple 

«de cât dupe o oare care trecere de timp, și cu ajutorul 

<elor ce se ocupă cu diferitele specialităţi respective. 

Spre a putea elabora acest tractat de geografie pe cât se 

poate de complect, am consultat multe scrieri privitoare 

la ţara noastră, printre cari voi cita, în primul rang pe - 

PD. Cobălcescu şi Aurelian; cel dântâi din punctul de 
vedere fisic, cel d'al douilea din punctul de vedere eco- 
nomic. Am fost nevoit însă a constata că s'a scris prea 
puţin în privința diverselor bogății a țărei noastre; iar 
ceea ce a apărut până astă-zi este atât de puţin și atât 

de disparat, în cât foarte cu greu am putut estrage cele 

<e conţine această, carte. Din astă cauză, pentru cei ce
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doresc un op complect de geografie a ţărei, cartea inca 

va, prezinta multe lacune. Eu însurni recunosc doă mai 

importante. Mâi întâi este partea geologică, în care pri- 

vință specialiştii noşiri n'au dat multe la lumină. A doa 

lacună, cu mult mai importantă, este situația bogățiilor 

„noastre. Nu se cunosc încă întrun mod destul de precis 

toate producţiunile ţărei. Xe am mulţumit până astă-zi 

a înregistra cantitatea anuală a cerealelor noastre, plus 

câte-va alle producţiuni vegetale sau minerale, fără a ne 

ocupa de bogăţiile ce conţine solul nostru, bogății de o 

“ importanţă considerabilă şi 'cari până astă-zi au remas 

ascunse activităței noastre: 

In privinţa relațiunilor noastre comerciale cu ţările cu 

care suntem legați prin interese reciproce, ele au variat 

dupe regimul economic ce am urmat. Acest regim însă 

S'a înlocuit tocmâi în timpurile din urmă, cu un alt re- 

gim ale cărui principii sunt diametralmente opuse regi- 

mului trecut, şi dupe cum nu cunoaștem încă rezultatele 

sau mai bine zis efectele acestui regim asupra relaţiu- - 

nilor noastre economice, nevoil am fost să consult datele 

și țifrele rezultate din regimul trecut. Așa de exemplu, 

până în anul trecut schimburile dintre România, şi Austro- 

Ungaria se urcau la 'vr'o 200 milioane lei pe fie care an. 
In urma tarifului autonom ce s'a stabilit față cu această 

țară, se înțelege că schimburile 'au scăzut la o țifră cu 

mult inferioară. Această țifră nu o cunoaştem încă şi nu 

o vom putea, cunoaşte de cât cel mai puţin peste un an. 
De altă parte regimul protecţionist, inaugurat în cele 

din urmă, va avea de efect înființarea unei industrii des=
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pre care până acuma eram aproape cu desăvârșire lipsiţi. 
Deja pe ici pe colo sau înfiinţat câte-va fabrici; dar ele 
se formează, încetul cu încetul și, în momentul când a- 
ceastă carte va eşi la iumnină, multe din aceste fabrici 
nu vor fi notate, 

Acestea sunt lacunele ce ină grăbesc eu însumi a nota 
- încă de la început, și în privinţa lor, nu'mi rămăne alt- 
ceva de făcut de cât a le umple înti'o viitoare ediţie, dacă 
nevoia unei noi ediţiuni se va, simţi. Se vor mai găsi 
poale şi alle goluri; în acest caz repet către colegii mei 
rugăciunea, ce am făcut și cu altă ocaziune, ca să mi le 
facă cunoscute, ajutându-mă ast-lel a complecta neajun- 
surile sau a corige erorile. Numai cu acest chip am drep- 
tul să nădăjduesc că opul de faţă va deveni în adevăr 
trebuincios, a i



DACIA. 

CAP. 1. 

SITUAȚIUNE. 

Intreaga regiune a masivului Carpaţilor orien- 

tali, reprezinta în vechime provincia romană nu- 

mită «Dacia», despărțită astă-zi în mai multe țări, 

cari sunt locuite în mare parte de români. 

Această regiune se coprinde între 430 14' și 

480 40 latitudine boreală; și între 190 30 și 300 
10' longitudine orientală 1). . 

Este mărginită la Nord de partea Carpaţilor 

numiţi munţii Negrii, de riul Ceremuş şi o parte 

din cursul superior al Nistrului; —la Est de Ni- 

stru;—la Sud-Est de Marea Neagră ;—la Sud de 
Dunăre, şi la West de Tisa. 

Observată din înălțimea aerului, această regi- 
une se vede a fi dominată de un lanţ de munţi, 

care o străbate cam prin mijloc, sub forma unui 

1), Socotită dupe meridianul din Greenwich.
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are de cere, începând de la porţile de fier şi pă- 
nă la origina Ceremuşului. Aceşti munţi poartă 
“numirea de Carpaţii eerieutali, şi nu sunt alt- 
ceva de cât o continuare a întregului lanţ; cea- 
altă parle, se întinde pe teritoriul austriac şi 
se numese Carpaţii occidentali. 

Direcţiunea generală a Carpaţilor orientali se 
prezintă sub forma unui ânghiu drept, al cărui 
virf se allă la intrarea Buzeului în țară ; iar cele 
doă laturi sunt îndreptate: una spre Nord-Nord- 
West, până în munţii Negrii, cea-T'altă spre West 
şi apoi: Sud-West, până la porţile de fier. 
„Intre cele doă laturi ale ânghiului. lunăre, 

Prut şi marea Neagră se allă regatul României, 
împărţit în: Muntenia la Sud, Moldova la Nord 
şi Dobrogea la Sud-Est. 

In interiorul ânghiului se află provincia numită 
Transilvania : iar împrejurul seu, Bucovina la Nord- 
Est; Maramureșul la Nord; Crişiana la Nord- 
West și 'Femişana sau Banatul la West. Aceste 
provincii ţin de imperiul Austro-Ungar. In sfirșit, 
spre Est de Moldova, între Prut, Nistru, Dunăre 
şi marea Neagră, se află provincia Basarabia, care 
ține de Rusia.



GEOGRAFIE FISICĂ. 

“CAD. 1 

PRIVIRI GENERA LE. 

MUNTENIA. 

“Spre a cunoaște direcțiunea înclinărei terenului 
"unei regiuni oare-care, se cere să cunoaştem în- 
nălţimea 'puntelor extreme. Intru cât priveşte re- 
lieful solului Munteniei. e destul să stim că la 
Turnu-Severin. se observă o altitudine de 48 m, 
28 e. m.; la Giurgiu 19 m.45ce. m.; iar la Ga- 
laţi 7 m. 49 c. m.; ceea ce însemnează că solul 
acestei regiuni se înclină uşor în direețiunea de 
la West spre Est. | | | 

Dacă vom căuta, prin acelaş mijloc, a cu- 
noaște înclinarea solului în sensul opus, adică 
de la Nord spre Sud, observăm că linia despre 
Nord, fiind mărginită pe toată întinderea sa de 
culmea Carpaţilor, iar cea despre Sud de Du- 
năre, urmează neapărat ca inclinaţiunea acestei
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pante să se îndrepteze de la Nord spre Sud. 

Stabilind acum raportul între înălțimile celor doă 

“limite, găsim că inclinaţiunea solului de la Nord 

spre Suil este cu mult mai repede de cât cea 

de la West spre Est, pentru că pe linia Nordu- 

lui găsim înălțimi care variază între 2000 și 

2500 metrii, pe când, nu se găseşte, pe linia Du- 

nărei, nici o înălțime care să treacă de 50 me- 

trii. 
Rezumând uşa dar cele spuse, conchidem că: - 

Solul Munteniei se ridică foarte uşor de la Est 

spre West, adică în susul cursului Dunărei, şi 

mult mai repede de la Sud spre Nord, în sen- 

sul afluenților acestui fluviu. | 

Inclinaţiunea de la Nord spre Sud, nefiind u-" 

niformă, vom împări întreaga regiune în urmă- 

toarele patru zone, a căror întindere, înălțime și 

caractere fisice variază de la una la alta: 

1). Zona munţilor». Se coprinde între li- 

nia Carpaţilor, de la porţile de fier și până la 

pasul Buzeului, şi o linie imaginară, care pleacă 

din dealul Movila Brănzei (ceva mai la Sud de 

Baia de Aramă), şi care se continuă spre Est, 

pe la. confluența Tismanei cu Jiul, aceea a Cernei 

cu Cernişoara, a Oltului cu Topologul, pe la Cuv- 
tea de Argeş, comuna Isvoarele (pe riul lDim- 

boviţa) Şerbăneştii (pe Ialomiţa), Câmpina, Slă- 

nic și conlluenia Buzeului cu Bisca. 

In această zonă înălțimile crese de la 700
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metrii în sus. Inclinaţiunea solului variază între 

4 şi 15 metrii pe chilometru, afară de șesul Ol- 
„tului, care prezintă o înclinaţiune numai de 2 m. 

42' e. m. Mai toate apele din această zonă, ufară 

de riurile ce străbat munţii, curg sub formă de | 

torente și prin urmare sunt mai numeroase de 

cât în cele alte zone. “ 
2), Zona “dealurilor, Această zonă se co- 

prinde între linia ce mărgineşie spre Sud zona 

munţilor, şi o altă linie imaginară ce mărginește 

spre Nord zona șesului. 
Această din urmă linie pleacă din țărmul Du- 

nărei, de la Gruia, trece prin: Ciutura, Craiova, 

Balş, Piatra, Slatina, Potcoava, Stolnici, Costeşti, 

(tăeşti, Titu, Frasin, Ploești, Albești, Ulmeni și 

Buzăi. Inălţimile din această zonă variază între 

700 şi 500 metrii. Văile -sunt mai largi de cât 

cele din zona precedentă. Cursurile de apă sunt 

mai rari. dar mai voluminoase, 
Inclinaţiuneu solului variază de la 5 metrii în 

jos, afară de şesul Iulomiţei, între Câmpina și 

podul drumului de fier dupe Ialomiţa (între sta- 

țiunile Crivina şi Periș 1), unde se, ebzervă o 

înclinațiune de 8 m. pe chilometru. 

3). Zona şesului. Această zonă se allă co- 

prinsă între linia care formează marginea meridio- 

nală a zonei precedente, şi terasa danubiană. Partea 

1), Linia ferată Bucureşti—Ploeşti.
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caracteristică a acestei zone este că panta sa 
este aproape nesimţită in direcțiunea de la Nord 
la Sud, ba încă, :pe unele “locuri, ea este . chiar 
negativă, cum este între Făurei și pribegi unde 
se observă o înclinațiune de —0 m. 30 c..m 
pe chilometru ; pe când incapând. de la ţăr- 
mul Argeșului spre Răsărit, înclinațiunea solului 
este. mai pronuntată, 1 m. 40-c. m. pe chilo- 
metru. Din această cauză cursul inferior al Ar- 
gesului și mai cu seamă acela al Ialomiţei se în- 
dreptează spre Est. Pe această zonă cursurile | 
de upă sunt încă și mai rari de cât în zona dea- 
lurilor, prin urmare și mai voluminoasă: 'Tot în 
această zonă se fac ultimile confluenţe din în- 
treaza regiune. 

4). Kevasa danubiană, Aceusiii zonă ocupă 
o mare parte plană din regiunea Munteniei. Ea 
se coprinde între marginea meridională a zonei 
precedente şi țărmul actual al Dunărei. Marginea 
septentrională a acestei zone se arată mai pre- 
tutindeni sub forma unui mal, care nu e alt-ceva 
de cât ţărmul de altă dată al Dunărei.— Plecând 
de la Ciuperceni, acest mal începe a se depărta 
de țărmul Danărei, şi, îndreptându-se spre Est, 
trece pe la Nord de lacul Nedeia, apoi peste Jiu, 
pe la satul Zaval, înaintează pe la Nord de la- 
cul Poteiu, trece Oltul pe la Nord de Izlaz, apoi 
pe la Nord de delta viului Vedea. De aci malul 
se sub-divide spre a lorma o terasă secundară,



a cărui margine septentrională se îndreptează 
spre (iiurgiu," trece pe la Frăteşti, pe la Nord de 
lacul Grecilor. și ajunge la gura Argeşului. De 
aci se îndveplează pe la Nord de Oltenia, trece 
pe la Nord-uie lucurile Boian și Călăraşi, unde 
se atinge de braţul Borcea, pe care “i urmează 
până la gura Ialomiţei; apoi se depărtează de 
Dunăre până aproape de Braila, unde se atinge 
iar de țărmul Îlviului, până la lacul Brateș. — 
Pidicăturile solului în această regiune variază 
foarte puţin. În genere ea cste acoperită de ni- 
sipiști. Cursurile de apă sunt rari, și chiar în in- 
teriorul solului, apa nu se găseşte de cât la a- 
dincimi considerabile, din care cauză această zonă 
este mai puţin locuită, cum este de ox. în câmpia 
bărăganului, coprins. intre Ialomiţa, Dunăre și 
dealul Mostiştei, şi în câmpia Burnas, coprins în 

„județul “Teleorman. 

MOLDOVA. 

„Incepând din munţii Buzeului linia culminantă 
a Carpaţilor se îndreptează spre Nord-WWest, până 
în Bucovina, în special până în munții Negrii, 
cari separă această provincie de Maramureş. In- 
tre această linie și cursul Prutului se allă regi- 
unea Moldovei și a Bucovinei, al cărui relief. se 
aseamănă în toate privințele. 

Privită în general această regiune face parte
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dintr'unul și același plan, pentru că, cu toate 

neregularităţile ce prezintă, înclinaiea solului ce 

se observă de la Nord-West spre Sud-Est—în di- 

recţiunea Prutului — este- foarle ușoară; iar cea 

de la West spre Est—iîn direcțiunea afluenților 
Siretului — este cu mult mai repede. 

Spre a constata acest fapi n'avem de cât să sta- 

bilim raportul înălțimei câtor-va punte. Ast-fel, 

spre a constata înclinarea de la Nord-West pre 

Sud-Est, găsim la Paşcani pe Siret o altitudine 
de 57 im. 40 ce. m.; iar la Barboşi, în apropriere 

de conlluența acestui rîu cu Dunărea, 7 m. 70 

€. m.; cu alte vorbe, pe o întindere de 250 k. m. 

o pantă de 49 m. 70 ce. m., ceea ce revine 

la vre-o 53 centi-metrii pe chilometru. Spre a 

constaia acum înclinarea de la West spre Est, 

adică în sens perpendicular pe linia munţilor, 
găsim că această clină este cu mult mai repede, 

de oare-ce pe linia munților, sunt înălțimi cari 
trec peste 2000 metrii; iar pe linia Prutului al- 

titudinea locului nu trece peste 50 metrii. Ple- 

cânil aşa dar din linia culminantă a Carpaţilor 

spre Est, terenul acestei regiuni se lasă treptat 

până în sesul Prutului, determinând trei zone: 

Zona munţilor. Această zonă se află între 

linia culminantă a Carpaţilor, care începe de la 

munţii Buzeului și ține până la extremitatea mun- 

ţilor Negrii, și între o linie imaginară, care pleacă 

de la Vișniţa pe Ceremuș, trece prin Vâlcovul
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de sus (pe Suceava), Slatina, Rișea, Piatra, în- 

conjură masivul dintre Bistriţa şi 'Taslău, trece 

apoi prin Căliman şi se termină în Milcov, ceva 

mai spre West de Odobeşti. Această zonă co- 

respunde mai în toate privințele cu zona mun- 

ţilor din Muntenia, cu deosebire numai că este 

- mai îngustă. 

Ondulaţiunile ce se observă în această zonă, 
determină formarea văilor, prin care se scurg 

diferiţii afluenţi ai Siretului. Inclinarea. terenului - 

variază între 9 m. şi 14 m. pe chilometru. 

Zona dealurilor. Această zonă începe din 

Bucovina (riul Ceremuș) şi se intinde de la Nord 

la Sud, paralel cu zona munţilor, între șesul Pru- 

tului şi linia care mărginește spre Est zona mun- 

ților. Riîul Siret împarte această zonă, de-a lun- 

gul săi, în doă părţi. ncegale. Cea despre West, 

adică cea de lângă munţi este mai înaltă, și văile 

mai înguste, de cât cea despre Est, pentru că 

urmează negreşit legile inclinuţiunei ori cărni 

teren. Înălţimea dealurilor din această zonă, va- 

riază între 530 m. şi 330 m. Cele dupe dreapta 

Sivetului se prelungesc de-a lungul afluenților săi, 

prezintând din ce în ce o înălțime mai mare, 
până ce se întrupează cu munţii din care fac 

parte. Cele situate pe slânga Siretului se pot 
grupa în doă masivuri, spre a zice ast-fel: a- 

cela al Bahluiului, care se prelungeşte, până în 

apropiere de țărmul Prutului, și acela al Dâr-
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ladului, care se continuă spre Sud, îngustându-se 
până aproape de Adjud. E de observat toluşi că 

„acesta din urmă prezintă câte-va înălțimi mai - 

mari de cât acela al Pahluiului, din care 

cauză Valea Bârladului este ceva mai sus de 

cât aceea a Bulhluiului. Zona dealurilor din Mol- 

dova corespunde întru-cât-va cu aceeaşi zonă din 

Muntenia, iar în mare parte cu aceca a sesului 

din aceaslă regiune. 

Sesul Prutului. Cât strebate Bucovina și 

până în apropiere de Ilertza, șesul Prutului este 

foarte îngust; de aci însă începe a se lărgi, ur- 

mând o.linic imaginară care irece pe lângă Do- 

rohoi, Botosani, Frumusica, de unde se apropie 

iarăși, treptat, de țărmul Prutului, până la lași.. 

De aci, îndreptându-se spre Sud, sesul Prutului 

se lărgeşte, urmând linia pe la Negoești, Plopana, 

şi până ceva mai la Sud de podu Turcului. A- 

-ceastă zonă prezintă mai aceleaşi caractere lisice 

ca și zona șesului din Muntenia. Deosebirea con- 

stă numai în aceca că înclinarea lerenului—îndrep- 

tându-se tot către acelaşi punt, Galaţii — vine 

despre Nord-West; apoi, în zona șesului din Mol- 

dova cursurile de apă sunt mai numeroase — 

alluenţii Prutului — și prin urmare şi mai puţin 

voluminoase. ! 

DIDI
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TRANSILVANIA. 

Accuslă regiune, dimpreună cu Panatul, Cri- 

şiana și Maramureșul, coprinde întregul ținut si- 

tuat. între linia Carpaţilor și șesul Tisei. In inte- 

riorul ânghiului format de şirul Carpaţilor, solul 

se ridică d'asupra sfericilăței pământului, sub 

forma unui irapez, pe o mare intindere. Cele 

trei laturi: Nord, Est. şi Sud, sunt formate de în- 

„suși linia Carpaţilor; iar a patra este formâtă 

dintr'o serie de înălțimi, cari încep dela porţile 

- de fier și se continuă spre Nord până în ț&rmul 

Sameşului. , 

Această regiune, coprinsă între patra ! ziduri, 

formate de lanţuri de munţi, aproape neîntrerupte, 

constitue aceea ce vom numi de aci înainte, tra- 

pezul transilvan; cât despre cele alte trei regi- 

uni, despre cari vom vorbi mai la vale, ele se a- 

flă situate la Nord şi West de acest trapez. 
Suprafața “acestui trapez este brăzdată de lan- 

"ţuri de munţi şi văi adânci, așezate într'un mod 

foarte neregulat ; cu -toate astea putem determina 

împărțirea sa naturală în patru planuri ce se a- 

ting înclinându-se pe doă linii—aproape perpen- 
„ diculare—care se întretaie la contluența Arieșului 

cu Mureşul. Prima din “aceste linii este formată 

de însuşi cursul Mureşului, începând de la Deva 

şi până la eșirea sa din Transilvania. 

Altitudinea terenului=pe.. această linie merge 
„7 EAI uz să 2- 

4 
APĂ: i UTESSITAa = 

Pb ZI
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descrescând în direcţiunea de la Est spre” West, 
pentru că la izvorul Mureşului terenul se află cu 

100 metrii d'asupra nivelului mărei; la Deva cu 

444 m, iar la eșirea sa din Transilvania cu 132 m; 

această linie totuși nu determină înclinarea ge- 
_merală a terenului. 

a 

A doa linie este cu mult mai importantă de 

cât linia“ Mureşului. Ea pleacă de la Turnu Roşu 

şi 'se continuă spre Nord pe la coniluența Arie- 

șului cu Mureşul, până la confluența Sameșului 

mic cu Sameșul mare, de unde urmează apoi cursul 

Sameșului mare pănă iarăşi la eșirea sa din 
Transilvania. | 

Această linie determină întreaga hidrografie a 

Transilvaniei, din cauză că, plecând din această 

linie, fie spre Est, fie spre West, solul se ridică 

treptat — de şi foarte neregulat —până la periferia 

trapezului, care constitue chiar limitele naturale 

ale Transilvaniei. Din această cauză iarăşi. riu- 

rile principale ale acestei regiuni, alară de câte- 

va escepțiuni, vin păreche de la Est sau de la 

West şi conlluează pe această linie, înainte ca 
apele lor întvunite să iasă afară din teritoriul 

Transilvaniei. 

Ast-fel. ca exemplu, vom arăta conllenţele: Si- 

biului cu Oltul, Arieșului cu Mureşul și Same- 

șului mic cu Sameșul „mare. Înălţimea terenului 

pe această linie merge descrescând de la Sud 

„spre Nord. La confluența Sibiului cu Oltul se ob:
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servă 0. înălțime de 365 m.; la coniluența Ari- 
eșului cu Mureşul 259».; iar la aceea a Same- : 
şului mie cu Sameșul mare 219. 

Dupe ce am cunoscut direcţiunea acestor doă 
linii, lesne pulem afla care sunt cele patru pla- 
nuri sau segmente ce compun întreaga regiune, 
și tot atât de lesne vom afla și importanța fie 
cărui segment din puntul de vedere al ridicărei 
solului. | 

Primul segmenit constitue regiunea coprinsă între 
linia de la “Turnu Roşu la confluența Arieșului 
cu Mureşul, apoi cursul Mureşului până la origina 
sa, și prelungirea acestei linii până în Carpaţi, 
în fine între linia Carpaţilor -până iar la 'Tarnu 

Roşu.: | 

Al doilea segment, situat la Nord de preceden- 

ul, constitue regiunea coprinsă între linia con- 

Iluențeior, de la întâlnirea Arieşului . cu Mureșul 

până la eşirea Sameşului din "Transilvania; apoi 

între culmea munţilor care forme ză laturea de 

Nord a trapezului; apoi între şira Carpăţilor până 

la origina Mureşului și între cursul Mureşului 
până iar la gura Arieșului. 

Al treilea seament. este înconjurat de linia con- 

fluenţelor, de la Turnu Roșu până la gura Arie- 

şului; apoi de şira Carpaţilor până la munţii Rete- 

zatului; apoi de lalurea occidentală a trapezului 

până în (Gemul Mureşului, şi în fine de cursul Mure- 

șului până la confluența sa cu Avieşul.
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Al patrulea segment, şi cel din urmă, se allă 

„coprins între laturea Nord-Westică a Irapezului, 

din țărmul Mureşului și până în acela al Same- 

șului; apoi între cursul Sameşului până la con- 

[Inenţa acestuia cu Sumeşul mic; apoi între linia 

conlluențelor, din acest puut. până la. coniluenţa 

Arieșului cu Mureşul, şi în fine între cursul Mu- 

reşului, din acest punt şi până la eșirea sa din 

Transilvania. 

Cele doă segmente, situate la Nord de linia, Mure- 

sului alcătuese regiunea numită Câmpia, pentru că în 

interior mai cu seamă, prezintă șesuri relativ întinse; 

pe când cele alte doă segmenie, situate la Sudul 

acestui rii, formează regiunea zisă Pădurea, numită. 
ast-lel pentru că e foarte bogată în păduri. 

MARAMUREȘUL. 

Această regiune este situată la Nord de tra= 

pezul transilvan. Se allă coprinsă între Agul mare 

i Tisa, la Nord;— cursul Sameşului la West;— 

munţii Rodnei la Sud, şi munţii Negrii la Est. 
Se împarie 'în doă părți deosebite: una plană - 

— cea despre West — care se înclină. foarle u- 

şor în direcţiunea către "Tisa; iar cea altă — foarte 

accidentată — cunoscută sub numele de Valea 

Maramureșului. ! | 

Cea dântâi prezintă o câmpie înlinsă şi, în a- 

propiere de Tisa, chiar orizontală. Din această



„cauză ea este acoperită de mlaștini şi ape stă- 
tătoare, adesea foarte întinse “și pe unele locuri 
perpetue. Rimile ce o străbat au un curs încet, 
albia lor se umple repode şi foarte adese-ori se 
revarsă; de multe ori chiar își schimbă cursul 
şi înaintează alât. de greu către Tisa, în cât -a- 

deseori nu pârvin a o atinge. 

Cea-l-altă parte prezintă un reliet cu totul de- 
osebit. Are forma unui trapez mai mic, susținut 
la Sud de munţii Rodnei, la Est de munţii Negrii 
și la Sud-Est de. munţii Vihorlatului. Laturea 
despre Est a trapezului, formată de munţii Negrii, 
este aproape de doă ori mai nallă de cât cea 
de West; iar minimum de înălțime se află la Si- 
get pe Tisa (63 m. d'asupra nivelului mărei). 

REGIUNEA CRIȘULUI, MUREȘULUI INFE- 

RIOR ȘI A TIMEȘULUI. 

Regiunea coprinsă între Sameş, 'Lissa, Dunăre 
Și laturea trapezului transilvan este situată în partea 
westică a “Transilvaniei. Incepând de la ţărmul 
Tisei, solul se ridică foarte încet şi păstrează o 

complectă orizontalitate până la o mare distanță 
spre Est. 

Spre a ne face o idee despre” dispoziţiunea 1e- 

renului din toată această regiune, este destul să 
cunoaștem că la confluența Crişului cu Tisa (Cion- 

“grad), terenul prezintă o altitudine de 74. m- d'a-
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supra nivelului mărei, la Szalonta mare o allitu- 

dine de 92 m- 28 em. iar distanța între Ciongrad şi 

acest din urmă oraş nu este mai puţin de 120 km,, 

cu alte cuvinte pe o distanță de 120 km., panta 

nu se ridică mai mult de 18: 28em- „ ceea ce vine 

Om. jiem- pe kilometru. 

-Cu cât ne apropiăm însă de limita trapezului, 

cu atât panta devine mai repede, pentru că ple- 

când de la Szalonia mare, de exemplu, şi până la 

Ciaca, solul se ridică la 414m- altitudime, și dis- 
tanţa între aceste doă punte este numai de 85 km.; 

cu alte cuvinte pe această distanţă, panta este 

de 3m. 80cm. pe kilometru, 

Această proporiie există aproape neschimbată 

pe întreaga regiune, începând de la ţtrmul Same- 

şului şi până la Dunăre. Din cele spuse mai sus 

rezultă că această regiune se prezintă sub forma 

unui șes întins şi uniform, aproape orizontal, peste 

care vederea, ori încotro sar întoarce, nu întâl- . 

nește nici un accident, nici cea mai mică on-. 

dulaţiune, care să întrerupă un şes ce pare fără 
mavgini. 

Ovizontalitatea acestei regiuni, până la o mare 

distanță de “Tisa, este cauza care face că chiar 

cursurile de apă cele mai voluminoase, ce curg 

către acest mare riu (Tisa), nu isbutese în tot- 

dauna să ajungă până la dânsul. Țărmii acestor 

riuri, fiind de ordinar mici şi neinsemnaţi, pe 

dată ce es din Transilvania, de altă parle repe-
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„ziciunea ce prezintă în cursul lor superior, face 

că, odată ajunse în câmpie, apele lor să se ură- 

mădeascii de o dată, apoi săi se reverse posie 

maluri, formând bălți şi mlaştine foarte întinse, 

pe care trebue să le străbată cu multă greutate, 

pentru ca să poată ajunge să se întrunească cu: 

Tisa, Ă | 
Ast-fel sunt riurile care isvorăse din munţii 

Vihorlatului şi din cei-lalţi munţi din Nord-Westul 

Transilvaniei, care n'ajung de cât foarte anevoe 

până la Tisa, cum sunt Bereleul şi Crişul re- 

pede; iar riurile Sameşul, Crișul mare și Mure- 

sul ele. ajung la destinaţie, străbătând în calea 

lor ținuturi întinse acoperite cu mlăştini și bălți. 

Tot acestei orizontalilăţi a solului se datorează 
pe de o parte mlaștinele neintrerupte, ce se în- 

"tind da lungul Tisei, începând de la eșirea ei 

din Maramures şi până la gura sa în Dunăre; 

iar pe de alta desele schimbări de albie a dife- 

ritelor cursuri de apă, care se ramifică și se sub- 

divide spre a forma retele întinse și. complicate, 

care, neprezintând de cât o scurtă durată, nu se 

pot fixa definitiv pe cariele geografice. In sfârşit 

tot acestei. orizontalități a solului se datorează şi 

imensele inundaţiuni. la care este expusă întreaga 

regiune, pentru că, când "Tisa, dimpreună cu nu- 

meroşii săi afluenţi, se umilă prin topirea zăpe- 

zilor din munţi, sau prin căderea unor ploi nu- 

meroase, toale aceste rîuri, lacuri și mlăştine se



unesc prin plusul de apă ce ese uşor din albia 

lor, transformând ast-fel întregul șes al Tise în-" 

to adevărată mare, pe toată întinderea riului, 

începând de lângă confluența lui cu Agul mare 

și până la Dunăre. Această regiune se întinde 

ast-lel spre Sud, de-a lungul Tisei, până în Du- 

năre. Ea coprinde într'ânsa ţinutul udat de cur- 

sul inferior al 'Limeşului. 

Spre Sud în regiunea Timeşului se altă un ma- 

siv compact, care se leagă cu extr emitatea occi- 

dentală a Carpaţilor, în special cu munţii Mehe- 

dințului printrun pas, numit pasul Domașaa şi 

de care se desparte prin riul Cerna. Acest masiv, 

numit masivul Banatic, se allă coprins între 

cursul superior al 'Timeşului, Cerna şi Caraşul, 

“şi se compune din mai multe segmente despăr- 

țite prin văile Caraşului, Nerei, Berşascăi, lasel- 

nicăi și a Pogonişului. Fie-care din aceste seg- - 

mente constitue un lanț de munţi aparte, pre- 

zintând vârfuri importante, și -purtând diferite 

numiri, dupe cum se va vedea la nomenclatura. 

orogralică a masivului carpatie oriental. 

a .



CAP. NIL. 

NOMENCLATURA. OROGRAFICĂ 

A MASIVULUI CARPATIG, 

CARPAȚII ROMÂNI 

Munţii Negri. Am arătat la începutul cuv- 
sului, care este forma: generală a masivului Car- 
paților români, precum şi oare-cari particularităţi 
generale; vom studia acum catenele sau grupu- 
rile mai importante din care se compune. 

Carpaţii români — aceea ce până acum am 
numit masivul oriental al Carpaţilor — încep din 
Galiţia sub numele generic de munţii Negri, şi 
se continuă spre Sud-Est, printre Maramureş şi 
Bucovina, până în apropiere de isvorul Bistriţei 
moldovene. Lanţul întreg poartă diferite numiri: 
Spre Nord Duha; în centru Cernahora; spre Sud 
Suligul. Cea mai mare înălțime din acest lanţ 
se observă în. muntele Căputa (2450); apoi vine 
Hovîrla (2055"-); apoi Ceameanul, Cernahova etc. 
De cele doă părţi lantul trimite mai multe ca- 
tene, cari se pierd fie în valea Tisei pe teritoriul 
Maramureşului, fie în valea Prutului, sau a Si- 
retului, pe teritoriul Bucovinei. Catenele care se
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îndreptează spre Tisa şi care constiiue partea 
muntoasă a Maramuresului, sunt cele următoare: 

Culni:eca Cidăului, care se întinde printre 
riurile Berșava şi Agul mare, și care prezintă cea 
mai mare înălțime în vârful Pike. 
Culmea Cămioanca, care se întinde prin- 

tre riurile Agul mare și 'Talabor, prezintând cea 
mai mare înălțime în piscul Cămicanca. 
Culmea Crasnei, coprinză între Talabor 

și 'Taratzkău. Pleacă din muntele Păpădia și pre- 
zintă cea mai mare înălțime în vâriul Meneș. 

Culmea Swidowei, coprinsă între Pisa şi 
Taratkzu. Spre West de aceasta se află culmea 
Stoha.. Ambele sunt despăvțite prin pâraele Șo- 
pârca mare și Şopârea mică, şi se unesc spre 
Nord în muntele 7urbata. 
Culmea Năhănului, ocupă, atât prin cul- 

mea lor centrală cât. și prin numeroasele rami- 
ficaţiuni, mai tot spațiul coprins între Tisa şi a- 
[Imentele sait Rica. Această culme prezintă o 
înălţime mai mare de cât cele precedente. Piscul 
cel mai înalt este nuinlele Pietros (2019.), care 
ține de muntele ilovirla şi din care izvorăște u- 
na. din ramurile “Tisei Toate culmile notate până 
aci sunt paralele și se întind în direcţiunea de 
la Nord-Nord-Est spre Sud-Sud-W'est. 
Culmea Scărişoarei, se întinde între Rica 

şi Apa, în direcţiunea de la Est spre West, până 

în țermul Tisei. 
Culmea 'Forojusea, coprinsă la Sud de 

precedentă și paralel cu dânsa între Apa și Vizău. 
In partea opusă. pe teritoriul Bucovinei, mun- 

ţii Negri trimit următoarele ramuri: 
Culmea Costriţei, care pleacă din Cerna- 

hora, se îndreptează întrun mod neregulat de la
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Sud-West spre Nord-Est; desparle mai întâi îs- 
vorul Prutului de acela al Ceremuşului, se con- 
tinuă apoi printre Ceremuş şi Ribnica şi se pierde 
în șesul Prutului. Se deosibeşte vârful Oostriţa. 
Culmea KEucovei. Această culme pleacă 

din munţii Negri, între isvorul Ceremuşului ne-.- 
gru și acela al Pârcalabului. Culmea principală 
se îndreptează spre Noră d'alungul acestui rîu 
până în apropiere de confluența sa cu Ceremu- 
reșul alb. Piscul cel mai înalt este Seupoca şi trimite 
spre Est ramurile Costroeu şi Costroziţu. 
Culmea Suceavei, se întinde, de la Sud- 

We-t către Nord-Est, dV'alungul riului Suceava. Par- 
tea de lângă munţii Negrii se numesce Stara Vip- 
cina, care triinite spre Est culmea Lucinei. apoi 
spre Sud-Est „culmea //recbănaului şi altele mai 
puţin imporlanie. Mai la Nord trimite. printre Ce- 
remușul alb şi Putila, culmea Luşioarei, care se 
întinde până la țărmul Ceremuşului Negru: apoi, 
paralel en aceasia se deslce culmea Jucorei, 
care se întinde printre Putila şi Siret, până ce 
se pierde în şeșul Prutului.. 
Culmea Slatinei, care se îndreptează spre 

Est printre: Moldova şi Moldovita şi din care se 
desface spre Nord culmea Lesei printre Suceava 
și Moldovița. Varful” cel mai înalt din această 
culme este Seorușețul. Se mai. deosibese pis- 
curile Poiana Jărului, Dealul Crucei, Măgura 
acei și ulteie. 

MUNȚII RODNEI. 

Acești munţi. numiţi și Alpii Rolnei sau Bas- 
tarnici, formează un lanţ aproape perpendicular 
pe lanţul munţilor Negri. Ei încep la confluenţa



Bistriţei (moldovene) cu Dorna și se întind spre 

West mai întâi printre Bistriţa şi Dorna, apoi 

printre Vizeu, Ilva, Sameșul mare și Salva până 

la vârful 'Țibliș, unde se împreună cu munții 

“ “Fiblişului şi aceia ai Lastagului. 
Acest lanț trimite o ramură, numită culmea 

Vurvoveuză printre Ilva și Samezul mare; apoi 

ramura Ciovhaniu, sure Noră printre isvoarele Bis-: 

"triţei -(moldovene) şi a Vizăului şi prin care se 

leagă cu munți Negri: în fine culmea Vizeului, 

“care pleacă din muntele Betrâna şi se întinde 

prntre.Iza şi Vizeu, până în țărmul Tisei. In 
munţii Rodnei se deosibese vârfurile: Piatra In- 

găului, Vârful Omului (2014) şi altele mai puțin 

“ importante. - : 
Din partea occidentală a munților Rodnei se 

desfac următoarele culmi mai importante: 

Culmea Țiblişului, care se continuă spre 

Nord până la muntele Busalielor. Se distinge vâr- 

ful “'Țiblișului (18132-). | 
Culmea Vihorlatului, care se intinde d'a- 

lungul Tisei, începând din vârfal Rusalielor și 

până în dreptul coniluenței Agului mare cu Tisa. 

Cea mai mare înălțime se observă în muntele 

Feniorul (4081m-). 
Culmea Hastagului, care pleacă din mun-. 

tele 'Țiblis şi se îndreplează spre Surd-W'est prin- 

tre pâriul Bradului, Sumeşul mare şi Lăpus. A- 

ceastă culme uu prezintă o înălţime mai mare de 

cât 700 metri. 

MUNȚII DIN ESTUL TRANSILVANIEI. 

Munţii Bistriţei transilvane. La Sud 

de munții Rodnei se află masivul Bistriţei (tran-
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silvane) coprins între Ilva, Sameș, Bistriţa tan- 
silvană și Dorna. Culmea centrală a acestui ma- 
siv se îndreplează paralel cu munţii Rodnei, de 
la West spre Est, până în pâriul Dornei; iar de 
aci spre Nord până în muntele Vurvoreaza, unde 
se uneste cu munţii Rodnei. Înălţimea cea mai 

mare o atinge în muntele Gogoașe (1611m.). 
Munţii Călimanului. Spre Sud-Est de. 

munţii Bistriţei, se allă munţii Căliman, în formă 
de semi-cere, și coprinşi între lorna, Bistriţa 
transilvană, Mureș, Topliţa şi Neagra, alluente al 
Bistriţei moldovene. Spre Nord se leagă cu mun= 
ţii Dornei, prin culmea Drăgoioasa; iu spre Sud 
se leagă cu munţii (herghiului și ai Grenţeşului 
prin dealul Negru. Spre West trimite culmea Sa- 

"iului printre Bistriţa, Mureş și pâriul Saiului. Vâr- 
fuile cele mai înalte ale acestui masiv sunt: Pie= 
trosul (1108m:). Călimanul (1071-). ete, 
Munţii Gherghiului. Aceşti munți sunt si-! 

luați la Sud de munţii Călimanului, cu care se 
leagă prin vârful Aegru." Ei pleacă din acest punt 
şi se întind spre Sud până în culmea Zalhora- 
şului, prin care se leagă cu munţii Cicului. Se. 
găsește muntele “Tătarul (1459) si alte vârfuri 
mai puţin importante. Peste aceşti munţi trece 
0 şosea care pune în comunicație başinul Mure- 

“șului cu acela al Bistriţei mari. Din vârful Tă- 
tarului pleacă ramura Jleghieșului, care serveşte. 
de legătură între acești munţi și munţii Jlau- 
ului. - . 

- Culmea Lahovașului, despre care am vorbit mai 
sus, trece printre sorgințile Oltului şi Mureșului 
şi servește ca legătură între munţii Gurghiului și 
Hârghitei. Această culme pleacă din piscul La- 

/
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hovaşiului şi “prezintă alte doă virfuri impor- 
tante; Sipesco (15431), şi Piscul Aegru (1d75m-). 
Munţii Ciceului. Sunt sitaţi la Sud de 

munţii Gherghiului, începând din culmea Laho- 
vaşiului și lerminân du -se, spre Sud, la sorginiea 
pâriului Uz. Ei se allă ast-fel coprinși între Bicaz, 
Domuk, "Trotuș şi Uz de o parte,:și între Olt de 
cea l-altă. Pe culmea principală, se allă piscurile 

Jlăiqhimasul Mare (945*-), Iăghimașul  Xeyru 
(929), Aesculatul ($25m-) ele. Se leagă cu munţii 
Tărcăului prin culmea /ăușului. Se deosihese 
doă culmi mai importante: una care se numește - 
culmea Bordei, trecând printre Șuţa și Ciobănaș, 
iar ceu-l-altă culmea Aoșneanului, care trece 
printre Ciobănaş și Uz. ” 
Munţii Cazonului. Aceşti munţi nu sunt 

- alt-ceva de cât o continuare a-muntilor Cicului, - 
Ei încep de la sorgintea pâriului Uz se îndrep- 
tează mai întâi spre Sud, apoi spre Est până 
ce se leagă cu munţii Oituzului. 

Se află coprinşi ast-fel între cursul superior al 
Uzului şi alluentele său Bardorea spre Esi, şi 
între pâriul Negru (alluente al Oltului) și Oltul 
despre West. Acesti munţi. prezintă urme vulca- 
nice în piscul numit. muntele Pateros. (1054m-), 
unde se simte_încă şi astă-zi emanaţiuni sulfu- 
roase, şi la picioarele căruia se află craterul S-ta 
Ana, plin ci apă sulfuroasă. Se mai observă încă 
muntele Bodoc (1 195m-), peste care trece soşeaua 
ce intrunezte valea Cicului cn aceia a pâriului 
Negru, şi care urmează până în Moldova prin 
Pasul Oituzului. 
Munţii Gurghiului. La origina Mureşului 

se află muntele Ostoros. Din acest munte se des- 
“face o ramură de munţi printre Mureș şi ailu-
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entele său (iurghiul, care ia numirea de munții - 
Gurghiului și care se întind până aproape de 
conlluența acestor doă riuri. Printre cele mai 
importante - piscuri distingem: Plaiul Șanțului . 
(644 m-). Furcele (888 n), Bătrâmd. (802 m.) 
Tatarca ele. Din culmea centrală pleacă * culmea 
Aiarădului, care se prelungeşte printre Gurghiu 
şi Niarădd până în apropiere de ţărmul Mureșului. . 

Muntele Oztoros este un nod orogralie impor- 
tant. EL servă de legătură între munţii Gurghiu-. 
lui si aceia a IHărghitei; iar prin culmea Laho- 
vașului se uneşte cu munții Gherghiului. și lan- 
țul Cicului. “ o 
“Munţii Xlârzhitei. Plecând din muntele 

Ostoros spre Sur şi anume printre cursul Oltu- 
lui şi acela al pârinlui Vârghiaş — unul din a- 
Iluenţii «ei, — se allă catena munţilor Hârghitei, 
care se termină la conilenta celor doă rîuri, 
Se distinze virful /lârghitei (948 m-) virful  Cu- 
cului (312 m-), Răcăul (929 m-) ete. Se dislinge 
de asemenea mai multe culmi putin importante 
care. despart diferitele torente, afluenţi ai Vâr- 
ghiaşului sau Oltului. în 

Munţii Barotuliui. Nu sunt alt-ceva de 
cât o. continuare a "munţilor Hârghitei, care se 
întinde între Olt şi pâriul Barot, 
Munţii Persiani. Imediat la West și pa- 

ralel cu munţii Iârghitei se află munţii Perşiani, 
care sunt tăiați în doă părţi de cursul Oltului, 
la puntul unde formează detileul Racoș şi unde 
Oltul trece: din ţinutul Trei Scaune în acela al 
Făgărașului. Se disting piscurile Jevcheteul (520 m.) 
ŞI Măgura Neagră.



MUNȚII MOLDOVEI 
, 

- Munţii Bistriţei moldovene. In apropiere 
de sorgintea pâriului Cârlibaba, afluente al Bis- 
triței moldovene, se află vârful Lneinei. Din acest 
vârt pleacă un lanţ important de munti, care se 
întinde, de-a lungul țărmului stâng al Bistriţei 
până lângă oraşul Piatra. Vârful Lucinei, despre 

"care vorbirăm mai sus, servă de legătură între 
acest lanţ, cu Carpuţii Negrii, în special cu Stara 
Vipcina. prin culmea Hreabănului, Pe acest lanţ 
de munţi se disting următoarele virfuri mai im- 
portante: Capul (1663), Tăturca (1618), JMes- 
tecănești (1413"-) Alunul (14:152-), Rarăul (1632m-) 
Gemeleul şi Ilaleuca. 

De oare-ce acest lanţ se allă mai în toată 
lungimea sa aproape de l&rmul Bistritei, toate 
ramurile ce le trimite spre acest rîu sunt scurle, 
pe când cele trimise «pre partea opusă, adică 

spre riul Moldova, prezintă o desvoltare mult. mai 
mare. Printre acestea distingem: Culmea Ascu- 
țită, între Putna şi Suha; Muntele Lung, între 
Brăteaşa şi Ostra; Culmea Băjăceseului între O- 
sira şi A Negrileasa ; "Obcina Valea seacă, care des- 
parte întru. cât-va Moldova de Bucovina, și. care 

se allă coprinsă între Suha mică și Moldova. Pe 
lângă acestea mai putem adăoga mai multe alte: 
culmi, care despart. diferiţi allnenţi dupe stânga 
Bistriţei. | 
Munţii Dornei. Se allă situali la West de 

munţii Bistriţei moldovene, între pâvaele Negru, 
Neagra şi Bislriţa. Acest masiv are forma unui 
ave de cere cu deschizătura spre Est. Se dis- 
tinge virful Dornei, cel mai înalt; muntele Pie- 
troasa, virful Savului etc., şi trimite” culmea.
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numită Bernavul mare, care se îndreptează spre 
Bistrița, printre Bernar şi Bernărel şi din care se 
desface culmea Pietroasa spre Nord; culmea Gă- 
boaia, care pleacă din muntele Viuăta şi se întinde 
printre Bernarul mare și Negrisoara, şi culmea zisă 
Dealul dintre Neagra, printre Negrişoara și Neagra. 
O altă culme se desface din muntele Lucaci, şi se 
termină spre Nord la Vatra Dornei. Aceasta se nu- 
mește culmea -Venătorului și prezintă virfurile Lu- 
caci (83-4.m-) și Poiuna Venătorului. 
Munţii Grenţiesului, Acești munţi se allă 

coprinși între Neagra, Bistriţa şi Bistricioara. In 
Deulu Aegru se leagă cu munţii Călimanului și aceia 
ai Gherghiului, iar din acest punt înaintează până 

„la confluența Bistriţei cu Bistricioara, prezintând 
vârfurile Alunișul, Plopul, Grenţieșul Mare (997m.) 
Grenţieșului Mie și altele. Trimite trei ramuri impor- 
tante spre Nord-Est: Grenţieşul lare, Grenţieșul 
Mic şi Piatra Roșie. 
Munţii Xiangutui sau ai Ceahlăului. 

Aceşti munţi constitue unul din masivurile cele 
mai importante din Curpaţii orientali. Ei se allă 
între Bistricioara, Bistriţa și Bicaz si se prezintă 
supt o formă aproape circulară, în mijlocul cărora 
se află un munte care îi domină, din toate părţile 
cu o treime prin înălțimea sa. Acesta este muntele 
Pionul sau Ceahlăul (1906 m.) Din acest munte, 
care se află în centrul grupului, pleacă următoa- 
rele culmi în diferite direcţiuni: Spre West, cul- 
mea Ilighieșului, prin care se leagă cu munţii - 
Gherghiului, spre Nord-Est culmea Panaghia, spre 
Est culmea Obcina verde; spre Sud-Est, culmea 
Piciorul Furceturilor; spre Sud Obcina Neagră; 
spre Sud-West culmea Poiana Lungă, în fine spre 
Nord culmea Rpciunelor, cea mai înaltă diri toate. 

3
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Masivul Ceahlăului, a rămas memorabil în tra- 
dițiunea Românilor, 

| Din cauza formei și construcțiunei sale Ceahlăul 
a fost în timpurile grele din trecut, locul de retra- 
gere— ascunzătoare ca să zicem mai bine— al tu- 
tulor acelora care: din diferite cauze, au fost siliți 
a rupe ori-ce relațiuni cu socielalea, sau a se 
pune la adăpost de persecuţiunile celor puternici. 

" Munţii Farlcăulai, Aceşti munţi sunt co-! 
prinşi între Domul, Pieaz, Bistrita Mare şi "Lro- - 
tuş. Formează prin culmea lor principală, limita 
între Moldova și Transilvania, începând din ter- 
mul Bicazului, până în acela al Trotoşului. Pre- 
zintă următoarele înălțimi: Taveăul (876 m.) Ciu- 
domirul mare (869 m.) "Cindomirul inic, Sălaşiul lui 
Mihai (78% m.) Ilăușul (820 m.) Simţiașul (723 m.) 
etc. ete. Din piscul 'Parkăului pleacă o ramură care 
se desparte numai de cât în alte doă: Una se nu- 
mește culmea Pietroasei, și se lungeşte printre Tro- 
tuş și Asău; cea l-altă se numește culmea Gosma- 
madlui, și se îndreplează mai înlâi spre Nord, apoi 
spre Est până la conlluenţa Bistriţei cu Calul. Din 
această, culme se desfac spre Est: Culmea Doșelului, 
printre Calu şi Iapa, Culmea Munișului, printe Iapa 
și Nichid; Culmea A; ichidului, printre Nichid şi 'Fa- 
slău-Mare; Culmea Tastăului cu Dealul Nuca, prin- 

„tre ambele Taslae; şi culinea Geromănului, care se 
prelungeşte, printre Tăslăul sărat şi Asu, j până la 
pasul Moineştilor. . 
Munţii Oituzului. Perpendicular pe extre- 
mitatea meridională a munţilor Cazonului, se în- 
tinde de lu Nord spre Sud, munții Oituzului care în- 
cep din țărmul 'T rotușului şi se termină în muntele 
Mușat (783 m.), situat pe țărmul stâng al Oituzului. ” 
 Piscurile cele mai importante din. acești munţi
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sunt: Șaudorul mare (853 m.), Dealul mare, Farca, 
ANemere, 'Larniţă și Muşat. Ramurile sale despre Est 
merg până în Trotuș, și printre acestea cea mai re- 
marcabilă este uceea a Slănicului, printre Doftana 

“şi Slănic, renumită prin sorgintele:i minerale. Se mai 
deosebesc de asemenea culmile: Doftana, printre Uz 
și Doftana; Oituzul, printre Slănic și Oituz și AMăghie- 
rușul, care pleacă din vârful Şandorul mare și se în- 
tinde spre West, până în munţii Cazonului. 
Munţii Zăbrăuţilor. Spre Sud-Est de munţii 

Oituzului, între pâriul Oituz, şi riurile 'Trotus, şi Șu- 
șița, se allă munţii Zăbrăuţilor. Aceşti munţi sunt 
compuși din doă culmi despărțite de riul Casin (a- 
fluente al Trotușuiui). Cea care se atlă între Oituz 
şi Casin se numeşte culmea Grozeștilor; iar cea din- - 
tre Șuşiţa și Cusin se numeşte culmea Zăbrăuților, . 
care ocupă întreaga regiune dintre Trotuș și Suşiţa, 
Din aceasta din urmă se desfac spre Est mai multe 
culmi, prinire care se-deosebește culmea Donneş- 
tilor, culmea Darnica şi dealul Panciului. 
Munții Vrancei. La Sud de munţii Zăbră- 

uților se întinde o întreagă regiune muntoasă sub 
numele de munţii Vrancei. Diferitele catene care 
compun acești munţi se află coprinse între riurile 
Șușiţa, Putna, Neagra, Zăbala, Milcov şi Bâsca mică. 
Culmea centrală pleacă din ţermul Oituzului, spre 
Nord de muntele: Muşat, și se iîndreptează direct 
spre Sud până în muntele Lacoci, Se disting. urmă- 
toarele catene: Culmea Lipșa, care se îndreptează . 
spre Nord, pe lângă Oituz până la pasul Oituzului ; 

"culmea Bushelului şi a Gergeleului, care se îndrep- 
tează spre Est, printre Șusiţa și Putna; culmea Nea- 
gră, între Putna şi Neruja; culmea Lepişului, cu 
vârfurile Lpișul „Aare şi Frumoasa, între Neruja și 
Zăbala; și culmea Giurgia, cu verful Neharna, care
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pleacă din muntele Lacoci și se îndreptează mai în- 
"tâi printre Băsca mică și Zăbala, apoi se continuă 
spre Nord-Est, în forma, de are de cere, pe țărmul 
drept al 7abalei, unde ia. numirea de culmea A4lu- 
nișului, până ce ajunge pe ţărmul Putnei, în dealul 
zis al Odobeştilor. Din această culme se desface spre 
Sud, pe lângă țermul stâng al riului Băsca mică, 
culmea Resboiului. 

Culmea centrală a acestor munţi, este aşa dar o 
continuare a munţilor Oituzului. Ei constitue partea 
meridională a masivului carpatic din regiunea mol- 
doveană. 

* 

MUNȚII MUNTENIEI. 

Evan ţii Buzeului. Aceşti munți se prezintă 
sul forma unui masiv puternic, coprins între Dof- 
tana şi Băscu mică. Ei constitue vârful ânghiului 
format de cele doă laturi, aproape perpendiculare 
una pe alia, ale Carpaţilor români. 

Culmea centrală, care se deosibeşte prea putin 
de ramurile sale colaterali prin înălţime, începe 
din muntele Lacoci, punt unde se termină munţii 
Vrancei, și se termină la pasul Predeluş, format 

"de pâriul Doftana. 

Se deosibese următoarele piscuri mai impor tante: 
vârful Grohotiș (934 m.) din care se destace spre 
Sud culmea St-1lie, prezintând vârful St- Ilie, si care 
se desparte în doă ramuri: aceea Ziufoiului între 
Vărbilău și Teleajen, şi aceea Negrușului, între Văr- 
hilău şi Doftana. -- Vârful Ciucaş (1034 mn.) din care 
pleacă spre Sud culmea Clăbueetului, printre cele 
doă sorginţi ale Zeleajănului. —Vârtul Tătarul Ma-, 
re (781 m. ), care trimite spre Snd printre Teleajen 

"şi Bâsca Chiojdului, culmea Zătarului și a Leordea-



nului, despărţitoare între basinul Ialomiţei și acela 
al Buzeului. Mai la Nord de Tătarul mare se allă 
vârful Zeitarul mic, care trimite spre Sud culmea Si- 
veului printre Bisca Chiojdului şi Buzeu şi care pre- 
zintă verlul Sireul (878 m.). In partea de Nord se 
află şi un lac adâne care poartă numele de lacul Si- 
reul. Se mai distingapoi vârfurile Boata mare(803m.) 
din care se desface spre Sud-Est printre Buzeu și 
Bâsca mare culmea Aszibercului, care prezintă vâr- 
furile Baba (719 m.), Tehereu (720 m.) şi Podu Ca- 
lului(162:m.); apoi mai la Noră verful Cihan (847 m.) 
din care se desface tot spre Sud-Est, culmea Pente- 
leului, printre Bisca mică şi Bisca mare, cu vârfu- 
rile Penteleul (937 m.) şi Piciorul Caprei (804 m.). 
Munţii Bârsei. Spre Vest de munţii Buză- 

ului culmea centrală a Carpaţilor se continuă prin 
munţii Bârsei, care se află coprinşi între Doftana, 
Dâmboviţa, și pâriul Bârsa. Culmea centrală a aces- 

: tor munţi prezintă piscurile cele mai înalte ; ea în- 
cepe la origina Doftanei şi se termină la sorgintea 
Bârsei. Vârfurile importante sunt: Piatra Craiului 
(1182 m.), Lacu (1947 m.), Strunga (1090 m.), 0- 
mul (1328 m.), Caraimanul (1316 m.) ete. ete. Din 
culmea centrală pleacă mai întâi spre Noră culmea 
Christianului, cu vârful Christianul mare (943 m.), 
care se întinde pe lângă calea ferată până în apro- 
piere de Braşov; iar spre Sud următoarele culmi cu 
deosebire importante; culmea Baiului cu vârful Ba- 
iul(1057 m.) care pleacă din muntele Steoaia (1095) 
şi trece printre Doftana şi Prahova ; culmea Caraima- 
nului, cu vârturile Omul, Caraimanul, Furnica (1027) 
şi Gurguiata (758 m.), care se intinde printre Pra-. 
hova şi lalomiţa și din care se desface culmea: Fur- 

: nica; apoi culmea Strunga, printre cele doă sorginţi
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ale Ialomiţei; — culmea Leotei cu vârfarile Mere- 
lesul (1129 m.) şi Leota (820 m.), între Ialomiţa, 
Dâmboviţa, și afluentele stiu Brădica, şi care dă naș- 
tere spre Est unei culmi secundare cu numele de 
culmea J/ăgure:;— culmea Prisuca, care pleacă din 
muntele Lacu, se află coprinsă între Brădica și Dâm- 
boviţa. Prezintă vârfurile Prisaca (832 m.) și Man- 
tele. Roșu (981 m.); în fine culmea Pietricica, care 
pleacă din muntele Piatra Craiului (Kânigstein) şi se 
întinde spre Sud, printre Dâmbovicioara şi Dâmbo- 
vița, până la confluența acestora. : - - 
Munţii Făgăraşului, Aceşti munţi urmează 

spre West culmea centrală a Carpaţilor. Ei se află 
coprinși între Dâmboviţa, Olt şi afluentele acestuia 
Șinca. Culmea lor centrală începe din sorgintea Bâr- 
sei, și se termină la pasul Turnul Roşu format prin 
intrarea Oltului în Homânia propriu zisă. Acești 
munţi prezintă o înălţime tot așa de importantă ca 
și munţii Bârsei, Se disting vârfurile: Uria(1307 m.) . 
Buteanul (1316 m.) Negoaia (1341 m.), Surul (1209) 
precum și altele mai puţin importante. Ramurile ce 
pleacă din culmea centrală spre Nord sunt în gene- 
ral scurte, pentru că se termină repede în șesul Ol- 
tului; cele care. pleacă însă spre Sud sunt cu mult 
mai importânte. 

Printre acestea se pot nota, culmea JMeşuliui, cu 
muntele J/eșu, ce pleacă din muntele Beviroescu, 
se îndreptează spre Sud printre riurile Doamna şi 
Dâmboviţa, până în muntele Jezeru. De aci începe 
culmea Jezerului, care se continuă spre Nord-Est 
până în muntele Păpușa: Ambele formează ast-fel 
un unghiu, din vârful. căruia isvorăşte Dâmboviţa. 
Din această culme purcede direct spre Sud culmea 

„Riioasa, printe rîurile Târgu şi Sora şi culmea Po- 
păului, printre Sora și Doamna. Spre West și-para-
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lel cu cele precedente sc lasă trei culmi, care des- 
part între dânșii pe afluenții Doamnei și ai Argeşu- 
Iui. Acestea sunt culmile: Pretina, Malurianu şi Clă- 
Vucetu. Din colțul Pisti mare pleacă spre Sud culmea 
Joiței, printre Vislan și Argeş. Această culme se în- 
tâlnește în muntele Ghizu (889 m.) cu culmea Bu- 
teanului, care vine din muntele Buteanul (1326 m.) 

„ şi care prezintă vârfurile Ciocan şi Lipitoarea (1034). 
In fine cea mai importantă din toate este culmea 
Comarnicului, care pleacă din vârful Negoaia și se 
întinde spre Sud printre Arges și 'Topolog (afluente 
al Oltului), despărțind ast-fel, pe o distanţă destul ' 
de mare, basinul Argeşului de al Oltului; apoi cul- 
mea Coziei, între "Topolog și Olt, cu vârfurile Afaz- 
gara (1135 m.) și Fața St-Ilie (1069 m.). Din mun- 
tele Surul, printre Boia și Olt se întinde culmea Please 
care se sfârșește în vârful Pleasa (659 m.) la con- 
fluența acestor doă riuri. | . 
Munţii Paringului. Acești munţi continuă 

linia Carpaţilor de la pasul Turnu-Roşu și până la 
pasul Vulean. Plecând de la arest din urmă passpre 
Est, culmea este unilă și compaelă până în muntele 
Parîngului, avend forma unui masiv important ce 
prezintă mai multe piscuri: Mândru (1828 m.) Câr- 
jia (1273 m.) Paring (1098 m.) ete. Din acest munte 
pleacă spre Est, până în ţărmul Oltalui, doă culmi, 
despărțite între ele prin valea importantă a Lotru- 
lui. Cea despre Nord, se numește culmea Plităneș- 
tilor, care pleacă mai întâi spre Nord, până în mun- 
tele Tărtărău (837 m.), apoi spre Est până la Tur- 
nul Roșu, prezintând piscurile: Vârful Caprei (1011) 
Zimpa (807 m.), Muntele Baiului, Piatra albă (1131) 
Poinagu Cătăneşti (980 m.), Virful mare (1095m.) 

Această culme trimite spre Sud mai multe culmi 
care se opresc toate în valea Lotrului, și printre care
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putem distinge culmea Câinenilor, care se termină 
în muntele Sulica și prezintă vârful Poporici (608 m.) 

“culmea Brezoilor, cu muntele Pietros, care se ter- 
mină la ț&rmul Lotrului şi culmea Mdlaia, care se ter- 
mină în muntele cu acelaşi nume (996 m.). 

A doa culme numită culmea Paringului, se în- 
dreptează spre Est până la Cozia. Ea prezintă virfu- 
rile: Păpuşa, Alușetoaia, Balota (1107 m.) Cocorul . 
(999 m.) Breota (1034 m.) Neteda (964 m.) Chindia, 
etc. Din această culme se desfac spre Sud mai multe 
culmi, cari separă diferiţii alluenți ai Jiului şi Oltu- 
lui, şi printre care vom studia următoarele: Culmea 
Sadului, printre Sad şi Jiu;— culmea Molideișului, 
care pornește din virful Mândru, se îndreptează 
printre riurile Sadul și Gilortul, şi din care :se des- 
fac patru culmi mai puţin importante; — culmea 
Corneșului, care pleacă din muntele Păpuşa, şi se 
prelungeşte printre Gilort şi Ciocadia;— culmea Ză- 
noaga, cea mai lungă din toate, care pleacă din mun- 
tele J/ușetoaia, desparte Gilortul de Olteț, şi se pre- 

- lungește apoi pe (trmul stâng al Jiului până aproa- 
pe de Bechet; — culmea Poloeraci, printre Olteț şi 
Cerna; — culmea Gurguiuta, care pleacă din mun-. 
tele Balota, și separă riurile Cerna şi Luncavăţ;— 
culmea Urșanilo, care pleacă tot din muntele Ba- 
lota și separă riurile Bistriţa și Luncavăţ;—culmea 
Arnota, printre Bistriţa şi Otăsău;—culmea Pîntu- 
rarița, pleacă din muntele Breo!a şi se ramifică în 
alte trei, despărţind apele dintre Bistrita și rjul Rim- 
nicul;—culmea Cheia, care pleacă tot din muntele 
Breota, desparte apele Rimnicului de ale afluentului 
stu Olăneştii;—culmea Olineştilor, care pleacă din 

„muntele Chindia şi se prelungește până aproape de 
Rimaicul Vâlcei, printre rîul Rimnicului şi Gura văii. 

Munţii Vulcan. Spre West de munţii Parin-
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gului, începănd de la intrarea Jiului în ţară (pe la 
Vulcan) și până în muntele Sturul, se intinde catena 
munţilor Vulcan. In partea de Nord, ramificațiunile 
acestor munți servă întru cât-va de legătură între 
acest masiv şi acela al munţilor Retezatului; spre 
Sud însă ramificaţiunile lor se termină repede într'o 
câmpie, ce începe în apropierea oraşului Baia de A- 
ramă şi ține până aproape de 'Lârgu Jiu, de unde 
se prelungește apoi prin Câmpu mare până la Baia 
de fer. Se disting virfurile următoare: Streaja (1875). 
Piatra Catanei (1626 m.) Sigleu (1688 m.). Arcu- 
nul şi Negoiul (1688 m ), înşirate pe culmea cen- 
trală în ordine de la Est spre West. 

Din muntele Arcanul pleacă spre Sud culmea Pica 
printre Bistriţa și Sohodolul. Spre Est de Sigleu plea- 
că tot spre Sud o altă ramură, numită Ștersura, prin- 
tre Sohodol şi Sușita. In fine se mai deosibeşte cul- 
mea „Muncelului, scurtă și repede, care pleacă din 
muntele Muncelu], situat ceva maila Sud de Piatra 
Catanei, şi se îndreptează printre riurile Șușita și 
Curpenişul. In fine din muntele Straja pleacă spre 
Sud culmea Kuncului printre Jiu şi Curpeniş, și care 
se întinde până aproape de Tergu Jiu. 
Munţii Sehedinţului. Culmea principală 

a acestor munţi pleacă din muntele Sturul şi se în- 
dreptează“spre Sud-West. și Sud pe țermul stâng al 
Cernei, până în Dunăre. Cu aceşti munți se termină 
lanțul Carpaţilor. Ei formează dinpreună cu mun- 
ţii Mirotsch, situaţi.pe ţermul drept al' Dunărei, în 
Sârhbia stâncile ce constitue Porţile de fier. Distin- 
gem vârturile Oslia, Cracu- Drăghiceanului, Ciolanu 
mare etc. Din muntele Sturul purcede spre Sud cul 
mea frumoasă, printre Motru şi Tismana, până la 

„ gura Motrului. Din această culme în special din dea- 
lul Boudui,se desface culmea Tismana, cu vârful Pia-.
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tra Boroștini, pentru "Tismana şi Bistriţa Pe acea- 
stă culme se distinge vârful Oslia. A doua culme im- 
portantă pleacă din muntele Pârful lui Stan, şi se 
îndreptează spre Sud-Est printre Motru şi Coşuşta. 
Ea se numește culmea Baia de Aramă. A treia cul- 
nea Godeanului, pleacă din Ciolanul mare, și se în- 
dreptează către Sud și Sud-Est printre Topolnița şi 
Coşuşta până în Dunăre. In fine a patra, culmea 
JMatovăţului, se desparte de cea precedentă la mun- 
tele Baiul, și se îndreptează spre Sud, iarăşi până 
în Dunăre, printre Topolnița şi Bahna. 

MUNȚII DIN SUDUL TRANSILVANIEI 

Munţii Sebeșului. Se coprinde între Olt, 
Mureș și alluentele acestuia Sebeşul (Miihlbach). Cul- 
mea centrală, numită culmea Rășinarului, pleacă 
din Carpaţi, de la 'Tarnu Roşu, şi se îndreptează spre 
West până la țărmul Sebeșului. Se disting vârturile 
Cindrel (1185 m.), Beșinău (1039 m.), Strâmbele 
(967 m.), Casa (913 m.) ete. „ 

De la Turnu Roșu pleacă spre Sud-West culmea 
Pruncului, care prezintă .vârful Prejbea (925 m.) 
și care se împreună cu culmea Plătăneștilor, (din 
munţii Paringului), în muntele Voinagu Cătănești. “ 

Din muntele Cindrel pleacă de asemenea culmea 
Șierbotelor spre West până în munteie 'Qasa, şi o 
altă culme spre Nord-Est, care se uneşte cu culmea 
centrală în vârful Reşinarului (464 m.). Din acest 
vârf se desface de asemenea spre West culmea 
Strâmbele, până îu vârtul Valea. Babelor. 
Munţii Mureşului. Aces sistem ocupă spa-. 

țiul coprins între Sebeș, Mureş şi Streiul, Ei consti- 
tue un masiv puternic pe o mare întindere, trimiţend 
ramurile lor în toate direcţiunile şi prezintând nu-
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meroase vârfuri. Printre cele mai importante găsim: 
Verful Pietrei (1123 m.), Sirianu (1087 m.). Clă- 
bucetul (1006m..), Bătrâna (946m.), Sălanele (9 14m.) 
Singurelul (751 m.), Poiana de ei (740 m.) și al- 
tele. Din vârful Pietrei pleacă culnsa Sălanele, care 
se îndreptează spre Sud până ce se împreună cu 

„muntele Paringul. Din muntele Bătrâna pleacă spre 
Sud-Est culmea Rudei, care se continuă până în țăr- 
mul Streiului; apoi culmea Surianului, care se pre- 
lungeşte până în vârful Pietrei şi din care se desface 
culmea Singurelului, care se prelungeşte până în 
vârful Băi, la originea Streiului. Din muntele Surian 
pleacă spre Nord-Est culmea Babelor, care se ter- 
mină în vârful cu acest nume “Tot ast-fel din verful 
Pietri pleacă spre Est culmea Oasa, care se termină 
în vârful Oasa.. Aceste doă culmi servesc de legătură 
între munţii Mureșului și aceea ai Sebeșului. În fine 
din muntele Bătrâna, care se află în centrul grupu- 

“lui, pleacă spre Nord mai multe culmi, cari se pierd 
în șesul Mureşului şi printre care se poate nota cul? 
mea Muncelului, care se termină prin Dealul mare, 
şi care se perde apoi în șesul Mureşului. 

MUNȚII DIN VESTUL TRANSILVANIEI 
Munţii Metezatului. Se allă situaţi la Nord 

de munţii Vulcan, de cari se despart prin valea Ji- 
ului transilvan. Culmea principală a acestor munţi 

“se întinde în direcțiune generală de la Sud-West 
către Nord-Est, începând din muntele Sturul și până 
la pasul Merişor, unde se leagă cu munţii Sebeșului. 
Afară de Sturul se mai deosibese verfurile. Zănoaga 
(1159m.), Zancitul (1112m.)și Retezatul (1510 m.). 
Munţii Ruscăi. Se allă situaţi la Nord de 

„munţii Retezatului, între Streiul, Mureş, Timeş şi
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Bistriţa. Vârful cel mai înalt, numit Poiana Puscăi, 
(717 m.) şi vârful Ciocilor (625 m.). Trimite spre 
Nord-Est “culmile Cerna şi Dobra, printre riurile Cer- 
na și Dobra şi spre Nord culmea Chicera, până în 
Valea Satului. 

Munţii Mineriteri. Se continuă la Nord 
pe latura occidentală a trapezului transilvan, între 
Mureș, Ompeele și Crişul alb. Culmea centrală se 
întinde în direcţie generală de la Est la West, de la 
Alba Julia şi până aproape de Arad. Se deosibese 
următoarele vârfuri puţin importante prin înălțimea | 
lor: Gorganul (463 m.), Verful mare (534m.) Piatra 
albă (426 m.), Aria (250 m.) Ivan (379 m.) etc. 
Printre culmele ce se desfac şi aceşti munţi, putem 
deosebi culmea Căprărețului, care-i leagă cu masivul 
Biharului. 
Munţii Biharului. Din vârful Căpărețului 

se îndreptează spre Nord importanta culme a Biha- 
ului, care prezintă cele mai mari înălțimi dupe la- 
tura occidentală a trapezului transilvan, și care ser- 
veşte ca linie de impărțire a apelor: Crişul spre West 
Sameşul mie şi Arieşul spre Est. 

Plecâna de la Sud spre Nord întâlnim vârfurile: 
Găina (477 m.), Piatra lui Arad (195 m.), Biharul 
(798 m.),-cel mai înalt, Călineusa (825 m.), Mă- 
gura vânătă (870 m.), Căvligarul (861 m.), Garda 

“ (895 m.) şi Muncelul mare (791 m.). Din acest punt 
încep munți Vlădeasa. Din vârlul Rotunda (733 m.) 
se desface spre Nora, printre Crişul Alb și Crișul Ne- 
gru, culmea Momei cu vârturile: Moma săpata şi Po- 
dan, prelungită prin culmea Pleșului şi aceea a Co- 
drului. Din verlul Cărligarul se desface în aceaşi di- 
recțiune culmea Văraticului, printre Crişul Negru şi 
Crişul Repede. Această culme prezintă verfurile Zi- 
sa și Măgura, de unde se desface spre Nord și pa- 

7 _ N



7 — 45 — 

ralel culmea Chicera cu vârful cel mai mare Run: 
cul (437 m.). Spre Est lanţul Biharului trimite urmă- 
toarele culmi-mai deosebite: Culmea Afinișului, care 
pleacă din vârlul Călineasa, se îndreptează spre Est 
printre sorgintele Arieşului și Sameșului mie până 
la verful Căpiiţina. De aci se continuă sub numel6 
de culmea „I/untelui mare, care se întinde mai întâi 
spre Nord, apoi spre Est până la confluenţa Arieşu- 
lui cu alluentele stu Iara. Prezintă piscurile urmă- 
toare: Perful Vesfului (Ș81 m.), Vârful Malin (961), 
Ghergheleul mare, Scărișoara și Bopuc. Din vârul 
Vârfului se îndreptează spre Nord culmea Jsarului 
pentru Sameșul rece și Sameșul cald; iar din vârful 
Căpăţina, culmea Dobrinului cu vârlurile: Dobrinul 
şi Uriașul (109 m.) printre Sameşul rece şi Șomul. 
Tot din vertul Călineasa, se desface spre Sud o cul- 
me scurtă printre sorginţile Arieșului, care prezintă 
verful Ocoulelor; iar spre Nord-Est culmea Deleş, 
printre Sameșul cald și afluentele stu Peleş. 
Munţii Abrudului. Aceşti munţi.se întind 

în interiorul “Transilvaniei spre Est de munţii Biha- 
rului, între priul Zeniciu (Abrud), Ompoele şi Ari- 
eșul. Culmea centrală pleacă din vârful Căprăre- 
țului, formează o curbă, care se îndreaptă mai în- 
tâi spre Sud sub numele de culmea Pidcanului cu 
piscul Vuleau; apoi spre Est, sub numele de cul- 
mea Negrileasa, cu piscurile Boşioara (589 m.) Co- 
vrabia (113 m.), şi Negrileasu (722 m.); în fine spre 
Nord-Est până în Arieș; sub numele de culmea Cio- 
ranului, cu piscurile Geamăna (720 m.) şi Cioranul 
(726 m.). Din piscul Geamăna pleacă spre Nord, pe 
dreapta Zeniciului culmea Cărăgușului, ce se întinde 
până la Lupșa. De acești munţi ține și culmea impor- 
tantă a Trăsecului, care se desface din virful Coi-a- 
bia şi se îndreptează mai întâi spre Sud, apoi spre
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Est și în fine spre Nord-Est până în dreptul oraşului 
Turda. Pe această ramură se disting vârfurile Pia- 
tra Caprei şi Piatra Ciaca (615 m.). 
Manţii Vlădeusa.Dileritele catene, care com- 

pun aceşti manţi, se coprind între afluenții cursu- 
lui superior ai Crișului repede și aceia ai Sameşu- 
lui mic. Din virful Piatra Tăhar ului, punt unde se 
termină lanţul Biharului, se îndreptează spre Nord 
printre Drăgan și Sebeş (afluenţi ai Crişului repede) 
o culme importantă, purtând numele de Vlădeasa, 
până la confluenţa acestor doă rîuri. Mai spre Nord 
de această culme se întinde, ca o continuare a Bi- 
harului, culmea «Jade printre Jada şi Drăgan, până 
la coniluenţa acestor doă riuri. Totuși culmea cen- 
trălă a acestor munţi, de și puţin importantă prin în- 
nălțimea sa, exte lormată din culmea Căciulatei, care 
se întinde printre Căpuş și Sameşul cald și din care 
se detașează spre Nord şi Nord-West, pe lângă la- 
-tura dreaptă a Crişului repede, culmea Chelecelului, 
până în virful Plopişului. Trebue să menţionăm de . 
asemenea culmea Văratecului, care se desface din 
culmea Jadei și se continuă spre West prin culmea - 
Gurgoşatei şi culmea mulţilor ez sau de aramă, cu 
vârtul Osliava (450 m.) care se desface din vârful 
Plopișului și se întind printre Crişul repedeşi Bereteu. 

Muntii Plopişului. Constitue o singură ca- 
tenă mai importantă, care se întinde între Agris şi 
Almaş '(afluenţi ai Sumeșului). La puntul unde se 
leagă cu culmea Chelecelului, cu muntii Meseșului 
şi cu munţii Rez, se află virful Plopișului. 

Mumnitii Meseșului. Culmea principală a a- 
cestor munţi pleacă din virful Plopișului şi se întinde 
de a stânga Agrișului până în Sameș, unde formează - 
dimpreună cu munții Lastagului defileul Sameşului. 
"Se disting Sigăul, St- George, Cărbunaru, şi mun-
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tele Isac, a căror înălţimi nu tree de 600 m. — Din 
virful Sigăului pleacă spre Nord-West culmea Șin- 
lăului printre Crasna și Gielău (alluentele stii) ; —. 
din muntele Isac se detașează culmea Șilagului, care 
se întinde spre Nord, pe stânga riului ce poartă ace- 
lași nume, până aproape de confluența Agrişului cu 
Sameşul. Culmea Șilagului leagă munţi Meseșului 
en munţii Bicudui, cari prezintă vârful. Tarnița, aflaţi 
între riurile Gibău și Crasna. 

MUNȚII BANATULUI. 

Partea muntoasă a 'Temișiangi, se compune din 
mai multe masivuri, cari nu sunt alt-ceva de cât o 
“continuare a Carpaţilor. Aceştia sunt: - i 

Muntii Segrii. Din munţii Retezatului pleacă 
spre West şi apoi spre Sud culmea munților + egrii, 
Ei se allă coprinşi între riurile Timeș, Bistriţa, Stre- 
iul mare, Liăpuşnie, Cerna și Mehadia. Se disting vib- 
furile: Guga (2298 m.),: Muvaria, Piatra- Godeanu- 
lui(1945m.) Tutoaia mare (1999 m.) Dorina ( 1921) 
Boldoranii (1906m.), Vlașca (1737 m.). Trimite cul- 
mea Săredului, printre Bistriţa și Caransebeş. Prin 
culmea Văei se leagă cu masivul Berșavei. . 

Munţii Berşavei. Coprinşi între Tineș, Nera, 
Miniş, Proniasea, și Berșava. Culmea centrală pleacă 
din muntele Semenic, şi se îndreptează spre West 
până la virful Stuparului. Această culme trimite spre 
Sud ramura Aerei printre Nera și Miniş;—apoi cul- 
mea Zănoagei printre Nera și Mehadia până la mun-. 
tele Belcovăţ; iar spre Nord culmea Scamnei printre 
Time şi Berșava. Distingem virfarile Semenic ( 1455) 
de unde isvorește Timeşul; Gosna (1447 m ), Piatra 
Aedei (1429 m.), Cracul roșiu, (1257 m.) ete. pe cul- 
mea principală.



, — 48 — 

Pe această culme se află pasul Craina, care pune - 
în legătură basinul N6rei eu acela al Mehadiei. 
Munţii Sretinei. Pleacă din muntele Belco- 

văţ și se îndreptează spre Sud până în țărmul Dună- 
rei, mâi întâi printre Mehadia și Prigor apoi printre 
Jesalnica și Berşasca mică (afluenţ, ai Dunărei). 

Din acest lanţ pleacă Culmea osului, printre Je- 
salnica şi.Cerna, și culmea Lohuei, care se înlinde 
printre Dunăre și Nera până la confluenţa lor—Cele 

“mai înalte piscuri ale acestor munţi sunt: Stinia- 
cea (1235 m.) Gucernata (1140m.), Pregetu (1111m.) 
Tilra mare (1096 m.) şi Beleoreţ. N 
Muntii Mimitesi. Nu sunt alt-ceva de câto 

continuarea munţilor Berșavei. Ei se află coprinși 
între Nera, erşava, Caraș şi afluenții acestuia, Tri- 
met spre-Sud-YWVest, de partea dreaptă a Nerei, cul- 
mea Slatinei, din care se detaşează culmea Predeţu- 
lui, apoi spre Sud culmea Doclinei, printre Cernovăţ 
și Domneasea, şi culmea Stuparului printre Dom- 
neasca şi pâriul Lupuker. Se distinge virful Piatra 
mare (1147m.), şi mai multe altele a căror înălțime 
„descrește. Tot din acest sistem fac parle şi munții 
Cudriţei, care se întinde spre West de Cernovâţ, şi 
care se pierd de cele alte părţi în câmpia Banatu- 
lui, în special în Valea Timeşului. Se disting piscu- 
rile: Capul Cudriţei (643) şi Capul Cetăţaiei (412 m.).



CAP. IV. 

NOMENCLATURA HIDROGRAFICĂ 

A MASIVULUI CARPATI(, 

  

Basinul Dunărei, 

Prin situaliunea sa gcografică, lanţul Carpaţilor 
români desparte Dacia în doă regiuni, deosebite” 
pria forma și relieful solului. Acest lanţ, constitue, 

„pe toată întinderea sa, limita basinului Dunărei 
inferioare. Din aceaste cauză toale cursurile de 
apă cari și au isvorul în acești munţi, au una 
și aceiași destinațiune : Dunărea. După cum însă 
cele doă regiuni dominate de acest masiv, se 
deosibese. prin relieful solului, urmează ea şi cur- 

„surile de apă se nu prezinte un mers uniform. 
Ast-fel, pe când în regiunea ciscarpantină loate 
cursurile de apă se scurg intr'o' direcțiune gene- 
rală spre Sud sau Sud-Est, în regiunea transcar- 
patină, din cauza direcțiunei capriţioase a mun- 
ților. și dealurilor, cursurite de apă iau direcţiu- . 
ni deosebite — adese-ori opuse unele de altele — 
se întălese mai toate în interiorul trapezului 
transilvan, peniru ca în urmă să “] străbată pe 
diferite punte, înainte dea ajunge fie-care la des- 
tinațiunea sa. 

+
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Dunărea este aşa dar rezervoriul care adună 
în undele sale, toate apele Daciei. |. 

Cei vechi numiau acest fluviu Danubius, iar 
în cursul inferior şi anume parlea cunoscută mai 
întâi, Jstey. Este cel mai lung luviu din Europa 
după Volga, și acela al cărui basin ocupă cea 
mai mare întindere. 

Acest Iluviu isvorăşte din partea de Sud- Est 
a munților Schacarz= ald, în ducatul Baden, prin 
doă mici brațe: Bregah, care isvoraşte la o dis- 
tanță de 7 km de Furterangea, la o înălțime de 
1000 metri (42 km. deparle-de cursul Rinului), 
şi Brigah, care isvoraște cu 9 km. mai spre N. E. 
de cel precedent. Ambele se unesc în apropiere 
de satul Donaueschingen. Din acest punt Dunărea 
se îndreptează spre. Est-Nord-Est, până la Regen- 
sburg (Ratisbona), apoi în direcțiune opusă, a- 
decă spre Sud-lst, până la Linz; de aci spre 
Est, făcând mai multe cotituri, până la Vaitzen, 
apoi spre Sud până la canlluenia Dracei, spre 
Sud-Est până la confluența Sasei, spre Est până 
la Porţile de fier, spre Sud până la Calafat, apoi 
coteşte spre Est până la Călărași, spre Nord-Est 
şi Nord până la Galaţi, și în fine spre Est: până 

"la vărsarea sa în marea Neagră prin cele trei 
brațe: Alia, Sulina și St-George. 

Dunărea străbate mai întâi ducatul de Baden» 
până. aproape de oraşul Ţutlingen, apoi micul du- 
cat de Iohenzolern; YPiirtembery “ul, până la Ulm; 
Bavaria până la Passau, pe unde trece în A- 
ustria, pe care o udă până la Pressburg; udă a- 
poi Ungaria până la Verciorova, de aci trece prin- 

"tre Serbia și România, până la îmbrăcătura Ti- 
mocului, apoi printre România şi Bulgaria până 
la Silistra; printre Muntenia și Dobrogea până



— 51 — 

“ia Galaţi și în fine printre Basarabia și Dobrogea 
până la vărsarea sa în mare. 

In Cursul său acest (fluviu udă o mulţime de 
“oraşe importante, printre care vom cita, pe dreapta: . 

Tatlingen,: Neu-Ulm, Regensburg, Passau, pe 
unde trece în Austria, Linz, Viena, Raab, Gran, 
Buda, Foldwar, Mohaci, Fiinfkirehen, Esseg, Sem- 
lin, Belgrad, Sememdria, Orsova,. Vidin, Arcer- 
Palanca, Lom-Palanca, Rahova, Nicopoli. Zimni- 
cea, Sistov, Rusciue, Turtucaia, Silistra, Rasova, ” 
Cerna-Vodă, Ilârsova, Macin, Isacea, “Tulcea, Mah- 
mudia (aceste trei pe braţul St-George), Sulina 
la îmbucătura brațului Sulina, Chilia-nonă pe 
dreapta. braţutui Chilia. 

Pe stânga: _ 
Sigmaringen, Ulm, Ingelstadt, Presburg, Comorn, 

Vaitzen, Pesta, Neusatz, Titel, Panciova; Vâreio- 
rova, 'L.Severin, Calafat, Bistreț, Bechet, Islaz, 
T-Măgurele, (iiurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Brăila, 
Galaţi, Reni, Ismail, Chilia și Valcov. 

Lungimea Dunărci este de 2860 km împărţite 
ast-fel: In Germania 581 km.; în Austro-Ungaria 
1313 km., iar restul 966 km., udă România şi 
țările vecine. . 

Suprafaţa basinului” acestui fluviu este de 
817009 km. p. dinte care :/, din această sumă 
aparține, numai (iermaniei; :/, a Austro-Ungariei, 
iar restul României, Serbiei și Bulgariei. Vom 
împărți aşa dar întregul Basin în trei părţi prin- 
cipale: - 
Basinul superior. Această parte a basi- 

nului Dunărei, care ocupă o bună parte din Ger- 
mania de Sud, este înconjurat de mai multe ca- 
tene de munți, puţin importante prin înălțimea 
lor, Ast-fel, în partea de Sud a fluviului înce-



pând de la frontiera Austriei, spre West, se allă 
catena Alpilor Austriaci, 'Taurer, platoul bavarez, 
Alpi Algavieni şi Vor-Alberg, precum şi alte ra- 
muri mai puțin importante, toate ramuri ale Al- 
pilor Suabici. La West cele doă sorginţi Bregah, 
si Brigab, sunt înconjurate de ramurile muntilor 
Schwartz- Wald, iar la Nord de lanţul munţilor 
Jura German (suabie şi franconic), masivul Fich- 
telgbrige și Bohmer-Wald. Afluenții ce primeşte 
fluviul în acest basin vin, parte despre Sud, parte 
despre Nord. Din cei de la Sud, cari se varsă 
de pariea dreaptă a iluviului, pulem cita: Tiler. 
Lech, Isar, Inn, care formează puţin limita între 
Austria și Bavaria. Prinlre cei ce vin despre Nord 
și care coniluează de părtea stângă a Iluviului, 
nu putem cita de cât pe Wormilz şi Alimithl. 
Masinul de mijloc. Este cel mai important 

ca întindere. Ocupă mai toată Austro-Ungariă și” 
Serbia. El este mărginit în partea de Nord de 
platoul Moraviei, şi de lanţul important al Car- 
paţilor până la Porţile de fier. Marginea opusă, la 
Sud de cursul fluviului prezintă o desvoltare cu 
mult. mai mare; ea începe din Balcani şi se con- 
linuă prin Alpii Dinarici, Alpii Julieni, Alpii Car- 
nici, Alpii Norici şi Slirieni, Alpii Relici şi Alpii 
Salzburgieni. 
“Printre afluenții despre Sud, cei mai impor= 

_tanţi sunt: Trann, Euns, Leitha, Haab, Drava 
unită cu Mur, Sava, și Morava; iar printre cei 
despre Nord; "Mar cia, "W aâg, Gran, Tissa, 'fime- 
şul și Cerna. | | 
Basinul înferior. Se întinde de la Porţile 

de fier și până la vărsarea sa. Ocupă toată Ro- 
mânia și Bulgaria. La Nord acest basin este „măr=,



ginit de lantul carpaților, orientali şi de ramurile 
acestui masiv, iar la Sud. de lanţul Balcanilor. 

AMluenţii ce primeşte fluviul în acest basin sunt - 
la Nord toate siurile cari stribat România, Mol- 
dova, şi Basarabia: Bahna, "Topolnița, Drincea, ” 
Dăsniuțul, Jiul, Oltul, Veiea și 'Teleormanul, Ar- 
geșul, Ialomiţa Siretul, Prutul și Cahul. 

Cei despre Sud care udă Balgaria sunt: Ti- 
mocul care servește întru cât-va drept frontieră 

„între Serbia și Bulgaria, Isker, Vid, Jantra, Lom. etc. 
In cursul său Dunărea sir&bale mai mulle 

sirâmtori, formate de munţi înalți, printre care 
Dunărea se strecoară, scăpând dintr” un basin în- 
t”altul. Cea mai importanti este cea de lângă, 
Severin, numită Porţile de fier. 

Inclinaţiunea pantei variază. Asl-fel, în basinul 
superior ea este. de aproape 2 metri pe kilometru. 
In cel mijlociu înclinațiunea medie. este de vre-o 
0. 60 şi în cel inferior de 0m-45. Cu toate a- 
ceslea, de și panla generală este relativ slabă, 
Dunărea prezintă în scurgerea sa o repeziciune - 
de aproape 6000. pe oră 

Această repeziciune o datorează însă mai mult 
" numeroșilor sei afluenți. 

Cursul Dunărei. De la origină și până la 
Regensburg, * valea Dunărei este înguslă și €o- 
prinsă între munți; șesul stu prezintă, -mai cu 
seamă între Ulm și Passau, ici și colea mici în- 
linderi, mai adesea ori însă ramurile platoului 
Bavarez ajung până în țermul său, formând mai 
multe văi perpendiculare, prin care se scurg a- 
fluenţii fluviului. Ceva mai la Nord de Passau, 
„Dunărea sirtbate primul defileu, căci aci șesul 
se îngustează, până ce fluviul intră în arehidu- 
catul Austriei.



Acest defileu! este format de ramificaţiunile 
- munţilor Bohemer-Wald dezpre Nord şi Haussriik 

despre Sud. 
Incepând mai sus de oraşul Linz, șesul Dună- 

- vei începe iarăşi a se lărgi, urmând a fi ast-fel 
până în dreptul. oraşului Krems, unde se for- 
mează -un al doilea defileu, lung de vre-o 80 km., 
ale cărui extremităţi constitue o piedică pentru 
navigațiune. De aci Dunărea “și urmează cursul 
spre Est pe poalele munţilor Wiener-Wald, cari 
determină câte-va colituri până mai la Est de 
Presburg, unde munți Kleine-larpathen, despre 
Nord, și munţi Leitha, despre Sud, formează al. 
3-lea defileu, care nu prezinlă nici o piedică 
pentru navigațiune. 

In dreptul orașului Vaitzen, fluviul se îndrep- 
tează de o dati spre Sud, form ând un ânghiu drept. 
Până la. Buda-Pesta, șesul tinde a se lărgi printre 
ramurile catenei Bacony-Wald, și acelea ale Car- 
paţilor; de la Buda-Pesta spre Sud, fluviul intră 
întrun șes întins și unit, numit sosul Ungariei ; : 
care prezintă aceleaşi caractere hidografice ca și 
șesul "Tisei. 

El se împarte în mai multe brațe care se re- 
unese și despart necontenit, formând un lanţ de 
insule, până la confluența Dravei și prezintând 
mai cu seamă de parlea stângă, bălți şi mlăştini 
întinse, care dispută o mare. întindere de teren 
culturei, dar care sunt favorabile pentru delen- 
sivă în cazul unei invaziuni despre Est. 

In dreptul orașului Baziaș începe deschizătura. 
prin care Dunărea intră în basinul inferior. Astă 
deschizătură se termină iarăşi printrun delileu - 

- îngust și periculos pentru navigațiune, care nu e 
alt-ceva de cât tăetura făcută de Dunăre printre



munţii Carpaţi şi ramificaţiunea Balcanilor din 
Serbia (Catena Miro!sch). Acest defileu, se numeşte 
Por țile de fier. Albia fluviului. care până aci a- 
lingea până la 3 km., se îngustează de o dată 
prezintând o lărgime de 113"; iar mlurile sale 
sunt formate de munţi înalţi până la 600m- 

Defileul “despre care vorbim are doă porţi: 
Cea din sus se allă: spre West de. Orsova, iar 
cea laltă, prin care iese fluviul, se allă mai jos 
de acest oras. 

Incepând din acest defileu, Dunărea intră în 
alea ce: desparte sistemul Carpaţilor de acela al 
Balcanilor. Ea se îndreptează mai întâi spre Sud 
până la Calafat, de unde începe a coli spre Est 
până la Șistov, apoi spre Est-Nord-Est până la 
Silistra, apoi spre Nord până la Galaţi și în” fine 
spre Est, prin cele trei braţe, până la vărsarea 
sa în mare. 

In acest basin cursul Dunărei prezintă carac- 
tere hidrografice deozibite de acelea co să văd 
în cele alte basine. Cele doă țărmuri sunt deo- 
sibite unul de altul. Incepâna de la Calafat de 
exemplu, țărmul stâng român este mai jos de cât 
cel drept bulgar, 
“De-alungul țărmului român se întinde o terasă . 

înaltă, acoperită cu mlaștini şi bălți, formate mai 
întâi prin retragerea Muviului și întreţinute i în mare- 
parte de revărsările riurilor ce vin din Carpaţi. 

Limita sati mai Dine extremitatea de Nord a 
acestei terase, pe care am studiat'o la inceputul 
acestui curs, nu este ali-ceva de cât vechiul țărm 
al Dunărei, prin faptul că până la Calafat vine. 
despre Nord pe de o parte, iar pe de alta, volu- 
mul apelor: ce vin din Carpaţi fiind cu mult mai



considerabil de cât acela al apelor ce vin din Bal- 
cani, tinde a distruge necontenit malul drept. 

Acest fapt face ca cursul inferior al Dunărei 
„să difere de cursul inferior al altor fluvii din. 
Europa. “Terasa despre care am vorbit ocupă o 
bună parte din solul meridional al României, şi 
ceea-ce ne face să conchidem că ea a constiluit 
altă-dată albia însăși a iluviului, este faptul că 
ea este formată din aluvion, întocmai ca acela 
ce depun Iluviile în epoca actuală. 

Apoi, existenfa-diferitor brațe ce prezintă în 
cursul seu, confirmă în mod decisiv această 
ideiă. 

Ast-fel este braţul Borcea, care pleacă: din drep- 
tul Călăraşului,- 'şi urmează calea pe lângă ma- 
lul Bărăganului (care, după cum știm, face și el 
parte din terasa Danubiană) şi se termină lângă 
gura lalomitei, ceva mai la Nord de Jlărșora. 'Tot 
ast-fel este și cu braţul Basea, care continuă pe 
cel de mai sus până aproape de Brăila, şi tol 
în aslă categorie trebue se punem şi braţul Zim- 
nicea și Gârla (Gura Vedei), care curg de ase- - 
menea pe marginile terasei. 

Trebue se menţionăm acum existența lacurilor 
şi a bălților după marginea Dunărei, ca o noă 
probă despre cele afirmate mai sus. , 

Ast-fel, citând pe cele mai principale, găsim 
lacul Aedeia, Poteiul, Suhaiul, Mairul, Balta Lată, 
Lacul Grecilor, Boian şi Călăraşi, dintre care cea 
mai mare parte sunt legale cu Dunărea prin câte 
un braţ. Prin depozitele'de aluvion, aduse neconte- 
nit de cursul Iluviului, aceste lacuri tind a dispare 

“puţin câte puţin.: 
Ca ultime considerațiuni putem adăoga că mai 

toate insulele ce se găsesc fie în însăși cursul Du-



nărei, fie formate de brațele sale, sunt de. partea 
slângă a cursului; — apoi că mai naiule cur- 
sul Dunărei trecea mult mai spre West de cât 
azi. i | 

Ast-fel, el urma linia pe care se allă azi sa- 
tul -Părlita, Luciul, Gropeni şi 'Tichileşti. 

Lăţimea Dunărei variază foarte mult de la un loc 
la altul; ast-fel la Donauesehingen. unde e uneze 
cele doă brațe, acest fluviu nu prezintă o lăţime 

“mai mare de 18"; — la Regensburg ca ezte deja 
de 130m; — la Passau 280m; — la Lin 253; 
— la 'Tulin 1045": — la Viena 359m; — la 
Presburg 295"; — la Foldvar 1200"; la Pe- 
fervardein 1110»; între Adda-Kaleh şi Varcio- 
rova 500"-; — la 'Purnu-Severin 950n»; — la 
Cetate 1100»; — la Calafat 750-; — la Ciu- 
perceni 1450m-; — la Celei 1600; — la Gruia 
700"; — la Daşova 2050"; — la Rahova 1000; 
la Flămânda 2100*:; — la Malu Roşu 2600m.;— 
la Olteniţa 2000m-; — la Raşova 540m-; — la gura 
Siretului 900; — la Galatz 1000m-, - 

Se înțelege de. la sine că aceste măsurături 
privesc lățimea Draţului principal al Dunărei, căci 
dacă am lua lăţimea Dunărei, acolo unde ea se 
ramifică în mai multe braţe, am găsi că ar 
trece. chiar peste 3 km. | | 

Adâncimea Dunărei, ca și lăţimea ei, variază 
foarte mult. Prin multe locuri ea se allă în ra- 
port invers cu lăţimea: In general ea merge cres- 
când până la Galaţi, în proporție de la 1 m. 
până la 150 m. Astă din urmă adâncime se în- 
tâlnește mai rar. E de observat că, pe mai multe 
punte, âdâncimea este, mai mare în apropiere 
de ţărmul Bulgariei de cât de acela al Româ: 
niei.
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Asi-fel fiind situatia fizică generală a Dunărei 
urmează că trecerea peste acest fluviu întru cât 
priveşte teritoriul României, <ă fie în mare par- 
te foarte anevoioasă, ba pe unele locuri chiar 
imposibilă, din astă cauză trecătorile mai mult 
sau mai puţin favorabile în ţările vecine, sunt 
rari. 

lată care. sunt cele mai principale 
Gruia, Vidin, Arcer-Palanca, Gura Jiului, Is- 

laz, Flămânda, Giurgiu, Oltenita, mai jos de Hâr- 
șiova cu Î5 km., Braila, mai jos de Galaţi Isa- 

cea, Ismail şi Chilia. 
Insulele formate de Dunăre, cât ține frontiera 

română și până unde începe. "delia, sunt în nu- 
măr de peste trei sute și poartă, 'mare parle din 
ele, aceeaşi numire ca localităţile de cari sunt 
apropiate. - 
Delta Munăvei. De la Galaţi Dunărea se 

în dreptează, după cum am văzul spre Est până 
la vărsarea sa în mare. Ea face mai întâi o co- 
titură spre Sud-Est, apoi ceva mai sus de Tulcea 
se desparte în doă brațe: Cel d'intâi, numit bra- 
țul Chilia, se indreptează mai întâi spre Nord 
până la Ismail, apoi spre Est şi Nord-Est, făcând 
diverse cotituri, desfăcânduse în alte braţe mai 
mici, care acopere un mare număr de insule, 
până la Vălcov, unde se aruncă definitiv în mare. 
Al doilea braţ 'şi urmează calea spre Est, dar 
la o mică distanță la răsărit de Tulcea, acest braţ 
se ramifică şi el în doă: acela al Sulinei la Noră, 
şi acel al S-tului George la Sud. Acesta din ur- 
mă comunică printr'un braţ cu lacul Ramzin, care 
se continuă prin alte lacuri până la satul Cara- 
Kerman, formând pe toată, întinderea o regiune 
băltoasă şi mlăștinoasă.
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Ast-lel că delta Dunărei începe de la Tulcea. 
(ceva mai spre West de acest oraș) şi ocupă în- 
tregul ținut coprins între cele trei brațe, plus par-. 
tea mlăștinoasă a Dobrogei, de la Mahmudiah și 
până la Carakerman. Se înțelege de la sine că 
terenul în această parte a fluviului, este nou, 
format în ultimile epoce -geologice, prin aluvi- 
onul adus neincetat de curentul fluviului; de 
unde deducem: 

1). Imbucălura fluviului a trebuit se fie altă 
dată mult mai spre West. 

2). Peste o trecere oare-care de timp, terenul 
deltei se va ridica si se va descărea încelul cu 
încetul de bălți și mlăştini, pentru că după cal- 
culele făcule, el se înalţă pe fie care an cu câte 
un centimetrn pe întindere de 200 metri. 

Braţul Chiliei, cel mai septentrional, comunică 
de partea stângă cu lacul Covurlui, care şi acesta 
este pus în comunicațiune cu alte lacuri dupe 
tevitoriul Basarabiei; iar de cea dreaplă comu- 
nică cu braţul Sulinei prin mai multe ramuri; 

“apoi acest brat se desparie în mai mulie rami- 
ficaţiuni, care se reunesc la orașul Chilia-veche, 
de unde se ramifică din nou, spre a se reuni ia- 
răşi lângă orașul Vălcov. Aci se .aruncă în mare 
prin opt guri, din care vom nota; 'gura' Belgra-- - 
dului, in partea de Nord, și Ușiţa Chiliei, în par- 
tea dn Sud. 

Adâncimea Dunărei pe acest braţ nu permite 
navigarea bastimentelor mari. Pe aci se.depu- 
ne cea mai mare canlitate de aluvion şi e proba- 
bil că cu timpul acest braţ va dispare cel dintâi 
din dellă. 

Al 2-lea este braţul Sulinei. — Acesta este cel 
mai adânc şi prin urmare cel mai navigabil. A-
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dâncimea sa variază între 7 şi 12 metui. Pen- 
tru ca depozitele de aluvion se nu ajungă a îm- 
pedica. navigaţiunea ca pe cele alte brațe, s'a con- 
struit la -îmbucătura sa doă stavile spre a îm- 

. pedica mălirea. 
Al ă-lea braţ este cel meridional, numit St- 

(ieorge. Acesta ia direeliunea spre Sud- Est pe lân- 
gă orașul Mahmuliuh şi se termină lângă satul 
Berdiles. El este încă și mai puţin navigabil de 
cât bratul Chilia. — E] comunică după cum am 
arătat mai sus, cu lacurile după litoralul Dobro- 

gei, prin doă cursuri de apă, si mai tot. spaţiul 

coprins între acest braţ, şi lacul Ramzin, nu e alt 
ceva de cât un teren acoperit cu mliştini, care, 

după toate probalităţile, se va ridica cu limpul 
şi va deveni un sol ferm. 

Intreaga deltă este așa dar un teren nou, încă 
în stare “de formaţiune, care va deveni un sol. 
fertil, dar care actualmente este acoperit de mlaş- 
tini, care mai în tot timpul inundă peste insulile 

formate într'o epocă geologică foarte apropială. 

Printre mulţimea de insule ast-fel formate, dis- 
tingem pe cele următoare: 

Cetalul, Kisliţa şi Tătarul, dependinte de bra- 
țul -Kiliei ; Letca, între braţul Sulinei şi acela al 
Kiliei; St-George (Moistea), între braţul Sulinei 
și acela al Si-George; şi insula Dranov la Sud 

de braţul St-George, afară de cele formate la 
îmbucătura "brațului Kiliei. De și aceste insule 
sunt în mare parle acoperite cu mlaşlini, pre- 

zintă totuși caracterele unui pământ roditor pe 

o mare parte din întinderea lor. Asi-fel, prin 
părțile înalte unde inundarea nu poate ajunge, 

Sau stabilit deja locuințe omeneşti, ai cărui lo- 

cuitori se ocupă în de obşte cu pescăria. Din cele



spuse rezullă că terenul (ormat prin depozilele 
îluviului înaintează încetul cu încetul în marea 
Neagră. Ca probă despre aceasta este faptul că. 
aci adâncimea Dunărei este foarte mică şi chiar în 
mare, pe o distanţă de 3 km. și mai bine, nu se în- 
tălnește o adâncime care să treacă peste un metru. 

Dunărea constitue artera navigabilă cea mai 
importantă din Europa. In vechime servia îm- 
preună cu linul ca frontieră septentrională a 
vastului imperiu Homan; în veacul de: mijloe 
valea sa a fost calea urmată de mai toate in- 
vaziunile; în timpurile moderne basinul său a 

„servit drept teatru resboaelor întâmplale în a- 
ceste timpuri; iar în secolul nostru importanța 
sa strategică și comercială este considerată în 
prima ordine. 

Legată cu Rinul printwun canal, Dunărea pune 
în comunicațiune directă Occidentul cu Orientul 
Europei. De la Donaueschiugea și până la Ulm 
se pol. transporta vase mici cu văsle; de la Ulm 
în jos vase cu abur; de la Peşta până la Por- 
(ile de fier pot circula vase mai mari (corăbii cu. 
calarge) iar de la Porţile de fier și până la îm- 
bucătura sa chiar baslimenie. Stâncile care for- 
mează Porţile de fier conslilue o piedică care o- 

fac se piardă mult din iniporianța ea; fără a- 
ceastă piedică acest fluviu ar înlesni transporluri: 
cu mult. mai considerabile şi pe o întindere cu 
mult mai mare; toluzi se poate afirma că după. 
cum Nilul prin revărsările sale roditoare a făcut 
din Egipt o ţară bogată, unde a înflorit. poate 
cea mai veche civilizațiune cunoscută în istoriă, 
tot ast-fel și Dunărea a servil întrun mod pu= 
ternic, la desvoltarea civilizaţiunei diferitelor po- 
poare europene.
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BASINUL TISEI. 

Cea mai mare parte din apele regiunei tran- 
scarpatine se întrunesc în diferite punte, spre a 
forma basinurile "Tisei și al Timeșşului, cel dîn- 
tăi cu mult mai considerabil. La rândul său Tisa 
este rezervoriul care primeşte toate apele din în- 
ireaga regiune, afară de 'Limeşul care constilue 
un basin a parte. Basinul Tisei constilue așa 

“dar cea mai mare sub-impărţire din basinul infe- 
vior al Dunărei. El este mărginit spre West de 
un şes întins şi unit care 1 separă de Dunăre. 
Acest şes nu prezintă mai nici o ondulaţiune 
caracteristică, din care cauză, nu se observă, 
şi nici că se.poale fixa pe hartele geogralice, 
vre-un riu, al cărui curs să fie” constant. Acest 
ses se înlinde ast-fel până la „Nord, în dreptul 
Orașelor Buda-Pesta, Hatwan și Erlau. De aci 
începe, în partea de Nord, o serie de coline, ra- 
muri ale Carpaţilor centrali, care se ridică cu 
cât înaintăm spre Est și care poartă diferite nu- 
miri : masivul Tatra, Liptauer, “Tabora-Hora, Cra- 
lova-Hora ete.; apoi de Carpaţii Negri, care în- 
cep a defini conturul basinului în direcțiunea des- 
pre Nord-Est. In partea de Est marginile basinu- 
lui Tisei sun! definite de munţi Rodnei ai Bis- 
triței, ai Călimanului, ai Gherghiului ai Lahova- 
sului şi “ai Hărghitei. In fine spre Sud se măr- 
ginește cu munţii şi dealurile ce despart basinul 
Mureşului de acela al Oltului, al Jiului și al Ti- 
meşului. - 

Basinul superior : al 'Tisei este dominat așa dar: 
de munţi şi dealuri, gamificaţiuni ale Carpaţilor 
Negri şi ale munţilor Rodnei. In această parte 
“Tisa primește mai mulţi afluenţi, de şi mai pu-
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fin importanţi prin întinderea şi volumul apelor 
lor. Riul Tisa isvoraşte din munţii Negri prin doă 

„braţe care curg în divecţiuni opuse, până la în- 
tvunirea lor. Cel d'ântiăi vine despre Nord și se 
formează el însuşi din doă pirae, dintre care u- 
nul 6se din muntele Turbata, iar cel alt (mai im- 
portant) isvorăşte din muntele Cerna (culmea Cer- 
na-horei). Acest braţ. se numeşte "Tisa Neagră. Al 
doilea pleacă din muntele Pielros situat imediat 
la Nord de muntele Ilovirla, curge spre Nord- 
West, sub numele de “iza albă. 

Ambele se reunesc la Korosmeză. Ast-lel for- 
mată, Tisa curge mai întâi spre Sud-West pe o 

"vale îngustă, dar foarte locuită, printre munţi Swi- 
dowei de partea dreaptă şi munţi Pielros și ai 
Rahăului de cea stângă. In apropiere de satul 
Ronapoiana se întâlneşte cu Vizeul, unul din prin- 
cipali sti afluenţi și se îndreptează spre YVest-Nord- 

“XVest, până la Hust; apoi spre West până la con- 
fluența sa cu Sameșul. De aci se îndrepiează ia- 
răşi spre Nord-West până la Iolmelz în dreptul 
oraşului Muncaciu ; apoi: spre Sud-West până la 
Szolnok și în fine spre Sud, până la Titel unde 
se varsă în Dunăre. 

In cursul stu 'Lisa udă următoarele localităţi 
mai deosebite: 

Pe. dreapta, orăsmeză,, Rahăul, “Liceul, Hust, - 
Uilac, trece pe lângă Holmetz, şi udă 'Tocai, 
Szolnok, Csonograd şi Szeghedin și Tilel; iar 
pe slânga: Rahăul- Ocnei, Sigetul, Cămpu-Lung, 
Viscul, Nemeni, ' St-Martin şi altele. multe, însă 
de o mai mică imporlanţă. 

Până la întrunirea celor doă braţe, Tisa se 
prezintă sub forma torențială. De aci începe a “şi 
forma un şes, mai întâi foarte îngust, dar care
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se “lărgeşte trepiat, aşa că la Siget prezinlă deja 
o lirgime de 6 km.; la Ticeu ce-vr'o 8 km. La 
Hust însă acest şes se îngustează, din cauza a- 
propierei munţilor Vihoiatului de partea stângă 
şi ai Ciditului de partea dreaptă, şi prin desehi- 
zălura ce 'și a format în acest punt, Tisa ese 
din Maramureș şi dă imediat în cămpie unde în- 
cepe a'şi lărgi șesul, care devine de o dată vast, 
unit și accidentat numai de lacuri şi mlaștini nu- 

meroase. Această uniformitate se "continuă ast- 

fel până la vărsarea sa în Dunăre. 
Lungimea "Tisei este de 1300 km., este cel mai 

mare alluent al Dunărei; este mai lung chiar 
de cât mare parte din fluviile Europei. Lărgimea 
Tisei este foaite variată și neregulată. La Uilak 
ea este de 90m., la 'Tocai' 100m., la Szolnok 140", 
la Seghedin 130"-, la Feldioara 400"-, și la Titel 
250m., Ă 

La “Tocai abia se măsoară o adâncine de 2: 
la Szolnok de 3n-, la Seghedin de 6" și la Ti- 
tel de 3m-, pentru că "și mălește gura. 

In cursul de mijloc şi inferior, pe unde curge 
paralel cu Dunărea, albia sa este cu 9m- mai jos 
de cât aceea a Dunărei. Aceasta vine de acolo 

că convexilalea solului, ce se află între Tisa şi 

Dunăre înclină mai mult spre Est din care ca- 
uză 'şi Dunărea este silită să se îndrepteze spre 

ist, Înclinaţiunea albiei sale: este relativ destul 
de repede între Syget și Hust; începând însă de. 

la -Nemeni și până la imbucitura sa, panta sa 

nu prezintă o înclinaţiune mai mare de cât On- 

03 pe kilometru. 
Tisa este un rîu navigabil şi rolul stu va fi 

„cu mult mai important când va fi canalizat. 

La Siget începe a fi navigabil, și la Szolnok



— G5 — 

sustine chiar vase grele până la 8009 de cântare. 
Vapoarele pot circula până mai sus de” 'Tokai. 

„.. In tot 'emsul său, începând de la //elneete și 
până la vărsarea sa, țermurile acestui riu suut 
în general foarte mici. Din această cauză provin 
atât inundaţiunile, la care este expus adesea-ori, 
cât şi mulțimea de mlăstini ce se afiă de-a lun- 
gul s&u, de cele doă părți și care sunl foarte 
des alimentate de revărsările sale și de acelea 
ale alluenților săi. 

Afară de Sameșul, Crișul și Mureșul dimpre- 
ună cu toți afluenții acestora, Tisa mai primește 
în dreapla pe: Casăăul, Sapărea mare, unilă cu 
Sopărca-mică, Apsișul,  arascăul, Talalorul,. A- 

 gul-mare. Boy: sora, şi Ilevnadul, care vin din mun- 
ţii Negri; apoi Suio, Iran, Zugibe, Turnu și 
Topolia care strebat câmpia dintre Tisa şi Du- 
năre și la care trebue să adăogăm. şi canalul ce: 
pleacă din Dunăre şi merge în 'isa la Feldioara. 

Pe dreapta însemniim pe Viztul, care isroraşte 
din culmea Ciorhaniei. Până la întrunirea sa 

„cu Apa se numeşte Bor; șa; el vine în Tisa mă- 
rit cu Bica, Apa și alte părae mai mici: — apoi 
pe za, care isvorăşle. din muntele DBetâua. (cul- 
mea centrală a muntilor Rodnei) şi care se mă- 

rește cu Mara; apoi Turul, mărit. și el cu câ-" 
ie-va părae și în fine Sameşul, Crișul si Aue- 
șul cu toţi afluenții acestora. 

Basinul Tisei se sub-împarte la rindul stu în 
trei businuri imporiante ; 

1. Basinul Sameşului, care ocupă par- 
tea seplentrională a trapezilui transilvan, este 
mărginit la Sud de munţii Bicului, culmea Afini- 
sului, muntele Mare și dealurile Clujului. De aci 
spre Est începe o serie de dealuri, care iau o 

2 
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direcțiune perpendiculară înălțime pe linia conflu- 

enţilor mari, continnându-se ast-fel până în munţii 

Bistriţei transilvane. De aci spre Nord limita aces-, 

tui basinezte formată de Alpii Rodnici și de vami- 

fieaţiunile acestora până în şesul Maramureşului. 

Riul Sameşul mare ia naștere din Alpi Bo- 

dniei, în special din pasul Rodnei, care pune în 

legălură valea acestui rin cu aceea a „Bistrilei 

mari (alluent al Siretului). Cursul acestui riu se 

îndreptează de la Est spre West, făcând mai multe . 

cotituri, până la conlluența sa cu Lăpuşul și în 

fine spre Nord-West şi Nord până Ja vărsarea sa 

în 'Tish, In cursul stu acest riu udă: Rodna noă, 

Rodna veche, Năsăud, lellean,, Beleag, Gibăul, 

Satu mare şi alte localităli mai puţin importante. 

In partea sa superioară Sumeşul se strecoară 

“printre munţi, cari “i servesc drept maluri, când 

în partea dreaptă, când în cea siângă, până la 

îmbucătura Salvei, unul din afluenții sei; de aci 

intră în șes, urmându-și ast-fel calea până la 

întâlnirea sa cu "Tisa. a 

Pe acest riu se află doă strâmtori remarcabile : 

una imediat înainte de coniluența sa cuiva, iar 

cea-l-altă la Gibău, unde se întâlnește cu dgrișul, 

In cursul inferior țărmul stâng, începând mai 

la Sud de Satu mare si până la confluența sa cu - 

Crasna, este acoperil. cu mlăștini foarte întinse, 

care împiedică cireulaținnea până la un punt oare- 

care. . 

Lungimea Sameşului este de 260 km. . 

Lăţimea este: la Năsăud de 46" la Retlean 

de 80m- iar după ce sa întrunit cu Samesul 

mie începe a îi de 115": 

Adâncimea sa cea mai mică este de în: 50*.n. ; 

“cea mai mare de 8"-.
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Inclinaţiunea paniei până la Dees este de 3m. 
40e-m. pe kilometru; iar repeziciunea sa de 50 em. 
pe secuudă. . , 7 . 

Printre afluenții cae formează basinurile se- | 
cundare însemnăm : 

Pe partea stângă: 
lea, care nu este de cât un torent. 
Bistriţa transileană, care isvoraşte din muntele 

Bistricioara. Curge mai întâi spre West Sud- 
West, print'o vale îngustă, şi adâncă, apoi spre . 
Nord-West până la confluența -sa, ceva mai spre 
Est de Dethlean. Udă oraşul Bistriţa şi alte loca- 
lităţă mai puțin importante. Bistriţa se mărește 

cu Tiha şi Suiul. | 
Sumeșul mic. Origina acestui riu se compune 

“din doă ramuri, cea dintâi, numită Sameșul rece, 
care isvorășie, dint”un munte situat la jumătate 
calea între muntele Bihar și muntele Mare; cea 
da doa, numită - Sameșul cald, care isvorăşte 
mai spre Nord, iarăși la jumătate calea între 
muntele lihar și muntele Vlăghiasa, 

” Sameşul rece se îndreplează mai întâi spre 
Nord apoi spre Nord-Nord Est; iar Sameșul cald 
se îndreptează direct, «pre Est, ambele se reu- 
nese în apropiere de oraşul Gilău. 

De aci Sameșul mic "şi urmează calea spre 
“Est până ce trece de Cluj. apoi «pre Nord până 

la îmbucălura sa cu Nădăjdul, şi în fine spre 
Nora-Ea jînă la confluenla sa cu Sameşul mare, 
spre Est de oraşul Deeş Udă orașele Gilău, Cluj 
și Gherla. Până la Gilău ambele ramuri se stre- 
-coară printre văile înguste, formate de diferitele 
culmi ale Bihorului; de aci însă valea se lăr- 
gește de la 4—7 km. până la confluența sa. 

.
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Lungimea cursului este 140 km. 
Lăirgimea sa variază între 30"- (Cluj) si 50m 

(coniluență). Adâncimea sa variază între | şi bn; 
iar înclinaţiunea pantei este 3" 20 pe chilo- 
metru. 

Almușul, Istoraşte mai spre Nord de Sameșul 
cald. Curge mai întâi spre Est, apoi spre Nord 
până ce se unește cu Sameșil mare, Agrișul, 
Isvorăște mai la Nord de Almaş, curge paralel 
cu acesta şi se aruncă în Sames, la „Est de ora- 
şul CGibău. Șilagul, care se strecoară printre ramu- 

-rile Meseșului, Crasna, care ese din vârful Plopi- - 
șului şi curge de la Sud spre Nord până la uni- 
rea sa cu Sameșul. De la satele Erlod şi IKer- 
tolek încep niște terenuri mlăștinoase, 'care .să. 

“întind până la conlluenţă. 
Pe partea dreaplă Sameşul nu primeşte de cât 

un singur alluent de oare care importanță. Lă- 
pușul. Acest riu isvorăste din muntele Lotos, 
curge mai întâi spre West, apoi spre Nord şi 
în fine iar spre West, până la unirea sa cu 
Sameşul. În cursul stu inferior șesul se confundă 
cu acela al Sameșului. 

3. Basiniul Muresului. Acest basin, ocupă 
cea mai mare parte din Transilvania. Limita sa «pre 
Nord este formată de munți Mineriferi, ai Bibarului, 
precuun și. de seria de dealuri, care constitue linia 
de despărțire a apelor Sameşului spre Nord și ale 
Mureşului spre Sud; apoi “de munţii Bistriţii, ai, 
Călimanului și Gherghiului. Spre Est să mărgi- 
neşte ru culmea Lahovaşului și munţii Gurghită- 
lui «pre Sud cu munţii Iâr ghitei, ai Persi- 
aniior și cu dealurile cel desparte de basinul 
Oltului, apoi cu munții Sebeșului, Mureșului şi ai 

- Ruscăi. Inălțimile care mărginesc acest basin spre:
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Nord sunt îndreplate mâi mult de la Nord spre 
Sud și constitue linia despărţitoare între basi- 
murile Mureșului și Sameșului. Cele de la Sud 
din contră sunt îndreptate de la Est spre West 
și sunt mai considerabile. 

Mureşul isvorăşte: din culmea L.ahovaşului, la 
răsărit de muntele Măguşa. Curge mai întâi spre 
Nord până la Salomaș, apoi spre Sud-West până 
aproape de Deva și în fine spre West până mai 
dincolo de Arad. 

De aci se desparte în doă. ramuri, dintre care 
“cea despre Nord se continuă direct spre West, 
până la” Szezhedin, unde se unește cu "Lisa, iar 
cea despre Sud numilă Aramă, se îndreaptă spre 
Sud-West, până mai la Nord de Ada, unde ia- 
Tăşi se uneşte cu Tisa. Udă oraşele: Reginul, 
Osorheiul (Târgu Mwmeşului), Alba Julia, Deva, 
Dobra, Kapolnașul, Aradul, apoi pe braţul sep- 

- tentrional Makăul şi Szeghedin. 
“Lungimea astui rîu esie de vre-o 790 km. 
Lăţimea sa este la -Regin de G?n-; la Uioara 

de 95"; la Dobra de 133"- și la Arad de 150m: 
Adâncimea cea mai mică este de 1m- DQen., 

iar cea mai mare de 10n., . 
Apele sale curg cu o repeziciune. relativă a- 

proape de 1m:; pe secundă. 7 
De la isvorul său și până la Salomaş, Mureşul 

curgă printre munţi; de aci . și până la Deva, 
valea sa îngustă este mărginită de munţi, care 
formează un detileu lung de vre-o 25 km. De 
aci valea se mai lărgește și munţii ce '1 încon- 
joară de o parte.şi de alta, sunt când mai a- 
propiaţi, când mai depărtați de țărm. Inainte de 
a eși din Transilvania, Mureșul străbate un al 
doilea defileu, lung de vre-o 10 km., apoi intră
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în câmpia Banatului. Printre afluenții ce for- 
mează basinurile secondare, însemnăm p2 cele 
următoare : 

Arieșul (Aurariul), care ia naştere din munţii 
Bihar, se îndreptează spre Est pe lângă orașul 

“Lupsa, apoi spre Nord-Est, până -la Turda, și 
apoi spre Sud până la confluenţa sa cu Mureşul. 

“Se unește cu Arudul (Zeniciul), Aurariul mic, 
şi altele. Târnara mică, care ese din munţii Gur- 
ghiului, și curge către Sud-West până la con- 
lenta sa cu Târnava mare, lângă Blaj. Udă 
cetatea de Baltă (Kokelburg). Târuaca mare, 
care “ia naștere din muntele Ostoros, ceva mai 
la Sud de precedentul; curge mai întâi spre Sud 
până la Odorheiu; apoi spre West până la con- 
fluența sa cu Mureşul. Udă orașele Odorheiul, 
Sighişoara, Elisabellistadt, Mediaș și Blaj. Om- 
poele ese dintro ramură a munţilor Abrudu- 
lui, curge spre Est, apoi spre Sud și se unește 
cu Mureşul lângă Aba Julia. Udă oraşul 7alatna. 
Sebeșul isvorașle din muntele Cindrel, şi curge în 
direcţie generală spre Nord până la confluența 
sa cu Mureşul, în apropiere de oraşul Miihlbach. 
Valea acestui riu este “îngustă și: puţin locuită. 
Streiul isvoraşte din muntele Bitrăna și curge 
în genere tot spre Nord până la îmbucălnra sa. 
Intre Hatzeg și confluența sa, acest riu prezintă 
unul din şesurile cele mai întinse din Transil- 
vania. Se uneşte cu Sfreiul pietros și cu Buniţa.. 

Afară de acesti alluenţi, .oare-cum mai im- 
portanţi, Mureșul mai primește în partea dreaptă 
pe: Toplița, Luţa şi Ludoșul; iar în cea stângă 
pe Gurghiul, Niărădul, Cerna, Dobra și altele 
mai mici. 
Basinul Crişului. Direcţiunea generală a



—. îl — 

acestui basin este de la Est spre Wost. Acest 
basin nu prezintă înălțimi mărginitoare .nici spre 
Nord nici spre Sud; în partea de West însă se 
măruinește cu mai multe catene de munţi, ra- 
muri importante. din latura occidentală a trape- 
zului transilvan. Acestea sunt, în direcliunea de 
la Sud spre Nord: munții Mineriferi, culmea Că- 
prăreţului. culmea Biharului, - culmea Căciulatei. 
a. Chelicelului, 'vârlul Plopişului, munţii Rez şi 
culmea Meseșului. 

Intregul basin este formal, din 4 basinuri se- 
condare: | 

Crișul all, Crişul negru, Crișul vepede și DBe- 
veteul. 

Dintre acestea Crişul alb este acela care do- 
mină pe cele-l-alte, alâl prin intinderea cursului 
stu, cât şi prin volumul apelor sale. 

Crişul alb. Ia naştere din culmea Căprărețu- 

lui, ceva mai spre Nord de satul Criştioara, curge 
mai întâi spre West și Nord-West până la con- 
(luenta sa cu Crisul repede, apoi spre West până 
la satul Oesâd, în fine spre Sul-West până la, 
întrunirea sa cu Tisa, prin mai mulle ramuri, 
dintre care. cea mai importantă cade lângă ora- 
şul Ciongrad. 

Udă următoarele localităţi mai importante: Cri- 
șlioara, Bradul, Baia de Criş, lBasarabasa, Hal- 
magț, Bullin, Boroş-Sebeş, lBekeşul spre West 
de întrunirea sa cu Crişul negru, (ihioma, Szar- 
wasul și Iiin St-Marton. | 

Incepând de la Szarurus, acest rîu se împarte 
în mai multe ramuri, dintre cari unele sunt încă 

- pline cu apă, iar altele sunt mai în tot- deauna 
seci. 
„Până la Brad, Crișul alb curge sub furmă de 

4 
-
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torent prinir'o vale îngustă și lerminată de munli. 
De aci inainte străbate un șes care prezintă o 
lărgime de 2—5 km., care se îngustează în a- 
propiere de Ilalmagy, unde formează -un defileu 
lung de 20 km. Străbate apoi șesul Cicului şi 
formează un al Il-lea defileu, după care intră 
în sesul Tisei. | 

După întrunirea. sa cu Crişul negru devine na- 
vigabil. In partea inferioară a cursului sâu şi în 
special pe sesul Zisei, marginile acestui riu sunt 
pline de miăstini şi revărsările lui sunt consi- 
derabile. 

Crişul: alb prezintă o lungime de 400 km. 
Afluenții sei de oare-care importanță sunt: 
“Pe dreapla: Dezna formată din 2 ramuri care 

isvorăse- din culmea Pleșului și care se unesc 
lângă oraşul cu acelaşi nume. 

Pe stânga: Hicerul, care isvoraşte din munţii 
Mineriferi și curge spre Nord-West până la con- 
fluența sa. 

Crişul negru. Isvoraște. din munţii Bihar 
curge mai înlâi spre ) Nord-West până la con- 
Iluenţa sa cu Vidul, apoi spre Sud-West până la 
conlluența sa cu Tuzul, şi în fine spre West până 
la întrunirea sa cu Crișul alb. Crisul negru udă: 
Vascăul la origina sa, Belenișul şi 'enkea. Basinul 
superior al acestui riu se coprinde între culmea 
Văraticului și a Curguzatei spre Nord şi. cul- 
mea Momei și a Pleşului spre Sud. Toate aceste 
culmi purced din lanţul Biharului și se prelun- 
gesc spre West pierzând treptat din înălțimea lor, 
până ce se confundă cu șesul. Din aceste culmi 
isvorăse mai mulți afluenţi, printre care vom cita 
pe Sudul, Roza și Vidu, unit cu Topa pe dveapla, 
şi Tuzul, ce: ese din culmea Momei, pe stânga. 
a
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Lungimea sa este de 275 km. . 
Crişul repede. Isvoraşte din muntele Dum- 

brava, punt care leagă culmea Cuciulalei cu lan- 
țul Plopişiului, al Meseșului şi al Chelicelului. A- 
cest riu se îndreptează mai întâi spre “est și 
Nord-West până la Elesd; apoi spre West până 
la Oradia mare, în fine spre West şi Sud-West 
până la unirea sa cu Crişul alb. Udă oraşele: 
Barodul mare, Flesd, Oradia mare şi Sigalomul. 
Lângă Oradia mare primeşte un braţ care vine 
despre Nord, din Bereteu, iar spre West de a- 
cest oraş se desparte în doă brațe, care se re- 
unese aproape de coniluenia sa cu Crişul alb, 
unde se întâlnește şi cu canalul principal al Be- 
retului, care îi serveşte actualmente de: albie 
obişnuită. 

De la Oradia mare şi până la confluență, Cri- 
sul repede strebate nişte locuri acoperite în: tot 
timpul cu mlăștini. 

Basinul superior al acestui riu se coprinde în- 
tre culmea (urgușalei şi acea a Văratecului la 
Sud; între culmea Cuciulatei şi a Chelecelului la 
Est; iar la Nord între munţii lez şi dealurile ce 
se continuă din acești munţi spre West printre 
Crişul repede și Bereteu. 

Afuentul cel mai important este Sebezul mare 
sau Crișul Sebeșului, care isvorăşie din culmea 
Căciulatei și care curge spre Nord-Wesi până la 
conlluența sa, 

Lungimea acestui rîu esle de 200 km. 
Bereteul. Isvoraşte din vârful Plopişului. 

Curge mai întâi spre Nord, apoi spre Nord- 
West până la Mârghila, apoi spre West .până 
la întrunirea sa cu Secaciul, apoi spre Sud-West
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până ce-intră în canalul Bereteului, prin care, 
trimite” apele sale în Crişul repede. 

Udă localităţile: Ipul, Mârghila, Merişorul şi Ui- 
falău! Beretului. 

Intre puntul unde se separă braţul care pleacă 
dela Uifalău și merge de se uneşte cu Crișul 
repede la Oi adia-Mare şi coniluența sa cu Cri- 
șul repede; cam pe la jumătatea distanței, se des- 
face un alt braț numit tot Berefeu, care se 
pierde spre Nord-West prin mlăștinile nesecabile 
ale acestor ţinuturi, 

Până la întrunirea sa cu Secaciul, basinul Be- 
retului este înconjurat. spre Nord şi West de dea- 
luri; iar la Sud de munţii Rez şi de dealurile 
ce-l urmează. Restul însă str&bate o regiune foarte 
mlăştinoasa. În partea superioară a cursului său, 
valea este pe unele locuri foarte îngustă, a- 
poi şesul se lărgeste treptat spre West, spre a 
se restrânge din nou în apropiere de oraşul Jp; 
de unde se lărgeşte, prezintând până la conilu- 
ență un șes aproape uniform şi acoperit de bălți 
şi mlăștini, 

Caracterele hidrografice ale acestor patru rîuri, 
care formează intregul basin al Crişului, sunt iden- 
tice. Vârfurile lor, spre a zice asl- fel, suut mai 
toate niște torente, căci curg prin văi relativ în- 

guste, şi formează defileuri mai mult ori mai pu- 
țin importante. Pe dată ce apele lor scapă din 
munţii trapezului, dau de o dată peste un loc 

, ţ&rmurile lor devin din ce în ce mai ne- 
însemnate, ele însuși, 'și schimbă cursul, for- 
mează diferite brațe, se revarsă cu cea mai mare 
înlesnire și acopere tot ţinutul din valea Tisei 
cu bălți nesecabile şi mlăștini permanente. Din 
această cauză întregul ținut, ne- -reprezintând o
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vale oare-cum regulată, țărmul fiind pretutindeni 
orizontal, este cxpus la inundaţiuni frecuente și 
periciloase, din care cauză, acest ținut „este e- 

lativ mai puţin populat. 
Basinul Fimeşului. În partea sa superi- 

oară, de la origină și până la 'emişoara, basi- 
nul acestui riu se coprinde între culmea Berza 
vei, a Zănoagei, pasul Crainei şi al Domaşnei, 
culmea Pietroasei, pasul Porţile de fer ale 'Tran- 

silvaniei, munţii Ruscăi, și dealurile ce se con- 
tinuă din aceşti munţi, printre Mureş și Begu, până 
dincolo re Temişoara. Jar în partea sa inferioară 
acest basin se confundă eu acela al “Tisei. 

Timeșul isvoreşte din muntele Semenik E! curge 
mai întâi spre Est, până la satul Arira, apoi spre 
Nord până în apropiere de Caransebeş; apoi spre 
Nord-West până la Lugoş, apoi spre West până 
în dreptul Temişoarei și în fine spre Sud-West, 
Sud, şi Sud-Est până în Tisa unde formează mai 
multe brate, dintre care unul, cel mai impor- 
tant, se aruncă în Dunăre lângă oraşul Pan- 

“ciova. , | 
Udă oraşele: Caransebeş, Lugoş, trece pe la Sud 

de 'Temișoara și la îmbucătura sa Panciova. In- 
cepând de la Lugoş. Timeșul este navigabil. Lun- 
gimea cursului s%u este de 300 km. 

„Afluenții săi mai importanți sunt: 
Haţe ul, Carausebeșul și Bistra mărită cu pis 

tra mărului, pe dreapta, care vin despre Ist ; 
curg în mod paralel, Pogonișul și Derșara mă- 
rită cu Morava, ce isvorese din culmele masivului 
Bănăţean și curg tot cam în acceaşi direcliune 

ca cele precedente. 
Printre afluenții 7imeșului pulem considera și 

- pe Bega care, de şi se varsă în Tisa, totuşi acest
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iu, curge în cea mai mare parle din întinderea 
sa, pe o aceeași vale cu Timeșul și face parte 
din basinul stu. 

Bega. Acest riu isvoreşte din muntele Puiuna- 
huscai curge puțin spre Nord apoi spe West până 
la Temişoara, apoi spre Sud-West până la Bes- 
keretz şi în fine spre Sud unde se întrunește prin di- 
ferile braţe cu “Tica, cu Dunărea și cu Timeşul. 

Acest riu curge, afară de cursul superioi, printr” '0 
vale mlăștinoasă, din care cauză el “și a schim- 
bat cursul vechiu. Comunică cu 'Timeșul prin .doă 
brațe. 

Udă oraşele: Făcetul, Monastirea, Ricașul, "1 
mişoara, Beskereciul şi se aruncă în Tisa inna 

“Titel. : 
Caracterele hidrografice ale 'Timeşului și allu- 

enţilor săi sunt identice cu acelea ale Mureşului 
și "Crisului. 
“Basinul Carașului. Acest basin este în- 

conjurat de culmea centrală a munţilor Mireri- 
feri, munţii Berşavei și de culmea Cudriţei. 

Acest riu isvor aşle din muntele Mosneagul, curge. 
mai întâi spre Nord-West până la Graşov a, apoi se 
“îndreptează spre Su'l-West, până aproape de îm- 
bucătura sa, când se îndreptează spre Sud-Est spre 
a se arunca în Dunire. Valea acestui riu este . 
fertilă si destul de populată. Lungimea cuwsului 
său este de 100 km. 
Basinul Nerei, este coprins între culmea 

Slatinei, parte din munţii Mineriferi, culmea 'Le- 
re ei, a Berşav ei, muntele Semenic, culmea Zănoa- 
gei, parte din munţii Sretinei şi culmea Locvei. 

Neru isvorește din muntele Zănoaga, curge mai 
“întâi spre Sud printr'o vale îngustă și nepopulată; 

apoi spre Wost pe un şes larg și foarte populat,



până ce formează un defileu lung de” 15 km. 
în tine xpre Sud până la coniluența sa. 

Udă oraşele Bncovici și Biserica albă (IPeiss- 
hirche). Primeste pe stânga pe Prigor în cursul 
superior, care ese din culmea Svineacea, iar pe 
dreapla pe Pontiasca, care vine din culmea Ber- 
sava, Nera este un curs repede şi prezintă o lun- 
gime de 115 km. 

Basinul Xersasecăi. Acest basin. puţin 
important. ocupă triunghiul format de Dunăre, 
munţi Locvei și munţi Sretinei. 

Isvoraşte din cexlremilatea orientală a munţi- 
lor Locvei, curge mai întâi spre Sud, apoi «pre: 
Sud-Wesi, până la îmbucălura sa, lângă satul 
Berșasca 

Lungimea sa nu trece de 45 km. 
Masinul Cernei. Acest hasin este mărgi- 

nit în partea dreaptă de lanţul munţilor: Negrii). 
și o parte din munţii Sretinei; iar de cea slângă 
de culmea centrală a masivului Mehedinţilor 

Valea acestui basin este ingustă, însă în cur- 
sul inferior. destul de populată. 

Cerna isvoraşte din dealu Ars, la piciorul mun-. 
„telui Sturul; curge spre Sud-West până la con- 

" Huența sa cu. Mehadia: apoi spre Sud până la 
.v&rsarea sa în Dunăre, între Orşova şi Vâreio-. 
vova. Lungimea cursului stu este 100 km. munții 
după dreapta sunt mult mai înalți de cât cei 
după slânga. 

Singurul alluent remarcabil (toţi cei-lalţi ne- 
liind de cât nişte torente) este J/ehadia care is- 
vorăsie din poalele munţilor Semenic; curge spre: 
Sud-Est până ce să uneşte cu Cerna. 

1). Este vorba de nunţii Negrii din Banat.
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Basinul Bamnei, Acest basin este de mică 
importanţă. El se află restrâns între culmea Me- 
hedinţilor și culmea Mătorelului. Valea sa - este 
îngustă Se varsă în Dunăre lângă Vârciorova, 

Kasinual Zopolniţei. Se allă coprins între 
culmea Matoretului și culmea (iodeanului. Topol- 
niţa isvorăşte din vârful Ciolanul mare, curge prin- 
tre cele doă culmi, paralel cu Bahna, udă ora- 
şul Cerneţi și se aruncă în Dunăre la Est de 
T-Severin. Intre Bahna și Topolnița se află pâ- 
răiaşul Guru-Văi, puţin important ca întindere. 

Hasinual Dwimeei. [ste coprins între ulti- 
mile ramificațiuni ale dealurilor din Mehedinţi. 
Isvoraşte din culmea Mircuţei și se varsă în Du- 
năre aproape de Celale. 
Basinul Mesnăuţului. Situat spre Est de: 

cel precedent. este de asemenea puţin important. 
EL este coprins între Dealul mare și Dealul Cer- 
bului. Acest rîu ese din Piscul negru și se varsă 
în lacul Popei. - 
Masinul Jiului, Acest basin se coprinde 

între culmea Muierei spre Est, şi culmea Zănoa- 
gei, care trece printre Oiteţ și Gilort; spre Nord 
între culmea Cabanei, a Sălanelor și a Singurelu- 
lui, pasul de la Malomnitz şi lanţul Retezatului ; 
iar spre West între munţii "Mehedinţului și. dea- 
lurile aceztor munţi până la Desnăut. 

Jiul isvorăşte din muntele Negoiul, curge mai 
întâi pe leritorul “Transilvan de la West la Est, 
de-a lungul lanţului Retezatul, până la pasul Vul- 
can; apoi spre Sud până ce ese din zona mun- 
tilor; spre Sud-Sud-West până la confluența sa cu 
“Tismana, apoi spre Sud-Sud-Est, până ceva mai 

"jos de Craiova, în fine direct i sud până la 
confluența sa cu Dunărea.
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Acest râu udă în cursul său următoarele lo- 
calităţi: Câmpulnicul și Bărbăteni în 'Transilva- 
nia; Lirgu-jiu, 'Țânţăreni, Craiova și Bechetul în 
România și se aruncă în Dunăre în -fața Ha- 
hovei: ! Da 

Cursul superior al Jialui este mărginit de munţi 
înalli, care-i restring valea, formând. un -pod 
înalt care se deschide în partea de Nord, prin: 
pasul Merișor, peste care-irece o şosea și calea 
ferată ce vine din valea Sireiului. Puntul pe 
unde zece Jiul în România este pasul Vulcanu- 

"lui, defileu important dar neprevăzul. încă cu 
şosea pe teriloriul- nostru. DE 

După ce a trecut pe teritoriul Românesc, Jiul 
formează un defileu lung de 20 .km. Şi îngust, 

„Tără vre-o comunicaţie, nici vre-o altă locuință, 
alară de monastirea Lainici. 

Exit. din acest defileu, iul curge prin zona dea- 
lurilor din România mică, prezinlând în această: 
zonă un şes larg de 3 până la 6 km. 

De la intrunirea sa cu Ciuloriul, intră în zona: 
șesului, apoi în aceea care constitue terasa Da- 
nubiană, pe care o sirăbate până la unirea sa 
cu Dunărea. A 

De observat în cursul «tu inferioe este, că înăl- 
țimile după dreapla sa domină aproape pretu- 
tindeni pe cele din stânga. , 
“Inclinaţiunea Jiului variază foarte muli. Ast- 

fel între Bălteni și Strâmba în zona dealurilor, . 
ea este de 33. pe kilometru, între Strâmba și 
Mugeşti de 71c- pe kilometru; iar de la Mu- 
geşti în jos cursul său devine mai lin și lărgi- - 
mea sa trece de 109n-. Cursul său inferior poa- 
ie deveni așa dar navigabil. ! 

Incepând din sus de Craiova şi până la văr=
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sarea sa în Dunăre, Jiul nu mai primeşte nici 
un alluent. 

Acest basin coprinde următoarele basinuri se= 
condae: 
Basinul Motralui,. allător la dreapta Ji- 

ului, este cel mai considerabil. EL se ailă coprins 
între culmea Frumoasă, lanţul Mehedinţului şi cul- 
mea 'lopolnilei. - 

Peste culmea Frumoasă rece o şosea care sia- 
bileşie comnnicaţiunea între Baia de Aramă, va- 
lea 'Lismanei și "Târgul Jiului. , 
„Motru isvorăște din vârful Oslei şi curge spre 
Sud Sud-Est până la confluența sa cu Jiul, lân- 
gă satul Gura Motrului. Nu udă nici o localitate . 
imporiantă; dar. trece în apropiere de Baia de 
Aramă. 
Basinul Gilortului, ezie coprins între cul- 

mea /ănoagei, care ?] desparie «de Olteţ şi dife- 
ritele ramuri ale munţilor Paringului, care "1 des- 
part de „iu. 

Acest rîu ese din muntele numit Coasta-Ru= 
sului, curge printr'o vale îngustă şi aproape ne- 
locuită, până ce ese din zonu munţilor, în direc- 
(iunea Sud, până în dreptul Târgu-diului; apoi 
după ce se întrunește cu Ciocardia, ia direcțiu- 
nea spre Sud-West până la vărsarea-sa în Jiu 
lângă satul "Țânţăreni. Ma 
Basinul Amăradici, este mărginit la West. 

de o culme de dealuri întrerupte, ce "| despart 
de cursul Jiului, înv la Est de culmea Muerei, ce 
| desparte de basinul Oltețului. 

* Acest riu ese din dealul Roșu, străbate zona. 
dealurilor, prezintând o vale fentilă şi populată, 
în direcţiunea spre Sud și Sud-Est, până la con= 
iluența sa cu „iul, lângă satul Obedeanul.
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La aceste basinui am pulea adăoga și pe a- 
cela al Obedeanului, ce se întinde în zona sesu- 
rilor spre Sud de bazinul Motrului. 

Printre cei-l-alți afluenţi ai Jiului însemnăm, 
de partea dreaplă: 

Senatorul, unit cu Vuideenii, ce isvorăște din 
muntele Muscelul; Sulodolud, ce curge spre West 
de precedentul; Bistriţa ce ese din muntele Ne- 
goiu şi care se varsă in Tismana, îvainte de a 
se vărsa în Jiu. 

Toale aceste cursuri de apă sunt nișie torente, . 
a căror direețiune generală este de la Nord la 
Sud, afară de cel din urmă (Tismana) caro cur- 
ge de la Nord-West către Sud-Est. | 

-In stânga Jiul primeşte po: Jiul Unguresc și 
Sadul în 'Transilvania. iar pe teritoriul românesc 
Jiul nu primeşte, până la Sud de Targu-Jiu, nici 
un afluent mai remarcabil, afară de Cioiona, ca- 
re se varsă lângă satul Pesciana, 
Pasinul Qitului. Se poale împărți în: ba- 

sinul superior și inferior. Cel superior ocupă par- 
tea de Sud-Est a Transilvaniei până la Turnu- 
Roșu; cel inferior străbate România, îngustân- 
du-se de la Nord spre Sud. Inălţimile cari măr- 
ginese acest basin pe dreapta cursului sunt: cul- 
mea Lahovaşului, munţii Iârghitei. ai Persia- 
nilor, culmea Amlaşulni și munţi Sebeșului în 
Transilvania; apoi munţi Paringului, care se pre- 
lungesc prin culmea Zănoagei și culmea Muerei, 
în Romania, și care "| despart de basinul Jiului, 
Inălţimile care “| mărginesc de partea stângă a 
cursului sunt: munții Cicului, ai Cazonului, ai 
Buzeului, ai Bărsei și ai Făgăraşului, până. în 
muntele Negoi, în Transilvania ; 'apoi culmea 
Comarnicului, ce 1] separă de basinul Arge- 

6
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şului şi în fine o serie de coline, cel: separă 
de basinul Vedei. 
Oltul isvoraşte din muntele Măgusa, siluat la 

întrunirea munților Cicului cu culmea Lahova- 
șului; curge mai întâi. spre Sud, apoi descrie, spre 
Nord de Braşov, un are de cere, se indreptează 
spre Nord până la întâlnirea sa cn llomorodul, 
apoi spre West si Sud până la Făgăraș, spre 
West până la conluența sa cu Sibiul și în fine 

“spre Sud, trecând în Muntenia prin pasul Turnu 
- Roşu, -până în Dunăre, unde coniluează între 
Islaz și Turnu Măgurele. | 

In trecerea sa prin 'Transilvania Oitul străbate. 
trei defileuri: a) Când trece. din ținutul Cicului, 
în ţinutul "Trei seaune, prin defileul Tușnad; 
b) când trece din tinutul Bărsei în linutul Fagă- 
raşului, prin defileul Hacoș;—-c) Când - trece din. 
ținutul Făgărașului în România, prin defileul 
Turnu Roșu, ” 

In cursul stu udă următoarele localităţi mai 
- imporlante: .Cicul, Cic-Szereda, "Tuşnad, Sepsi- 
San-(Giheorghio, Feldiora și Făgăraşul în 'Transil-- 

1 » 4 

vania; Râmnicul, Drăgășani, Slatina si "Turnu 
Măgurele în Muntenia. 
„Lungimea O tului este “de 590 km. 
Lățimea sa este, la Sepsi-San-Gheorghio de 

23: la Ileviz de 50"-; la Făgăraş de 76": iar 
de la Râmnic şi până la coniluența sa variază 
de la 120 până la 200". 

Cea mai mică adâncime este la Ileviz de 7 n: 
50* m- Intre Făgăraş și Râmnic atinge pe unele 
locuri îi iar prin alte locuri atinge o adânci- - 
me şi mâi mare. 

În cursul seu Oliul formează insule acoperite 
cu răchiţi, printre care cea mai impor tantă este 

*



aceea din faţa Călimăneştilor, care este lo- 
cuilă, „. 

Hepeziciunea mediă a cursului seu este de 
7O* m- pe secunda. In unele punte însă — cum 
este între Cozia și Călimăneşti — cursul s&u este 
mai repede” 

Incepând din ţara Bărsei şi până la Turnu 
Roșu, Oltul înconjură munţi ce "| mărginesc la: 
Nord, ceea ce insemnează că pe această distanţă ţăr- 
mul arepi domină pe cel slâng; de la 'TParnu 
Roșu însă şi până la Călimăneşti, cursul său 
esle restrâns între munii, lără să prezinte es 
de cât la îmbucătura Lotrului: de aci șesul în- | 
cepe a se lărgi treplat până la Drăgășani, unde 
dealurile care "1 mărginesc de o parte şi de: alta, 
încep a se confunda cu câmpia. 

Basinul Oltului coprinde trei basinuri secon- 
dare, care prezintă oare-care importanță. Doă din 
acestea se allă în partea dreaptă și cel d'al trei- 
lea pe cea stângă. 

Acestea sunt: 
Basinul Eotrului, coprins între culmea 

Platăneştilor la Nord şi culmea Paringului la 
Sud. Pe toată întinideiea sa, acest basin este a- 
coperi! cu munţi înalți și nu prezintă alt ses de 
cât acela format la îmbucătura riului. — Lotrul 
isvoraşte din muntele Paringul, curge mai întâi 
spre Nord, apoi spre Nord- est și Est, formând 
întru cât-va frontiera ţărei; apoi spre Sud până 
la Mălaia, și în fine spre Est până ia conlluenta 
sa cu Oltul, aproape de satul Brezoi. 

Basinul Clteţului. Se allă coprins între 
culmile Zănoagei și Muierei, care "1 despart de 
basinul Jiului, şi între culmea Gurguiatei, care 
"1.desparte de Luncavăţ. Acest riu, cel mai



important din afluenții Ollului, isvoraște din par-= 

ien de Suda Paringului, şi curge spre Sud până . 

la Balş; apoi spe Sud-Est până la coniluența sa 

cu Oltul lângă satul Vlăduleţ. Până la Polovraci 

străbate zona munților de aci și până la Balș zona 

dealurilor; iăr de la Balş şi până la coniluență, 

zona şesului, Dupe ce sa întrunit cu Cerna pre- 

zintă deja o lărgime de 2—4 km. 

Basinul Kopologulii, este coprins între: 

culmea Comarnicului, care îl desparie de basi- 

nul Argeşului și de munţii Argeşului, aflaţi pe - 

(&rmul stâng al Oltului. “Fopologul ia naștere din 

virful St. Vie. situat ceva mai la Sud de mun- 

"tele Negoiu. Curge spre Sud până în dreptul o- 

rașului Râmnicu-Văleci; apoi spre Sud-West până 

în Ostroveni, unde se întâlneşte cu Oltul. Printre 

cei-alţi afluenți ai Oltului distingem pe dreapla: 

Barotul, Verghiașul, Omorodul mare unit cu 

Omorodul mic, Sibiul mărit cu Cornciţelul și Si- 

liştea, Sadul, Riu- Vadului (la frontieră). riul Ctii- 

nenilor, apa Călineştilor, Râmnicul, Bistriţa, Lun- 

cavățul, Pesceaua și mai la Sud în câmpie, pe 

Tesluiul. 
De partea stângă putem "nota pe:: 

„Pîrîul Negru, unit cu Cazonul; — Bârsa care 

se varsă în Olt lângă Yeldioara; —- Șimnicul, un 

torent cu vale largă și foarte periculos. în tim- 

pul dezgheţului sau al ploilor; apoi Drepteanca, 

Kungrea, Tesluiul, cari curg toate paralel și Gârla 

Oltului mic, care se uneşte cu Oltul aproape de. 

conflenţa acestuia cu Dunărea. 

Basinul Vedei. Acest basin este mărginit. 

de dealuri puţin înalte, pentru că cursul Vedei și 

al afluenților sei, străbate mai în toată lungimea. 

lor, numai zona șesului și a terasei danubiane.
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Vedea isvoraşte din dealul Dăduleşii ; ; curge spre 
Sud până la satul Aluniș, apoi spre Sud- Est până 
la vărsarea sa în Dunăre. 

U-li orașele Ruşii de Vede şi Alexandria. La 
"Ținţăreni se des; arte în doă braţe, care formează 
o deltă plină de nilăştini ce se înlinde de la Zim- 
nicea şi până la (iurgiu. Alluenţii principali ai 
acestui riu sunt Cotmana şi Teleorman. 

Cursul Vedei preziulă o lungime de 209 km. 
Cele doă brațe ale deltei prezintă singure o lun- 
gime de 60 m. 
Basinul Argeşului. Intregul basin se com- 

pune din basinul principal al riului Arges, la care 
se adaogă basinurile seconidare, formate de riu- 
rile Doamna și Dândoriţa cu alluenţi lor. 

Basinul Argeșului se află coprins la West în- 
ive culmea Comarnicului, care "I desparte de Olt; 
la Nord între riunții Făgăraşului, începând 'din 
vârful Negoiul, şi parte” din munţii Bârsei; iat 

Ja Est între culmea Leotci si o serie de dealuri, 
care se întind până li Târgoviște şi care “1 des- 
parte de basinul Ialomilei. 

Argeșul isvorăşte printr'o ramură din munlele 
Aeyoiul, iar prin alte doă din muntele Buteanu, 
Se îndreptează mai întâi spre Sud până la sa- 
tul Bărbăteşti, apoi spre Sud-Sud-Est până la con- 
fluența sa cu Aeqjlorul; apoi, pe o mică întin- 
dere, spre Est până la confluența sa cu Dâmbo- 

"zița lângă satul Budeşti, şi în line spre Sud până 
la vărsarea sa în Dunăre, lângă poriul Olteniţa. 

Udă - următoarele localități mai principale: Po- 
enari, Albeşti, Curtea de Argeş, Bărbătești, Piteşti, 
trece pe la Sad-West de Golești, Budesti, Nego- 
eşti şi Olteniţa. 

Lungimea acestui riu este de 300 km. Incli-
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narea. pantei sale variază de la 5m- 45 între Cur- 
tea de Argeș şi Pitești; 2m- 03, intre Piteşti şi 
Găeşti; iar mai «pre Sad ajunge la 0- 55 pe 
kilometru. 

„ Până la confluenţa sa cu Turbata (Poenari) cur- 
ge printr'o vale foarle îngustă. De aci spre Sud 
începe un șes, strâml. mai întâi, dar care la e- 
şirea din zona munţilor se Jiirgeste până la trei 
kilometre. . 

Printre afluenții sti putem nota pe următorii: 
Pe stânga: Buda și Tusbata, doă torente de 

mică importanță, şi Pâlsana; apoi Riul Doamnei, 
ce isvorăşte din vârful Orbului, curge direct spre 
Sud până la Piteşti unde se varsă în Argeş. A- 
cest rîu este încărcat pe stânga cu Sora, mărit 
cu Târgul și cu Argeșul. 

Răstoaca,. care isvorăște din dealul Potop şi se 
varsă în Argeş mai jos-de Găeşti. Subarul; care 
isvorăște tot din dealul Potop, curge pe lângă 
Argeş până la Sud de Obedeni, unde se unește 
cu Argeșul, dupe” ce sa încărcat pe slânga cu 
gârla Bă. 

Dâmboviţa, care in naştere la Est de origina 
xiului Doamnei, din vă &rtul Gezerei, curge mai în- 
tâi spre Nord- Est apoi spre Sud-Est și în fine 
tot spre Sud până la Budeşti, unde se întlnește 
cu Argeşul. Acest rîu se încarcă pe slânga mai 
întâi cu doă. pârae, Creci şi Bădrica, apoi se în- 
tâlneşte cu Colentina, mai jos de Bucu; ești, şi în 
fine cu Rușura. 

Pe dreapta Argeșul nu primeşte de cât un sin- 
gur afluent mai important. Acesta este Ne eajlorul, 
care se încarcă pe dreapta cu: Dămbornirul şi 
cu Glacaciocul, cu care confluează la satu Călu- 
găreni, renumit pentru ilustra victorie, repurtată
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de Mihai Bravul în contra 'Tureilor. Neajlovul cur- 
ge mai întâi spre Sud, până la coniluența su 
cu Glavaciogul, apoi spre Ext până la satul Co- 
mana, în apropiere. de care se aruncă în Argeş. 
Basinul Halomiţei. In partea de Noră. a- 

cest basin este inconjurat la West de dealurile 
Moaga și Buna şi de culmea Leolci, care "| des- 
part de basinul Argeșului ; | a Nord, de parte din 
munţii Bărsei, ai Buzeului și la E at Qe culmea 
Tătarului, a Sireului, a Leurdeanului și a Ciorlei, ” 
care | despart de basinul Buzeului. 

Ialomita ia naştere din muntele Bncogea ; curge 
de la Nord spre Sud: până la satul Doiceștii, mai 
sus de Târgovişte; apoi spre Sud-Est până da Bil- 
ciureșii, apoi spre Est până la Brăilila şi în fine, 
pe 0. mică dislanță, spre Nord până lu gură Iulo- 
îniței, unde se âruncă în Dunăre. 

Ialomiţa udă -Doiceştii, trece pe lângă Târgo: 
viștea. apoi Bilciurești, trece pe lângă Urziceni, - 
udă Ciochina, Slobozia etc. 

Lungimea Ialomiţei este de 330 km. 
Până aproape de “Lirgoviște cursul stu este lo- 

rențial, apoi devine încet, până "la coniluenţă. In 
totul cursul sân de mijloc şi inferior, malurile 

“sale nn sunt pretutindeni bine definite, din care 
cauză produce adese-osi inundaţii repezi şi ne- 
așteptale. : 

Inainte de a se întruni cu Prahoca, lăţimea 
sa e de vre-o Bă metrii; dupe ce insă sa unit 
cu acest "afluent, atinge Pe une locuri o lăţime 
de 50 metri şi mai bine. 

Basinul Ialomitei se împarte în mai multe văi: 
prin care se scurg apele alluenților sti, și care 
constitue mai multe basinuri secondare.. 

Acestea sunt:



Cricocu occidental, mărit eu “Prociţa, care se u- - 
uneşte cu Ialomiţa lângă satul Tălari; Pr ahova, care 
este cel mai important din afluenții lalomiţei. |s- 
vorăște din muniele Predeal, curge mai întâi spre 
Sud până în aproviere de Cămpina, apoi spre Est 
până la conflnența sa cu -Zeleagenul, în fine spre 
Sud-Est și Sul până la Sărindaru, unde se uneşte 
cu Ialomiţa. 

"Prahova udă Sinaia loeninţa de vară a reue- 
lui, Isvoarăle, Cămpina, Filipesti .de târg ete. 

Acest riu Primeşte la rândul său, în stânga 
pe: Doftana, care ese din muntele Roşu; Teteuje- 
nul, care icvorăşie din. muntele Ciucaş şi curge 
tot spre Sul până la vărsarea sa, spre West de 
satul Gherghița. Teleajenul este şi cl mărit pe 
dreapta cu Vevbileul, iar pe stânga cu Petruina 
şi cu Drazinal; Cricovul. oriental, care curge mai 
întâi spre Sud, paralel cu e vleajenul, apoi spre 
Sud-Est până la vărsarea sa lângă satul Patru- 
fraiț. 

Basinul Siretului. După Tisa, cel mai im- 
portant basin din masivul oriental al Cupaţilor 
este basinul Siretului, pentru că acest basin o- 
cupă dimpreună cu aNuenţii sei aproape întreaga 
regiune a Joldorei şi a Bucocinei. Acest basin 
se ailă coprins între munţii ce formează limita 
orientală a trapezului circumtransilvan, începând 
de la munţii Buzeului, în special de la culmea 
Ciortei și a Leurdeanului, care '] desparte de ba- 
sinul Jalomiței, până la munţii Negrii:.şi între 
întreaga regiune a dealurilor. din Bucovina şi Mol- 
dova, până la Sud de Bârlad. 

Siretul isv orăște din muntele Lung, ceva mai la 
Sud de satul Sipol ; curge mai întâi spre Nord pâ- 
nă la satul Berhomelele; apoi spre Nord-Est până
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la confluența sa cu Miho'ra, apoi spre. Sud-Est | 
până la coniluența sa cu Suceava, apoi spre Sud- 
Sud-Est până la coniluența sa cu Buzeul şi în 
fine spre Est, până ce ce varsă. în Dunăre, lân- 
gă Barboşi, cam la jumătate disianța între Bra- 
ila şi Cialaţi. . 

Udă în cursul stu următoarele localităţi mai 
importante: Storocinetul şi Siretul în Bucovina; Mi- 
hăileni la frontieră, trece pe la Wost de Bucecea 
apoi Dolhasca, Lespezile, Paşcani; trece aproape 
de Roman, Damieneşii, “Bacău, Adjud si Mără- 
seal în fine Nomoloasa şi Barboşi. 

Până la Berhomete, Siretul curge printr'o vale 
îngustă și restrânsă de munţi; de aci intră intr'nn 
şes care începe a se lărgi de o dată, alingând o 
lăţime de 17 kilm. Acest șes se menţine când . - 
mai strâmt, când mai larg, din enuza dealurilor ! 
dupe dreapta sau dupe stânga, printre care cur- 
ge alluenți de cele doi părţi. Nică-eri șesul a- 
cestui riu nu este mai larg de 5 km. afară de 
cursul inferior, unde șesul său se confundă cu a- 
cela al Ialomiţei de partea dreaptă și cu acela 
al Prutului de cea stângă, 

Solul acestui bazin până la Cosmești este foarte 
permeabil, din care cauză se absoarbe o mare 
cantitate din volumul apelor sale. 

Lungimea: acestui riu este de 533 km. 
Lăţimea. sa, la oraşul Siret în Bucovina este 

de 30m.-; la Roman de 60"-; la Bacău de 80m:; 
la Adjui de 100n-; la Mărăşeşti de 150: și la 
Barboși de 180m.- “ 

Adăncimea sa până la Băcău variază între 2 
şi 5"; între Bacău și Adjud până la. 6: iar 
la Nămoloasa atinge 7m.-; 

Inclinațiunea solului este, în comparaţie cu.a-
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cea a celor alte riuri, mai ușoară, din care ca- 
uză cursul său este mai domol. Ast- fel, până la 
Ștorocinelz, se observă o pantă de 0: 86 pe ki- 
lometru;. de uci până la Paşcani 0m- 60; între 
Pascani şi Cosmeşti 0m- 58; şi între Cosmeşti și 
Barbosi 0" 50 pe kilometru. 

Inainte de a se uni cu Suceava, Siretul. pri- 
mește de partea stângă pe Mihodra, care curge 
prin însuși șesul său, de la West le Est; iar pe cea 
dreaplă pe Siretul mic, unit cu Sirețelul, care cur- 

- „ge cam de la Sud spre Nord. 
In afară de acesti afluenți puţin importanţi, 

basinul Siretului se compune din următoarele ba- 
sinuri secondare: 

" Basinul Suceavei. Acest riu isv orăște 
din muntele Lucina; curge mai întâi spre Nord, 
apoi spre Est până în dreptul orașului Rădăuţi 
şi în fine spre Sud-Est si Sud până la: Liteni, 
unde se varsă în Siret. Udă în cursul sân ora- 
șul Suceava și Itzkani, pe unde intră în Moldova 
şi trece pe lângă Rădăuţi în Bucovina și burdu- 
jeni în Moldova. Incepând de la satul Straja, 
șesul acestui riu se lărgește până la 15 kil. apoi 
se îngustează iarăși când ajunge la Iizeani. Pri- 
mește în stânga pe: Brodina, Putna, Suceriţa, 
Solj:a şi altele mai putin importante ; iar în dreapta 
pe Ţlatua şi Dragomirane. 
Basinul . acestui riu se coprinde între dealul 

Fundătura, culmea Lungului și alte serii de co- 
line, la Nord :; culmea centrală a nunților Su- 
ceavei la West, şi culmea Lersei care '| desparte 
de basinul Moldovei la Sud. 

Pomuzul mare şi Șomozul mic sunt doi afluenţi 
mici, cari curg paralel și se varsă ceva mai la 
Sud 'de Suceava. . 
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Basinul. Meldovei. Acest riu isvoraște 
ceva mai la Sud de Suceava tot diu culmea Lu- 
cinei, curge spre Sud până la satul Fundu Mol- 
dovei; apoi spre: Est până la Gura Iumorei şi 
apoi tot spre Sud-Est până la oraşul Roman. unde 
se varsă în Siret. Udă orasele Câmpu- lung, Vama, 
Gura Iumorei, Cornu luncei, pe unde intră în 
Moldova, Baia, şi trece pe lângă Roman. 

Primeşte în parica stângă pe Putna, XNegrileasa 
„Suha mică și mare, Bişca, Neamţu, Topolița şi 
„Aeagre; iar în partea “dreaptă. pe JMoldorifa și 
Iumora. | 

- Basinui acestui riu se coprinde la Nord intre 
munţii, Lersei și seria de dealuri ce "1 desparte. 
de basinul Suceavei; la West între o parte din 
munţii Negrii, iar la Sud între culmea centrală 
a munţilor. Bistriţei moldovene şi seria de dealuri 
ce se detaşează spre Sud-Est din acești munţi 
și care separă acest basin de acel al Bistriţei. 

Valea acestui riu este mai pretutindeni locuită. 
Până la Gura Humorei ea este îngustată de munţi : 
de aci șesul începe; a se lărgi, atingând o Jăr- 
gime de 4 km. Mai pretutindeni dealurile din 
stânga domină pe cele din dreapta, care sunt 
mult mai departe de țărm, afară de un Spaţiu mic 
în apropiere de Baia, pe unde sunt mai apropiate 
de țărmul stu. 

Lungimea acestui rîu este de 200 km. EI este 
torențial mai pe toată întinderea sa. Lărgimea 
sa cea mai mare este de 60 metri, iar albia sa 
este puţin adăncă. 
Basinul Bistriţei. Bistriţa isvoraşte prin 

doă pârac. Unul ese din virful Galaţilor şi 
altul din Piatra Iancului. Acest riu curge. mai 
întâi spre Est până la coniluența sa cu Căr-
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lila; apoi spre Sud-Est până ce se uneşte 
cu Dorka; apoi spre Nord-Est până la poalele 
muntelui Părdul; apoi iarăşi spre Sud-Est până 
la Gura Tarcăului şi în fine spre Est până la 
Sud de Bacău, unde se uneşte cu Siretul. Udă 
satele Carlibaba. Dorna, Călugăreni, Bistricioara 
etc. și orașele Piatra, Buhuș şi mai lui Nord de s 

îmbucătura sa Bacăul. 
Alluenţii sâi dupe dreapta sunt: Gilău, -Carli- 

dala, Sabașa, Crăcăul mărit cu Almaşiu etc.; iar 
pe stânga sunt Dorna, Aeagra, Șarul negru, Ber: 
narul mic și mare, Neagra Secuiuna, Bistricioara, 
care formează pasul Tulgheș, Bicaz, Tarcău Ca- 
dul, Iapa și alţi de o mică împortanță. 

Până la: Piatra, Bistriţa curge printr'o vale 
îngustă și mărginită de munţi; iar daci şi până 
la confluența sa se strecoară printre «dealuri. 

Basinul acestui rîu se coprinde țână la Piatra 
între dealurile care-l desparte de bazinul Moldo- 
vei, de aci între munții Bisiriţei mari ce se pre- 
lungesc pe țermul stâng al iului, începând de 
la Piatra și până în culmea Ilreabănului prin 
care se leagă cu Stara Vipcina din catena mun-. 
[ilor Negri. La Est și Sud basinul se întinde până 
Ja linia culminantă formată de parte din munţii 
Rodnei, ai Călimanului, ai Gherghiului, ai Cicu- 
lui, ai 'Tarcăului și ai 'Taslăutui. 

Lungimea Bistriţei este de 280 km. 
„Lărgimea la intrarea sa în Moldova este de 

50 metri, la Piatra de 70 și astă lărgime o păs- 
trează până la confluența sa cu Siretul. 

Adâncimea sa variază foarte mult. Cea mai 
mare este de 3 metri. Inclinaţiunea pantei sale 
trece pe unele locuri de 4 metri, din care cauză 
Bistrița se poate considera ca .loreniul cel mai
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repede și mai puternic din întregul masiv al Car- 
patilor Români. 
Basinul Xrotusului. Trotușul ia naștere 

prin mai multe torenle care isvorăse din munţii 
Tarcăului, intră în Moldova pe la pasul Ghimeş,. 
curge mai întâi spre Sud și Est până la Ocna, 
apoi direct spre Sud-Est până mai la Sud de. 
Adjud, unde confluează en Siretul. Udă oraşele. 
Ocna, Căiuţul şi Adjul. 

Printre afluenții după Slânga distingem ; Ascult: 
și ambele Tăslue, iar pe dreapla Sulza, Uz, Slă-. 
nic, Oituz, Casin ete. 

Lungimea sa. esle de 185 km. Liărgimea sa 
nu trece de 80: 

Volumul apelor sale nu este mare, din care | 
cauză și adâncimea sa este mică, ast-lel că mai 
pretutindeni se poate trece cu piciorul: Cursul 
însă este” destul de repede. 

Basinul acestui riu se află coprins între culmea 
Taslăului, a Gozmeanului, a Tarcăului, a. Cicu- 

„lui, a Cazonului şi masivul Ziibrăuţilor. ” 
Culmea Geamănului desparte acest basin în 

soi: acela al “Trotușului propriu zis şi acela al 
'Taslăului. In acest basin se află următoarele pa-. 
suri imporiante sau trecători în 'Transilvania : 
- Pasul Ghineșului format de 'Trotuş; pasul Moi- 
neştilor, mai puţin important, care serveşie de tre-. 
cere din basinul Trotușului în acela al Taslăului ; 
pasul Oituz, format de riul Oituz, care cons- 
fitue o trecătoare foarte importantă din ţinu-. 
tul Trei scaune în basinul Trotușului: pasul Uz, 
format. de pâriul Uz, mai la Nord de cel -Pre- 
cedent. | 
Basinul Patnei, acest „basin, la care s'ar-
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putea adăoza acela al Şuşiţei şi Râmnicului, pre- 
zintă o importanță sccondară. 

Șușița isvoraște din munţii Şovezi. şi curge a- 
proape direct spre Est până la îmbucătura sa, 
în dreptul orașului “lecuciu. 

Putna isvoraște din muntele Lacoci, curge de 
asemenea spre Est, se îngroaşă cu mai mulţi a- 
fluenţi, prințre care Zabala și Alilcovul, care trece 
prin Focșani, și se varsă în Siret în dreptul sa- 
tului luungocţul. Mai la Nord Putna îşi trimite o 
parte din apele sale în Siret -printrun braţ nu- 
mit Gâla. 

Râmnicul isvoraşte din muntele Orul, curge 
mai întâi spre Sud până la orașul Râmnicul-Să- 

_rat, apoi spre Est şi Nord-Est, formând un semi- 
cere "până la îmbucătura sa cu Siretul lângă sa- 
tul Fundeșşti Basinul acestor trei riuri se coprind 
între înălțimile care mărginesc la Sud basinul 
Trotușului, adecă între masivul Zăbrăutilor, -a- 
cela al Vrancei, munţii din ţinutul 'rei-Seaune, 
munţii Buzeului şi înălțimile care mărginesc “în 
partea de Nord basinul Buzeului: 
„Acest basin nu prezintă nici o comunicalie na- 

turală cu exteriorul, nici chiar părțile nu pot co- 
munica între ele de cât prin văile riurilor. 
Basinul Euzeului. uzeul isvoreșie din 

muntele “Tătaru, curge mai întâi spre Nord, apoi 
spre Sud-Est până la întrunirea sa cu Bâsca, a- 
poi spre Est, Sud-Est şi Nord-Est, formând un arc 

“de cere, până ln imbucălura sa, 
La intrarea sa în: România, formează 0 tre- 

cătoare, numită pasul Buzcului, un defileu lung 
de 18 km. In cursul superior Buzeul. sirebate un 
şes, care se strâmlează defileul, apoi curge prin 
munţi, pănă la coniluența sa .cu Slănicul, iar
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de aci șesul să lărgeşte până ce se.confundă cu 
câmpia, 

In regiunea .şesurilor, de şi se poale rece cu 
piciorul, Buzeul prezintă o albie, a cărei lărgime 
este de 300—450 meti, pe care albie riul o 
sapă şi o lărgește necontenit şi pe care o umple 

„prin revărsări!e sale. 
Localitatea cea mai importantă udată de acest 

viu este însuşi orașul Buzeul. 
Afluenții Buzeului dupe stânga sunt: 
Băscu mică, Băsca mare, Uimeţul, Slănicul şi 

Câlnău, iar pe drejpla:. Tișca şi Aişcorul. 
Basinul acestui riu, care constitue extrema me- 

ridională a întregului basinu al Siretului, se co- 
prinde între munţii Buzeului, care'l despart de 
basinul Iâmnicului- Sărat, apoi între culmea Tă- 
turului, a Leurdeanului, a Ciortei şi a Salciei, 
care'l desparle de basinul Jalomiței. 

Basinul Bărladului, Acezt bhasin. «iluat 
pe partea stângă a Siretului, coprinde dealurile . 
importante ale masivului Vârlădean, prigtre care 
se scurg numeroșii sfluenţi ai acestui riu. 

Berladul isvorăşte din dealul Giurgenilor si- 
tual spre Sud-Est de Roman; curge mai înlâi.- 
spre Nord-Est până la Negresti, apoi spre Sud- 
„Est până la Docolina, şi în line spre Sud şi Sud- 
West până la satul. Serbănesti, lângă care să 
varsă în Siret. - 

„Udă în cursul sân oraşele băceşitii, Negreşti, 
Vasluiul, Docolina, Tecuciul și veștii. 

Curs sul acestui riu este încet. Până la întru- 
nirea sa cu Vasluiul nu presintă o lărgime. mai 
mare de cât 3 metri, de aci însă volumul ape- 
lor sale se măreşte până ce albia sa ajunge la 
o lăţime de 10—12 metri. Adâncimea sa în cur-
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sul inferior este de 1/7, metri. . Se observă multe 
valuri. 

Panta este uşoară. 
__ Basinul acestui rîu ocupă parlea. mijlocie a 
Moldovei, cât ţine dealurile Berladului și o bună 
parte din şeşul Prulului. 

Aceste dealuri se îndreptează toale către valea 
acestui riu, și sunt întretiiale de afluenții. săi, 
care toţi iau o direcţie generală către Sud, afară, 
de Racova care se îndreptează cătr Est. 

Printre afluenții Bârladului distingem: 
“Toinarul, Socorățul, Stucnieul imihit cu Ușiţae 

pirâul Sintenilor, Căbasna. Vaslulul mărit eri Do- 
brovițu și Cujvă, Crasna ete. pe stânga: iar pe 
dreapta: Racoza, Voroelu, Semila, Iuioca mărit . 
cu Studenița și p er schia. 

'Tot de acest basin ține şi micul basin al Ber- 
heciului mărit cu Zeletinatl. 
Basinul Prutului. Acest basin constitue. 

partea Nord-Eslici a masivului oriental al Car- 
paţilor. EI se allă coprins între basinul Siretului 

-şi acel al Nistrului şi ocupă partea răsăriteană, 
a Moldovei și Bucovinei şi cea apusană a Ba- 
sarahiei. 
„Partea superioară a acestui basin se află în-. 
conjurată de culmea Carpaţilor Negrii, în special 
de culmea Șuligului a Cernahorei şi a Duhăi, 
care despart spre Wost de basinul superior al 
Tisei; apoi de culmea Stahorei a Cernahoreţu- 
lui și altele, carel despart în partea “opusă de. 

de Dasinul superior al Nistrului. 
Restul basinului se află coprins spre West, în-. 

tre seria de dealuri care se continuă prin - Mol- 
dova de-a lungul Siretului, până în dreptul ora- 

- șului Adjud; iar spre Est între o altă serie de:
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dealuri, care se prelungesc în aceaşi direcțiune 
cu cursul iului, şi.care nu prezintă allă impor- 
ianță, de cât prin faptul că trimete cursuri de 
apă tributare. fie ai Prutului, fie ai Nistrului, 
servind ast-fel ca linie de împărțire a apelor Ba- 
sarabiei. 
Prutul isvoraşie din muntele Cernahora (Car- 

palii. Negri), | a 0 mică distanță spre Est de sor- 
gintea unuia. din bralele 'Lisei; curge mai întâi 
spre Nord până la Deleatin, api spre Est până 
la Colomea, apoi spre Est-Sud-Est până la Herţa, 
de aci iar spre Est până Ja Lipcani, apoi spre 
Sud-Sud-Est până la Răducăneni și în fine spre 
Sud” până la coniluența sa cu Dunărea. 

In cursul său Prutul udă următoarele localităţi 
mai importante: 

Deleatin, Colomea, Sniatin, Bojan, pe unde in- 
tră în Moldova, Lipcanii, Seulianii, Leova și Reni. 
Aceste toate sunt situate pe țermul stâng; Cer- 
năuți, Mamornita, Herţa, Radăuţi, Ungheni, trece 
pe lângă Răducăneni şi Huşi, udă Fălciu, şi Oan- 
cea, care sunt situate pe țărmul drept. Până la 
Deleatin, Prutul curge printre manţi şi valea sa 
este locuită până la confluența sa cu Pruteţul. 

De aci, el curge printre dealuri, formându-și 
un şes care se lărgește necontenit până la Herţa 
şi care este dominat de dealurile după partea 
sa cea dreaplă.. - 

Dupe ce începe a uda Moldova, Prutul întră 
în marginea șesurilor sale, iar valea sa este do- 
minată de dealuri când de o parte, :când de alta 
până la vărsarea sa în Dunăre. Incepând de la: 

"'Trifești marginile Prutului, până la o depărtare 
mai mare sau mai: mică, sunt acoperite de mlăş- 
tini şi bălți, care se înmulțesc cu cât vom înainta 

7
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spre vărsarea sa, unde formează niște lacuri con- 
stante, care între Leova şi Galaţi, împedică tre- 
cerea dupe un țerm pe cel alt. 

Cât curge printre munți acest rîu este toren= (ial. In tot cursul său nu prezintă insule; iar la 
îmbucălura sa nu prezintă brațe ca cele alte 
Nuvii. , 

Lungimea cursului acestui rîu este de 725 km, 
cel mai lung rîu, afară de Tisa din masivul o- 
riental al Carpaţilor, 

Lăţimea sa variază foarte mult. Ast-fel ln Scu- 
leni atinge o lăţime de 70-; iar la Leova alinge 100m. _ - | - 

Adăncimea acestui riu variază de asemenea 
foarte, mult. Ast-fel între Bojan și Ungheni, alară 
de locurile pe unde sunt vaduri, nu prezintă 
o adâncime mai mică de doi metri. 

Mai spre Sud adâncimea devine cu mult mai 
mare, ast-fel că vapoarele pot circula între Reni 
şi Leova și de mulie ori chiar mai în sus. 

Basinul Prutului nu prezintă printre basinurile 
secundare care '] formează de cât doă care sunt 
mai imporlante: Acela ul Ceremuşului în partea 
sa superioară şi acela al Jijiei în cea de mijloc, 
ambele fiind situate în partea dreaptă, cel d'in- 
tâi în regiunea Bucovinei, iar cel d'al doilea în 
regiunea Moldovei. 

Printre cei-alţi ailnenţi însemnăm pe partea 
dreaptă: * - 

Pruteţul, Ostava, Luţa, Pustunca, Ribnica, Ce- 
vemușul format din Ceremuşul negru şi Ceremuşul 

- alb, mărit și el cu Părcălalul, Sărata, Jalovicioara, 
Probinu şi Putila; Brușniţa, Ghirenii, Polorățul, 
Başeul, Jijia mărit cu. Colibașul, Ivăneasa, Sitna, 
AMeletin, Jijioara și Bahluiul, format din Cuciu,
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Cănjoia şi Bahlueţ și mărit cu Xicolina, Moșna ; „ Jlușul mărit cu Pruteţul, Elanul şi Chineza, 
De partea stângă Prutul; primeşte pe: 
Turca, Cerniava, Pocitu, Jloscul, Huchea şi „Răchita în cursul superior; apoi pe Drabistea mărită cu Pacorățul, Ciugurul, Lăpuşna sărată și Larga. 
Aceste din urmă, dimpreună cu Chineza: și-au - Mălit gurile. și nu, se mai varsă în Prut ci în Jacuri formate de ele. - .



CAP. V. 

COLINA, 
Vorbind în termeni, generali, clima Româ- 

niei este temperală, ca toate climele ţărilor si- 
luate în această zonă. Ea face parte din climele 

continentale, pentru că vara este de obște arză- 

toare și iarna friguroasă ; iar trecerea de la unul 

la altul din aceste anotimpuri este relativ repede; 

ceea-ce însemnează că anotimpurile intermediare, 
primă-vara şi toamna, suat în genere scurte. 

In timpul verei căldura se ridică până la 34 

grade Reaumur; câte-o dată mereuriul se urcă 

“și mai sus, Iarna se scoboară până la 26 grade. 

Temperatura medie anuală variază. între 90 şi 
120 grade Reaumur. 

E de observat însă că maxima extremă de frig 

durează foarte puţin, pe când maxima extremă 

de căldură, durează une-ori câte-o lună şi mai 
bine. . | 

Vânturile sunt fvecuente în țara noastră mai 
în tot timpul. Se simte mai cu osebire iarna
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Crirățul, care vine despre Nord-Est-Est, adecă 
din câmpia Siberiei; el suflă cu multă tărie, pro- 
ducând un frig siberian, din cauză că nu găseşte 
nici un obstacol în calea sa până în Carpaţi. 
Despre Snd-West suilă Austrul, care aduce de 
ordinar o înduleire de temperalură. Se mai ob- 
servă de asemenea Băltăreţul, care sună de la. 
Est, și Zefirul, care vine despre Sud, dar care, 

"din câuză depărtărei de la țărmul Mediteranei, 
foarte rare ori ajunge până la noi, 

Sa observat că Crivăţul suflă câte 150 zile 
pe an, în termen meiiu; Austrul 120 zile, iar 
restul anului Băltăreţul și din când in când Ze-. 

firul. ” 
De câţi-va ani, din cauza nimicirei pădurilor 

ce acoperea solul României, cantitatea de ploaie 
și zăpadă chiar, sa micșorat întrun - mod sim- 
țitor. Ponte adese-ori culturile noastre de cereale 
sufer din această cauză. a | 

Afară de asta clima -ţărei noastre variază de 
“la un loc. la altul, fie dupe altitudinea solului, 

fie dupe situaţiunea geografică. Partea de pe 
lângă Dunăre şi Prut, precum şi zona munților, 
prezintă o climă a cărei deosebire se simte la 
locuri destul 'de apropiate,



- CAP. VI. 

GEOGRAFIA POLITICĂ. 

Fase istorice. Românii de astă-zi se trag 

din doă neamuri, care, de și în tot timpul vrăj- 

mașe, erau ambele de origină 'ariană: Ro- 

manii. și Dacii. In “timpurile străvechi rătă- 

ciau prin aceste locuri, între Dunăre și Carpaţi, 

niște popoare nomade numite Sciţi. Dincolo de 

munți, în Transilvania, locuia un alt-popor, A- 

gatirsii, cari se crede că atinsese un grad de ci- 

vilizaţie superioară celor alți. Mai târziu, un alt 

popor Geţii, care trăiau pe malul drept al Du- 

nărei, împinși de Tracii din Macedonia, trecură 

Dunărea dimpreună cu un alt popor, tot de o- 

rigină tracică, Dacii. 

O dată așezați prin aceste lacuri, Geţii şi Dacii 

sfirşiră prin a se contopi aproape într unul și a- 

celași popor, şi deveniră în curând sedentari, în- 

„cepând a se ocupa cu agricultura, creșterea al- 

„ binelor, a vitelor, mai cu seamă a cailor, cul- 

tura viței și altele.
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Căpătând o organizaţie unitară sub regele Bu- 
rebista, ei cauzară mai mulle neajunsuri impe- 
viului roman. Șlăbiţi şi desbinaţi dupe moartea 
acestuia, regatul geto-dac se ridică la o pulere - 
ce nu o mai avuse, sub viteazul Decebal, dem- 
nul vrăjmaș al lui Traian. 

Ast-fel era starea lucrurilor când Dacii veniră 
în contact cu Romanii. Invingători cât-va timp, 
ei fură bătuţi de Traian şi ţara lor transformată 
în. provincie romană, sub numele de „Dacia, 

“Traian aduse aci numeroase colonii, cari, în timp 
de peste doă secole și jumălate se conlopiră 
cu poporul cucerit şi formară aceea ce mai târ- 
ziu și până aslă-zi se numeşte „poporul. român. 

In a doa jumâlate a secolului II dupe Christ 
- începură marile învaziuni, și spre a forma o fron- 

tieră naturală vastului imperiu roman, împăratul. 
Aurelian transportă în Moesia legiunile și fune= 
fionarii din Dacia, făcând din Dunăre o barieră, 
în contra incursiunilor, din ce în ce mai dese: 
ale, barbarilor, și lăsână ast-fel pe coloniști în 
voia soartei lor. Barbarii se strecurară, unii dupe 
alții, pe valea Dunărci, iar poporul român se re- 
trase prin văile Carpaţilor, care le servi în tot! 
timpul ca atâlea lortificaţiuni naturale. 

Dupe ce încetă definitiv invaziunea ultimilor 
barbari, prin secolul XIII (acea a 'Tătarilor), 
Românii eșiră iară-și la iveală, constituindu-se 
în mici domniate, care mai târziu deveniră doă
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principate: România şi Moldova. Mai tot da- 

una în resboaie cu Tureii, mai cu seamă după 

căderea oraşului Constantinopoli, adese-ori învin= 

gători, câte o-dală împinși spre munți, ei serviră 

în tot timpul, cât străluci steana Osmanliilor, ea 

un zid apărător al civilizaţiunei europene în con- 

tra acestor popoare, care . răspândise spaima în 

Europa. Dupe o trecere oare-care de timp, spre 

a “şi asignra autonomia, ci se puseră sub pro- 

tecțiunea Tureilor, în schimbul “căreia le plătea 

„un tribul. 

Turcii îusă nu pulură ține angajamentul; pe de 

o parle ei dădură ţara în mâna fanarioţilor, iar 

pe de alta, la 1699 Transilvania, și la 1777 

„Bucovina fură încorporate la Austria; iar prin 

tractatul de la 1812 Basarabia trecu la Rusia. 

Mai târziu îrisă, prin tractatul de la Paris 1856, 

"România recăpătă parle din Basarabia cu gurile 

Dunărei, şi tot rămânând sub suzeranitatea 'Lur- 

ciei, fu pusă sub garanţia puterilor europene. 

„La 1859 ambele ţări se uniră și formară un | 

singur principat, subt un singur principe, ales de 

națiune. și confirmat, atât de poartă cât şi de 

cele alte puteri garante. 

In 1$77 adunarea naţională declară țara inde- 

pendentă ş și în unire cu Rușii, Românii trecură Du- 

nărea; iar prin căderea Plevnei, făcu să se recu- 

noască la Berlin, independența lor definitivă. Prin 

acest tractat (1878) România pierdu Basarabia
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- dându-i se spre compensare Dobrogea. In sfârşit, 

la 1881 România se proclamă regat. 

Astăzi România este un stat constituţional. 

EI este guvernat dupe constituțiunea stabilită. în 

anul 1866, care prescrie și garantează poporului 

român toate libertăţile. 

Puterea legislativă aparține Regelui şi parla- 

mentului, compus din Camera deputaţilor şi Senat. 

Puterea csecutivă aparține Regelui a cărui di- 

nastie esto ereditară în linie bărbătească, şi mi- 
niştrilor ţărei, cari sunt în număr de opt: Interne; 

"Externe; Culte şi Instrucţiune Publică ;. Finanţe; 

Justiţie; Imerări publice; Agricultură, Comerţ, 

Industrie şi Domenii. . 
Marea și culorile naţionale. Marea sau 

simbolul care deosibeşte pe România de cele alte 
țări din Europa, datează încă de la formarea dom- 

niatelor şi republicelor mai întâi, a principatelor 

mai în urmă, până în anul 1878, când prin trac- 

tatul de la Berlin, încheiat în- acest an, fara 

noastră a devenit regat. Această marcă sau semn 

distineliv, care se află scris pe steagurile, mone- 

dele și sigiliele statului, se compune din: O Aguilă, 
vechiul semn al Muntenei; un cap de bou (Zimbru), 

acela al Moldovei; a Zeu, care reprezintă vechiul 

semn al Olteniei, şi doi delfini pe acela al Do- 

brogei. Afară de asta fie-care judeţ are semnul 

său particular.
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Culorile naţionale ale României sunt: albastru, 
galben şi roșu. 

_ Populatiunea tolală a României apropie tiflra 
de 5,200,000 locuitori, care trăese pe o supra-laţă 
de 127,584 km. p., sau 95 „000,000 pogoune, ceea 
ce revine cam la 40 de locuitori pe kil. patrat, 
sait 5 pogoane (2 1/, ectare) de locuitor. | 

In această populaţiune intră vre-o 500,000 
Ebrei, 300,000 'Ţigani, 30,000 Germani. 10,000 
Greci, precum și un număr oare care de Ruși, 
Francezi, lalieni, Armeni, "Turci, Tătari ete. 

Demni urmași ai Daco-Romanilor din evul an- 
tic, Românii de astă-zi au păstrat întact aproape 
caracterul srămoșilor lor. Ei sunt mândrii, bravi, 
ospilalieri și inteligenţi. Seăpaţi mai lârziu de 
cât popoarele din Occident, de năvălivile . barba- 
rilor asiatici, ei petrecură timpul cel mai propice, 
fie spre a se lupta necontenit cu Turcii, fie spre 
a suferi jugul încă şi mai greu al fanarioților. 
Numai în secolul XIX (1821) în urma revoluțiu- 
nei lui Tador, Românii incepură a-şi comunica 
luminile Occidentului, și un restimp de GU de ani 
le [a de ajuns pentru ca să se constilue întrun 

stat, care se consideră ca înainte-mergălorul ci- 
vilizaţiunei în Orient. 

Limba română este una din urmaşele limbei, 
latine. Ea s'a conservat foarte bine, cu toate că 
a fost izolată şi expusă a se amesteca cu lim= 
bile atâtor popoare, cu cari Românii au fost în



— 107 — 

contact. Conţine cu toate astea. multe cuvinte de 
origină slavă, greacă, turcă ete; iar asupra unni 
număr de cirea 200 de cuvinte nu s'a fixat încă: 
origina ; se crede totuşi că aceste cuvinte nu sunt! 
altceva de cât niște rămășițe din vechea limbă 
a Dacilor. _ 

Cultul. Cultul național este religia: crestină 
ortodoxă, de care ţine mai bine de patru _mili- 
cane sullete; restul populaţiunei aparţine religiu- 
nilor catolică, prolestaniă, evangelică, israelilă etc. 
Capii supremi ai religiunei cresline ortodoxă 

sunt cei doi mitropoliți din București şi lași; ei 
regulează mersul afacerilor bisericeșii, împreună 
cu sinodul, care se adună de aoă «ri pe an. 

Din acest punt de vedere țara este împărțită 
în opt episeopate sau eparhii. 

|. Episcopatul Noul Severin, cu reşedinţa în 
Râmnic, a cărui autoritale se întinde peste cele 
cinci judeţe ale Olteniei. . 

2. Episcopatul Argeșului, cu reședința în curtea 
de Arges, care coprinde județele Argeșul și Oltul. 

3. Episeopalul Muntenii, cu rezelința în. Bu- 
“cureşti, a cărui autoritate se întinde peste jude- 
tele: Muscelul, Dâmboviţa, Prahova, Teleormanul, 
Vlasca, lIfovul şi Jalomiţa, Această sub- diviziune 
se mai numeşte și eparhia mitropolitului primat. - 

4. Episcopatul Buzeului, cu reşedinţa în Bu-: 
zeu, a cărui auloritale se întinde peste Buzău și 
Râmnicu Sărat.
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5.  Episcopatul Dunărei de jos, cu reşedinţa în . 

Galaţi, a cărui autoritate se întinde peste județele 

Covurlui, Brăila, Tulcea și Constanţa. . 
6. Episcopatul din Roman, cu reședința în Ro- 

man, coprinzând. județele Roman, Bacău, Putna 

şi "Tecuciu- 

7. Episcopatul din luşi, cu reședința în Huși, 

care coprinde judelele Fălciu, Vaslui și Tutova, 

$.. Episcopalul Suceavei, cu reședința în Iași, 

a cărui autoritate se întinde peste judetele Su- 

ceava, Neamţu, lași, Botosani și Dorohoiu. 

'Stabilimentele eclesiastice sunt de doă feluri: 

bisericile propriu zise, cari sunt prin orașe și 

sale; și mănăstirile așezate de ordinar prin lo- 

curi retrase. În biserici oficiază preoții; iar prin 

mănăstiri monachii. 

Numărul mânăstirilor, altă dată” foare mare 

în raport cu populația ţărei, este încă destul de 
mare. Ele au fost zidite la diferite epoce de Domnii 

țărei, sau de boiari, fie ca locuri de retragere, 

fie spre a practita bine-lacerea. 

Instrucțiunca generală se împarte în ur- 

mătoarele clase: 

1). Învăţământul superior, care se reprezintă 

prin cele doă universităţi din Bucureşti și laşi. 

- 2. Inrățămeântul secondar, reprezintat. prin opt 

licee publice, dintre cari doă sunt în București, 

“iar câte unul în lași, Craiova, Berlad, Botoşani 

Focşani și Ploeşti; doă licee private, unul în Bu-
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cureşii, St. Gheorghe, iar cel-al în Iași, lnstilu- 

tele unite: mâi multe gimnazii reale și clasice, 

dintre cari trei în București, doă în laşi, şi câte 

unul în Craiova, Severin, Slatina, Giurgiu, Tir- 

govişte, Alexandria, Piteşti, Brăila, Galaţi, Buzeu, 

Călăraşi, Tulcea, Tecuciu, Vasluiu, Bacău, Piatra, 

loman, Bărlad, Fălticeni şi Dorohoi; — !rei scoale 

centrale de fete: Bucureşti, laşi și Craiova;— 
șease externate de fete: doă în Bucureşti şi câte 

unul în lași, Craiova, Ploeşti şi Brăila; doă or- 

felinate, unul de băeţi, Panteleimon și cel alt de 

fete, Azilul Elena Doamna, în Bucuresti, la care 

se adaogă institutul Gregorian şi orfelinatul St. 
Spiridon din lași. 

3. Incăţămentul special, reprezintat prin scoa- 

„lele de comerţ din Bucrureșii, Craiova, Galaţi, Iaşi 

și Ploeşti; scoalele de meserii, în Bucureşti, (doă) 

laşi (doă), Craiova, Bârlad, Ploeşti, Râmnicu Val- 

cei, T.-Măgurele, Piteşti, Ploeti, Galaţi, Roman, 
Botoşani, Piatra și ' Drăgăşani 1). şi seoalele de 
agricultură şi silvicultură, în Bucureşti şi Slatina; 

scoala de farmacie şi veterinărie, școala de po- 

duri şi şosele, ambele în Bucureşti; scoalele nor- 

_male, din care unâ pentru institutori, iar cele 

alte pentru învățători rurali: trei în București și 

câte una în laşi, Craiova, Galaţi, Târgu-Jiv, 

Ploești şi Bârlad; seoalele militare: una. supe= 

1). Aceasta este scoala de dogărie. “
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vioară în București, iar câte una secondară în 
Craiova, laşi, la care se mai adaogă scoala sub- 

ofițerilor de la Bistriţa, apoi scoalele de bele ante, 

declamaţiune şi muzica, de moșit câte-una în 
București şi Iași. 

„ 4). Incăţământul eclesiastic, este reprezinta! prin 

cele noă seminarii, dintre cari doă sunt în Bu- 

curești. iar câte unul în fie-care reşedinţă de e- 
piscopalt. 2 

5). Inrăţământul prima urban, reprezintat prin 

scoalele de băeţi și fete allale piin toate comu- 

nele urbane din țară. Scoalele. de bieţi sunt 

"148, iar de fete 125. | i 
6). Incăţământul rural, reprezintat prin scoa- 

- lele de prin sale în număr de 2470. ! 

Intregul învățământ se reprezintă prin 3060 

scoale; 5570 profesori, 122310 băeţi şi 33500: 

fete. 
Armata. Totalul armatei române în timp 

de pace se urcă la ţifra de 115,257 oameni cu 
17343 cai, 300 tunuri, 2463 oficeri. 

Fi sunt împărţiţi în modul următor: 

Adminisiraţia centrală : 92 (oficeri şi asimilați 32) 
Staturile majoare 300 ( » > 153). 
Scoalele militare 968 ( » > 74) 
Geniul . | 2186 ( » > 114) 
Infanteria - 85549 ( » > 1291) 

- Cavaleria 14781 (o > 370) 
Artileria 5966 ( » A 283)
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Trupe de administraţie 7l5 (> | > 27) 
Serviciu sanitar 399 ( a 61) 
Flotila 359 (.» > 56) 

Se împarte în armata permanentă . și terito- 
rială; iar din puntul de vedere al administraţi- 
unei, ca este împărţită în patru comandamenie, 
având lie care corp câte un: comandant, a cărui 
autoritate se întinde peste o anume regiune, Re- 
ședințele celor cinci comandamente sunt: Bucu- 
rești (corpul II), Craiova, (corpul 1), Galaţi (corpul 
II), și Iaşi (corpul IV). In Consianţa se află re- 
şedinţa comandamentului diviziunci din l)obrogea. 

Fustiţia. Din acest punt de vedere diviziu- 
nile judiciare corespund cu cele -administrative. 
In fie-care capitală de judeţ se allă câte un tri- 
bunal şi câle o curte cu juri; de asemenea în 
fie-care reședință. de sub-prefectură se află câte 
o julecătorie de pace, zisă şi de ocol. Prin o- 
rașele mari însă se află” mai multe judecătorii 
de ocul. Afară de asta, se allă patru Curți de 
Apel: București, Iaşi, Craiova şi Galaţi, şi o curte 
de Casaţiune. care judecă în ultima instanță și 
care se allă în Bucureşti. Prin oraşele mari se 
află şi câte un tribunn! comereial. . 

Finanţe. Budgetul statului pe exerciţiul a- 
nului 1884—1885 a fost împărțit în modul ur-- 

- mător: .
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Lei 
  

. Contribuţiuni directe . . . . . . - 2.4,930,000 

Contribuţiuni indirecte . . . .„ . „ 38,330,000 

Veniturile ministerului domeniilor . . 20,075,506 

Diferite venituri . a. 

Din esced. exerciţiului 1882—1583, închis 

ministerului lucrărilor publice  9,617,925 

ministerului de finanțe . . 2.853.000 

ministerului de resbel. . . 783,000 

ministerului de externe . . 123.000 

ministerului de culte ... . 104222 
ministerului de justiţie. . . 3,009 

1,717,720 

la 30 Septembre 188% . .. . . 1.-100,000 
  
130.269,483 

Cheltuelile constau. din: , 

Datoria publcă . . cc... -50,130,063 

Consiliul de miniştrii . . . o. . o. -62,960 

Miisterul de finanțe . . . ... ... '10.709,539 

> 

> 

> 

> 

> 

de resbel „.. . . , e e 80.551213 

de justiţie , .:. . . . . 14789918 

de interne ... . . . . .  9,897,402 
de lucrări publice . . . . 4,418,024 

de culte ., . . . . „ 12,786,389 
de externe. . , . . e O1,587.563 

de domenii. . . . . e 3,961,860 

„Fond pentru deschidere de credite supli- 

mentare şi extra-ordinare . . + + 1124859 

“7l: 130,269,4%3 

dh 

ministerului de interne . .  +830,000 . 

27 

  
7 

87 

63



Datoria publică la 1 Aprilie 1887 (în lei), 

Valoarea | Capital | 
nominală cari a se! Anuită- 

Titlurile % țile de 

  

    

      

= a amortisa “ = titlurilor fa 1 Aprilie] Plată în a emise 1837 ' 

161| Ștern Brothers . . | 22 889197) 460000! 462029! 1888 1866, Oppenheim 
185, Menta de Stat 
1830, Oblig. rura!e conv. 

3851 Rentă amortisabilă 

1868! Dr. de f. Suceava-ltom 
1872, Casa de depuneri . | 
130! Oblig. de Stat ale druin. 

| de fer Roman-Vercior.| 6 237 30000033 840000, 14 740009 1923 1877, Bilete ipotecare eu» “| [26 260000| 26 154565, 429000 1912 1881 igaţiuni de Siat a |. „ 210 „na 1882] drurautilor de fer . |5 +7 918000 38 10000) + 09962 1899 
1887! Casa de depuneri , 4și5i 7 185945 G A01631 8310;6 air. ter. 188| Bonuri de: tesaur . 15 16_17c00u! 10. 170000 1888 

„Total, , - — p> 3815342758 415635 39 123664) — 

  
31 610300] 7 85300, 3 047860, 1939 
2% 600000, 3G 720500; 2 230000: — 
31 600000] 30 413600! 2 Oi8a7i| 1924 
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Iinpărțirea administrativă. Vechile 
sub-impărţiri politice conservă incă şi astă-zi nu- 
mirile lor. Acestea sunt: - 

“1. Oltenia, coprinsă pe dreapta Oltului, între 
Dunăre și lanţul Carpaţilor, până Iâ Turnu Roşu. 

2. Muntenia, coprinsă între Olt, Milcov, 
Dunăre și lanţul Carpaţilor, de la Turnu Roşu și 
până în munţii Vrancei. 
„3. Moldova, coprinsă între lanţul Carpaţi- 
lor până la Munţii Negri, și ramurile acestor 
munţi până la Bojan pe Prut, Milcov şi cursul 
Prutului. . 

4. Dobrogea, coprinsă între Dunăre, Marea - 
Neagră şi o linie convenţională, care pleacă din 

i 8



țărmul mărei de Ja satul Ilanie, la Sud de Man- 

galia, și merge în Dunăre lângă Silistra; 
Din puntul de vedere administrativ, ţara în- 

freagă. se împarte în 32 de judete, dintre care 
“5 în Oltenia, 12 în Muntenia, 13 în Moldova 
și 2 în Dobrogea. Fie-care judeţ se administrează 
de un prefect şi se împarte în mai multe plăşi. 
în numâr total de 167, administrate de sub-pre- 
fecţi; în fine fie-care plasă se compune din 
mai multe comune, administrate de primari. Co- 
munele ating ţitra de 3041 din care 70 urbane 
şi restul rurale. _ i 

Prefecţii şi sub-prefeeţii sunt numiţi direct de 
către ministerul de interne. Consiliele județene sunt 
compuse fie-care din câte 12 membrii, aleşi pe timp 
de patru ani. Membrii consilielor comunale sunt de 
asemenea aleși; iar Primarul este ales dintre mem- 
brii consiliului comunal și confirmat în urmă de 
ministru, _ 

Cele 5 județe din Oltenia sunt: 
1. Mehedinţi, împărţit în 5 ocoale. Marca 

o albină. Capitala judeţului este orașul T.-Severin, 
8000 loc Situat pe Dunăre; fondat de impera- 
torul romun, Sever, în secolul al IN; dărimat în 
timpul invaziunei de către Huni în veacul de mijloc ; 
ridicat de Justinian în secolu VI ; pustiit. și dărimat 
de “Turci în 1479, când au năvălit în Europa şi 
rezidit de Alexandru Ghica în 1837. Se însem- 
nează în acest judeţ localitatea Tierna, celate
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veche, pe ruinele căreia s'a ridicat, în 220; ora- 
sul Cerneţi de către Alexandru Sever 1). — Baia 
de Aramă (1500 loc.) pe dreapta Motrului, co- 

„mună urbană. — Verciorora, cap de linie ferată, 
unde se leagă liniele ferate române cu cele aus- 
triace. ” 

2. Gorjiu, împărțit în 4 ocoale. Marea un 
cerb. Capitala Tergu-Jiu (7000 loc.) pe stânga 

"Jiului. Ruinele unei cetăţi din vechime. 
3. Vâlcea, împărțit în 5 ocoale: Marea un 

poștalion. Capitala Râmnicu-Vâlcea (6000 loc.) 
pe stânga Oltului. In vechime celate întărită. 
Ocna (4000 loc.) Drăgăşani (40V0 loc), comune 
urbane, i 

4. Doljiu, împărțit în d ocoale. Marea un 
„peşte. Craiova (36000 loc.). Vechea” capitală a 
banatului Craiovean.— Cala fut (4000 loc.) şi Bechet 
(1000 loc.) porturi pe Dunăre. Cetatea, ruine. de 
celate întărită lângă satul ce poartă încă și as- 

-tăzi această numire, " 
5. Romanați, împărţit în 3 ocoale. Marca 

un snop de grâu. Capitala Caracal (9,000 loe.), 
în apropiere de gura 'Tesluiului. — [n vechime 
se numea Buridava.— Islaz (4000 loc.) și Corabia 
(1,000 loc.), porturi. — Celei, unde se văd încă 
urme de ruine ale unei cetăţi întărite din ve- 
chime; în apropierea sa se văd de asemenea ru- _ m . . 

1) Cerneţi .astă-zi nu mai formează de cât o suburbie 
„a oraşului T-Severin,
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inele cetăţei Recina. De aci începe şoseaua lui 

Trajan, care urma cursul Oltului pe dreapta şi 

„trecea în 'Transilvania pe la 'Turnu-Roşu, Suci- 

dida, o altă iocalitate, în ruinele căreia s'a găsit 

“monumente si alle antichităţi romane. 

„Cele 12 judeţe 'din Muntenia sunt: 

1.. Argeșul, împărţit în 5 ocoale. Marea o a- 

quilă. Capitala Pitești (11,000 loc.) pe dreapta Ar- 

geșului. — Curtea de Argeș (4000. loc.) comună 

urbană, însemnată -prin aceea că între anii 1924 

şi 1261 a servit ca a doa reședință a lui Radu- 
Negru. Ceva mai spre Nord se află : monastirea 

Argeșului, cel mai frumos. monument în stil bi- 

zantin şi unicul în lume, zidită de o colonie 

armeană, probabil pe timpul lui Neagoe Basarab 1). . 

Poenari, cetate fundată de Vlad Tepeș în 1470. 

2. Muscelul, împărţit în 3 ocoale. Marea 

o aquilă pe-o ramură. Capitala. Câmpu-Lung 

(10,000 loc.), situat. pe piriul Tărgului. in locul 

unde a fost altă dată celatea Romula- Augusta. 
Aproape de limita 'Transilvaniei se mai văd încă 

ruinele unei cetăţi care se numea Uralia, 

3. Dâmboviţa, impărţit în 5 ocoale. Marca 

o căprioară. Capitala Târgoviștea (7000 loc.) Altă 

dată “capitala Munteniei (1383—1776). Insemnat 
pentru luptele susțininte de domnii Munteniei contra 
Tureilor. Găești (2000 loc.) comună urbană. In mo- 

1) Hasdeu. Revista noă.
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nastirea Dealu, situată «pre Noră de Târgoviște, se 
allă capetele lui Mihai Bravul şi Radu cel mare. 

&. Prahova, împărţit în 5 ocoale. Marca un 
țap şi o coardă de viță. Capitala Ploeşti (4000 
loc.), situat la dreapta Teleajenului. Văleni de 
munte (4500 loc.), Câmpina 4000 loc.), Filipești 
(1500 loe.). Urlaţi (3000 loc.), Szănie (4000 loe.) 
comune urbane. Sinaia, la poalele munţilor Bu- 
cegi, comună urbană reşedinţa de vară a regelui. 

5. Buztu, împârţit în 4 ocoale. Marea un 
templu cu turnuri şi o- pasere. Capitala Duziu 
(16,000 loc.). situat pe dreapta Buzeului. Mizil 
(5000 loc.) comună urbană. 

6. Râmnicu-Sărat, împărţit în 4 ocoale. 
Marca un armăsar Capitala Râmnicu-Sărat (7000 
loc.) pe riul Râmnic. 

„7. Oltu, împărțit în 3 ocoale. Marca un turn, 
Capitala Slatina (6000 loc.) pe riul Olt. Cetatea, 
urme de cetate veche, spre Sud. 

8. Teleorman, împărţit în 3 ocoale Mar= 
ca 3 oițe. Capiiala Turnu-Măgurele (6000 loc.) pe 
stânga Oltului, la vărsarea sa în Dunăre. Ale- 
-zandria (1100 loc.). Roșii de ede- (4000 loc... 
Zimnicea (4000 loc.) sunt comune urbane, Lângă - 
Turnu-Măgurele se află ruinele unei fortărețe din 
timparile antice, care se numia Turn. La văr- 
sarea Vedei se. află ruinele altei cetăţi numită 
Cetatea." Lângă Noșii de vede se ailă alte ruine 
cari poartă numele tot de Cetatea,
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„9, Vlaşea, împărțit în 3 ocoale Marea lirei. 
stejun: Capitala Giurgiu (22,000 loc). Bizantinii 
numiau acest oraş Zeodorepolis; iar când veniră 
Genovezii, îi dete numele de Santo- Giorgio. Lân- 
gă riul Neajlov se află niște: ruine, unde se afla 
altă dată Cetatea fetei. | 

10. ilfov, împărţit în 5 ocoale. Marca St- 
împărați Constantin și Elena. Capitala Bucureşti 
(200,000 loc.), care este în acelaşi timp şi capi- 

tala regatului. In 1812 s'a încheiat în acest o0-. 
raș, tractatul prin care Basarabia a trecut la Ru- 
sia; iar în 1886 tractatul de pace între Bulgaria 
și Serbia.— Oltenița (4000 loc.) port pe Dunăre. 

11. Nalomiţa, împărțit în 3 ocoale. Marea 
un peşte peste un snop de grâu. Capitala Călă- 
rași (6000 loc.), situat lângă canalul Borcea. Ur 
ziceni (1880 loe.), Slobozia (1700 loc.) târguri, 
Cetatea de floci, ale cărui urme se văd lângă sa- 
tul Piua-Pietrei. 

12. Brăila, împărțit în 3 ocoale. Marca'0 
corabie.— Capitala Brăila (40,000 loc.) pe Dunăre. 
Cetate întărită până la 1828. Ceva mai la Sud 
de acest, oraş se aliă ruinele podului lui Dariu, 
când a trecut. cu armata în contra Sciţilor, care 

“se aflau în România. | 
Cele 13 din Moldova sunt: | 
Î. Putna, împărţit în 4 ocoale. Marca un 

Bacus pe un bautoiu.— Capitala Focșani (20,000
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'l0€.), situat pe Milcov. — Oioești (4000 loc.) Pan- 
ciu (2500 loc.) comune” urbane, Adjud (2500 loc.) 
târg. Orăciuna, ruine de cetate veche la poa- 
lele munţilor Vrancei. 

2: Bacău, împărțit în 4 „ocoale. Marea o 
stâncă, Capitala Isacău (1400 loc.) pe dreapta Bis- 
triței. Ocna (8000 loc.) comuna urhană. Căiuţ 
(2000 loc.), târg. 

3. Neamţu, împărţit în 3 ocoale.—Marea o 
căprioară. Capitala Piatra (21,000 loc.) pe stân- 
ga Bistriţei, la poalele munţilor Bistriţei. — Neamţu, 
cetate veche lângă oraşul cu acelaşi nume. Pe- 
trodara, ruinele unei cetăţi veche lângă Piatra— 
Răsboieni, numit şi Pulea Albă, însemnat pentru 
victoria lui Stefan cel mare în conira lui Ma- 
homet al II-lea la 1476. 

4. Suceava, împărțit în 3 ocoale.— Marea 
trei brazi.—Capitala Fălticeni (16,000 loc.) _si- 
luat între _riurile Suceava. şi Moldova, nu de- 
parte de hotarul Moldovei.— Lespezile (2 500 loc. ), 
„Paşcani (2000 loc.), cel dintâi pe stânga, cel 
dal doilea pe dreapta Siretului. Baia, loc insem- 
nat pentru victoria lui Stefan cel mare în con- 
tra lui Mathias Corvin la 1466. 

5. 'Fecuciu împărțit în 3 ocoale.—Marca o 
viță cu struguri.— Capitala 'Tecuciu (9000 loc.). 

„ Podu-'Turcului (1300 loc.), Stanicești (1200 loc.), 
Coloneşti (2000 loc .), Nicorești 1600). Găiceana 
(2500 loc.), Puteni (1500 loc.) şi Jveştii 1500 loc.) 
târguri.
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6. Covurlui, impărţit în 2 ocoale. Marca o 
ancoră de corabie. Capitala Galaţi (85,000 loc.) 
Drămquşeni (1000 loc.), Pechea (1500 loc.), Foltești 
(1500 loe.), Oancea (2000 loc.) comune insemnate. 
Contra- Dinogeţia, asi-fe! numilă în vechime, ce- 
tate veche, fundată în timpul lui Trajan, în lo- 
cul unde se află astăzi satul Gherghina 

7. Tutova, împărţit în 8 ocoale. Marea trei: 
pești. Capitala Bârlad (28,000 loc.) pe dreapta riu- 
lui Bârlad. Murgeni (2,000 loc ), Puești (1300 loc.), 
Plopana (700 loc.) comune însemnate. - | 

8. Fălciu, împărţit în 3 ocoale. Marca un 
bou. Capitala Huși (15,000 loc.), nu departe de 
riul Prut. Fălciu (2,500 loc.), Păduccineni (1200 
loc) Urzești (1,000 loc.) comune importante. . 

9. Vaslui, împărţit în 3 ocoale. Marca un 
stup cu alhine. Capitala Vaslui (8,000 loc), situat 
pe stânga riului Bârlad. Negrești (2000 loc.), Pun- 
gești (2000 loc.), comune importante. Valea Ra-: 
cotei, loc însemnat prin victoria lui Stefan cel 

mare în contra lui Badu Domnu Munteniei la 
1475. Ă : 

10. Kaşi, împărțit în 5 ocoale. Marea un cal.- 

Capitala Iaşi (95,000 loc.). Târgu-frumos (6,000 
loc ), comună urbană. Podu Jloaei (3000 ioc ), Bi- 

olari (1500 loe.), Sculeni (1500 loc) şi Galata 

(1,000 loc.) târgulețe. 
11. Roman, îinpărţit în 3 ocoale. Marca trei 

spice de grâu. Capitala Roman (18,000 loc.) lângă
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riul Moldova. Smerodaza, cetate veche dacică 
lângă Roman. Scheia, loc insemnat pentru lupta 
între Stefan cel mare şi Croiot. 

12. Botoşani, împărţit în 4 ocoale. Marca o 
„coasă. Capitala Botoşani (42,000]10c.). JlârIiu (4000 

loc.), comună urbană. Burdujeni (2500 loc.). Ste- 
făneşti (3500 loc.), Bucecea (2000 loc.), târguri. 
Jtzkani, punt de trecere în Bucovina. 
18. Dorohoiul, impărţit în 3 wcoale. Marca 
un:rac. Capitala Dorohoiu (11,000 loc.) situat în 
apropiere de riul Jijia, lângă lacul ce-poartă a- 

” celaşi nume. Herţa (3000 loc.), Mihcileni (4500 
loc.). la frontiera Bucovinei, comune urbane. Ala- 
mornița (3000 loc.) şi Dărăbani (2000 loc.) co- 
-mune importante. a



> CAP. VII. 

GEOGRAFIA EOONONLGA, 

PRODUCȚIUNEA AGRICOLA. 

Natura solului pe de o parte, iar pe de alta. 

condiţiunile climaterice, determină gradul de pro- 

ducţiune al unei ţări. Ast-fel,: spre a ne da seama 

de bogăţiele țărei noasire, trebue să o cunoaş- 

tem bine, mai întâi din aceste doă puntede ve- 

dere; gelogic şi climateric. - 

Din puntul de vedere gelogic, România se 

imparte în trei regiuni corespunzătoare cu regi- 

unile agricole. Aceste trei regiuni se întind în 

mod paralel între Carpaţi şi Dunăre în România 

propriu zisă, şi între Carpaţi şi Prut în Mol- 

dova !). | 

Aceste regiuni sunt: 

i. Regiunea munților, care coprinde 

1) Despre Dobrogea se va vorbi la cap. următor.
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partea muntoasă și în special terenurile a căror 

înălţime nu este mai mare de 700 metri. Această 
regiune este formată din terenuri secundare, pri- 

mare şi metamorfice. Ele sunt compuse din ura- 

"nit, marmoră, calear compact, ligoită, antraeit. 

schist. placă, micaşist, gneis şi alte diferite roci. 

2. Etegiunea colinelor, care se înlinde 

sub forma unei bande de pământ, situată la Sud 

de precedenta, până în zona şesurilor, şi care o- 

cupă dealurile ce nu prezintă o înălţime mai 

mică de 709 metri 1), Astă regiune este formată. 
„din terenuri terțiare: miocen pliozen, calcar nu- 

muljtic, și compuse mai cu seamă din argilă, 

gips, nisip, gresiă, calcar, elc. 

3. Etegiunea şesului, care se întinde la 
Sud de zona colinelor, până în marginea terasei 
danubiane. Mai toată această regiune este for- 
mată din depozitele de aluvion ule numeroase- 
lor riuri, cari merg în Dunăre, prin urmare din 
terenuri (uaternare, în care se deosibese trei 
straturi: stratul vânăt, format din depozitele 
riurilor amestecate cu pietre rostogolite Şi cu 
urme de animale fosile; — b) stratul galben, 
format de argilă silicioasă, care prezintă o gro- 
sime «dle la 50—100 metri și care formează în 
mare parte dealurile acoperite cu vii.—c) stratul 
negru; a cărui grosime nu trece peste un metru. 

Această bandă de pământ începe din Urali şi se 

? 1) Vezi pag. 12
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„termină în - Oltenia, între platoul Valdai şi Marea 
Neagră, între Carpaţi şi Dunăre. Este compus din 
argiiă şi diferite alte materii organice într'o can- 
titate foarte mare. Acesta 'este terenul cel mai 

roditor, care nu se găseşte de cât în România 
și Rusia în ţinuturile arătate mai sus. 

4. Terasa damubiană, care se întinde 
de-a lungul Dunărei, este formată în genere din 
nisipurile depuse de Dunăre şi de îmbucătura a- 

fluenţilor. Este mai puţin roditoare şi prin urinare 
„şi mai puţină locuită de cât cea precedentă. În 

"timpurile din urmă, guvernul a luat măsuri ea 

să se planteze aibori prin -unele părți pentru a 

o face mai. productivă. De această regiune ţine 

şesurile Părăganului din lalomiţa şi Burnasal din 
Teleorman. - 

Terenul agricol din România este unul din cele 
mai roditoare din Europa, Şi întinderea sa, în 

raport cu suprafaţa întreagă a regatului, este des- 

tul de mare. - - 

Majoritatea terenurilor - noastre coprind sub- 

stanțe organice de la 3%, până la.6%, *). 

Aceasta explică abondenţa recoltelor produse ne- 

contenit, fără ca să se întrebuințeze îngrășăminte 
- ca prin alte părţi. 

Din acest punt de vedere, regiunile gelogice, 
despre care am vorbit mai sus, deosibindu-se 

  

1) Aurelian. Țara noastră
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prin natura terenurilor, ele se' deosibese și prin 
natura producţiunilor. Ast-fel, în regiunea mun- 
ţilor, principala bogăţie constă în creşlerea vite- 
lor (oilor și caprelor) şi în exploatarea lemnelor. 

"Regiunea colinelor este acoperită cu vii, ar- 
bori fructiferi (livezile de pruni mai cu osebire) 
şi fânețe. In această regiune se cultivă mai cu 
osebire porumbul 

Regiunea șesurilor este regiunea cerealelor prin 
escelenţă. Această regiune, mult mai mare de 
cât cele alte doă, întinsă şi unită, mai fără on- 
dulaţiuni de teren, se oferă agricultorului cu toate 
înlesnirile cerute pentru o bună.-recoltă. 

În această regiune se cultivă pe o scară în- 
linsă toată cerealele : grâu, secară, orz. ovăz, po- 
rumb, meiu; apoi plante, ca rapiţa, inul și câ- 
nepa (pe unele locuri cânepa zisă de Bolonia) şi 
altele; livezi de pometuri, fânețe şi vii. Pădurile 
s'au tăiat şi nimicit în mare parte în această. 

regiune. | 
„_ Potrivit cu diferitele specii de terenuri, allă- 
“toare în cele trei regiuni, se deosibese în Româ- 
nia mai multe sisteme de cultură. 
„Ast-lel, în zona munţilor, și chiar în Nordul 
zonei dealurilor, se practică sisternul forestier îm- 
preună cu cel pastoral. Aceste doă sisteme cari 
constau. cel d'ântâi în exploatarea pădurilor şi 
cel d'al doilea în întrebuințarea pășiunilor pentru 
creşterea vitelor, sunt singurile profitabile. In câm-
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pia Bărăganului, ţinut ce face parte din terasa 
danubiană, se practică încă, întru cât-va, siste- 
mul pastoral; aceasta din cauză că, în acest ți- 
nut, lipsa de cursuri de apă a împiedicat până 

acum popularea sa, prin urmare şi sistemul. său 

de cul.ură. In timpurile din urmă totuşi Bără- 

ganul se cultivă pe-o mare parie din întinderea sa, 

de și cu mullă greutate. 
Al treilea sistem de cultură ce se practică în 

țara noastră este sistemul cereal pur. Acest sis- 
tem constă în cultura necurmală a cerealelor. 

El se practică mai cu osebire pe valea Dună- 

vei, unde sunt moșii intinse. - 
Al patrulea, sistem ce se mai practică în tara 

noastră este sistemul pastoral mixt, care conslă 

în a se cultiva cereale şi apoi acelaşi teren ser- 

vă ca păşuni. Acesta este singurul sistem care 

contribue la îmbunătăţirea solului. 

In regiunea colinelor se practivă foarte mult 
sistemul arbustiv, ca. singurul propriu acestor te- 

renuri. Acest sistem constă în cultura viței şi a 
livezilor cu pruni, care constitue o adevărată ho- 

găție în această regiune. ” 

Printre cerealele noastre acelu ce se cultivă 

mai mult este porumbul, care ocupă un spaţiu! 

de peste 2,000,000 pogoane. 

In al doilea rang vine grâul. care ocupă o în- 

tindere de 1,200,000 pogoane; —secara, 222,000 
pogoane:—orz, 450,000 pogoane; ovăz, 250.000
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pogoane; '— meiu 250,000 pogoane; — rapiţa, 
cânepă, in, fasole, cartofi, ete. 200,000 pogoane. 

Livezile ocupă o. întindere de peste 300,000 
pogoane ; fânețele şi pășiunile peste 7,700,000 
pogoane; — pădurile, peste 4. „milioane, şi viile 
200,000 pogoane. 

„Acestea 1oate: reprezintă un total de circa 17 
milioane teren productiv. 

Becoltele diu ultimi ani nu au corespuns cu 
natura solului, din cauză- că sistemele de ro- 
fațiune, întrebuințate de cultivatorii neştrii, nu 
sunt suficiente pentru a 'reda solului din substan- 
țele absorbite de cereale. | 

Valoarea medie a întregei producțiuni agricole 
abia trece de 700 milioane pe an. 
Păduri. România în comparaţie cu alte state 

din Europa și în raport cu propria sa întindere, se 
poate numi o țară. bogată în păduri. Ală dată 
întinderea pădurilor era mult mai mare, dar tă- 
erea lor nesistematică, precum şi, trebuinţa întin- 
derei locurilor arabile, a contribuit ca o bună 
parte din ele să dispară, 

Totuși, astăzi, pădurile din țara noastră  ocăţiă 
o a şasea” parte. din teritoriul său, aproape 4 

- milioane pogoane. 

“Regiunea şesului este aceea care a pierdut mai 
mult “din locurile: păduroase, (ranslormându- le în 
locuri arabile, 

Localitățile - dupe marginea Dunărei, în special
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cele situate în regiunea zisă terasa danubiană, i 
„sunt încă lipsite de păduri, prin urmare şi de 
altă vegetaţiune până la un oare-care punt. 

Regiunea colinelor și mai cu osebire regiunea 
munţilor sunt mai bine prevăzute cu păduri se. 
culare întinse, în care omul n'a străbătut incă 
spre a le exploata, și graţie serviciului silvic, in- 
stituit astăzi pe baze ştiinţifice, restul de păduri 
se va menţine. 

Speciile de arbori din pădurile noastre variază 
dupe natura solului. Ast-fel în regiunea colinelor 
esențele principale sunt: stejarul, ulmul, frasinul, 
arțarul, jugastrul, curpenele, sorbul, şi teiul. Lân- 
gă aceste esențe putem adăoga și pe cele urmă- . 
toare: alunul, cornul, sângerul, salba moale, pă- 
ducelul, cătina, dârmoxul,. porumbarul, răsurul şi 
pirciotina. Prin locurile umezi crește salcia, plo- 
pul, richita şi aninul. 
In zona munţilor se găsesc următoarele esențe: 
fagul, care împreună cu pallinul pe unele locuri, 
formează regiunea păduroasă dupe poalele mun- 
ților. Mai în sus domină bradul mai pretulindeni, 
iar pe vârful culmei centrale a Carpaţilor se gă- 
seşte molilvul și pe unele locuri pinul. Arborele 
Tisa șe găseşte foarte rar. Pe lângă aceste e-.. 
sențe putem adăoga mestencănul, foarte mult în- 
trebuințat din cauza coajei sale, care conţine re- 
şină ; apoi: sorbul, mojdreanul, cireșul amar, și
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ghimposul iennper, cari crese prin terenurile pie- 
troase. In fine castanul care crește prin judeţul 
tiorjiu!). 

Printre arborii fr uctiferi prunul joacă rolul prin- 
cipal, mai cu seamă în regiunea colinelor. Vin 
apoi mârul, părul, cireșul, vișinul, caisul, zarză- 
rul, piersicul, nucul, etc. 

Trebuc să mai notăm încă o specie de arbori 
care se prind foarte. bine pe solul nostru. A- 
cesta este salcămul (acacia), care crește mai cu 
osebire în regiunea șesului şi care este destinat 

-pe de o parte, a înlocui pădurile nimicite din a- 
ceastă regiune, jar pe de alta, a popula nisipiş- 
tele din terasa danubiană. 

Fâneţe.. Păşiuni. O bună parte din terito- 
riul României este acoperit de fineţe — apr oape 
doă milioane pogoane. F ânețele sunt naturale şi 
artificiale; acestea din urmă ocupă o întindere 
atât de mică în cât nu merită a se menţiona ; 
cu loate acestea nevoia ce se simte de nutrimen- 
tul vitelor prin restrângerea fânețelor naturale în 
profitul arăturilor, va da de sigur nastere la cul- 
tivarea fenului pe cale artificială. Deja s'a înce- 
put a se cunoaște foloasele livezilor artificiale și 
în special al *culturei trifoiului și luzernei. 
Avem palru specii de fânețe naturali: cele de 

luncă, de câmpie, de musceluri, adecă dupe ul- 

1). Aurelian. Țara noastră.
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timile ramificaţiuni ale dealurilor, şi fânețele de 

munte. Fâneţele dupe musceluri sunt prefera- 

bile, căci sunt mai nutritoare de cât cele dupe 

luncă. 

Locurile cu iarbă, destinate pentru pășunarea 

vitelor, se numesc pășuni. Acestea ocupă o în- 

tindere cu mult mai mare do cât fenețele — poste 

cinci milioane pogoane. 

Pășiunile se împart ca și fânețele tot în palru 

specii. Ele se allă mai pretutindeni, pentru că 

constitue alimentul — aproape exclusiv — de vară, 

al vitelor. Cele mai bune păşuni sunt în regiunea 

munţilor, eu toate acestea este de observat că 

calitatea lor variază — atât la munte. cât şi la 

câmpie — dupe localităţi. Ast-fel, în regiunea mun- 

toasă nu se găsește nică-eri o iarbă alât de bu- 

nă ca iarba din muntele Penteleu sau din mun- 

tele Cracău. De asemenea, printre păşunile din 

câmpie se deosibește așa zisele suhaturi din Pă- 

răgan. | 

Plante industriale și alimentare. 

Plantele industiiale care ocupă o, cultură mai în- 

linsă sunt: rapița, cânepa, tutunul și înul. Cul- 

tura tutunului este liinilată pentru că este pusă 

sub monopolul statului; iar cultura ifului se prac- 

tică pe o mică întindere şi în anume localităţi. 

Cultura rapilei se întindă cu repeziciune ; ca 

„ocupă pe fie-care an un spațiu mai întins, prin 

„câmpiile ce se întind la Nord de terasa danubi-
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ană. Se practică mai cu oschire. de agriculiorii 
mari 

| 
Cultura cânepei, oprită cât-va timp prin in- 

trarea liberă a pânzelurilor de bumbac, și-a re- 
luat iarăşi avântul de - mai nainte, în urma 
tarifulni autonom, votat în anul 1885. Pe unele 
locuri se culiivă cu mult succes cânepa zisă de 
Bolonia (Predeşti în Doljiu). 

Cultura tutunului, era cu: mult mai înfloritoare 
înainte de punerea acestei plante sub monopolul 
statului; astă-zi nu se mai practică de cât în a- 
nume localități. 

Printre cele alte plante industriale putem men- 
ţiona cultura hămeiului, de o calitate superioară, 
câre se întrebuințează în fabricațiunea berei; a- 
poi anisonul prin Moldova, întrebuințat în fabri- 
carea rachiului pentru aroma sa. - 

Grădinile în care se cultivă plantele alimentare 
ocupă o suprafață de vre-o 300,090 pogoane. 
Se practică pe o scară întinsă cultura fasolei, a 
lintei, a cartofilor, şi în genere a tot felul de zar- 
zavaluri, Printre acestea putem nota şi cultura 
sfâclei, care este de bună calitate şi care se va 
ridica la un mare grad de dezvoltare pe dată ce 
se vor înființa fabricele de zahăr, . 

Vii. Acest arbust crește pretutindeni în Ro- 
mânia, însă zona cea mai roditoare în astă pri- 
vință este aceea a colinelor, care încinge ţara, 
începând din Mehe dinți şi până în lași. In a-
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ceastă zonă se găsese localităţile vinicole cele 

mai renumite. Ast-fel, sunt: Orecița şi Golu- 
„Drinei în Mehedinţi; — Drăgășani în Râmnicu- 
Vâlcea ;— Dealul Slatinei în Olt;— Dealul Piteș- 
tilor în Argeş;— Dealul mare în Prahova; — Să- 

vata în buzeu;— Odobeşti în Putna ;—  G ecii și 

Costeştii . în Tutova; — Socola şi Cotnari în lași. - 

Dintre acestea în primul rang sunt vinurile de 

- Drăgășani, albe și negre (Bordeaux), vinurile alhe 

verzui de Cotnari; vinurile de Odobeşti, albe și 

roșii; vinurile din Dealul mare, albe şi roşii (a- 

cestea din urmă în mică cantitate) şi vinurile 

"negre de Oreviţa şi Golu-Drincei. Cele alte sunt 
vinuri de o calitate inferioară. 

Viile ocupă aproape 300,000 pogoane din în- 

treaga suprafață a ţărei. Producliunea. mediă a- 

tinge țifra de un milion ectolitri pe an. Proce- 
deurile de vinificațiune sunt încă primilive pe 

unele locuri; dar în urma înmulțirei căilor de 

comunicaţiune, vinicultura a luat un 'avânt pu- 

ternie spre progres. 

Pe lângă producțiunea vinului. care constitue 

"una din bogăţiile ţări, putem nota şi producți- 

- unea alcoolului, fabricat din prune, şi care se 

numeşte fuică. Terenul din zona colinelor favori- 

zează foarte mult cultura prunilor, care se cultivă 

pe O scară întinsă, şi eare constitue aproape unica 

bogăţie a locuitorilor, din această regiune, în a- 
fară de cultura viței.
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ANIMALE. 

Creşlerea vitelor este una din primele condi- 
țiuni ce se cere pentru prosperarea apriculturei,. 
Din acest punt de vedere România esle destul 
de bogată. a 

Țifra totală a animalelor domestice din întreaga 
țară se urcă la un total de 8,697,571 capele, 
dintre cari: ” 

Cai 532,581 
„Boi și bivoli 2,376,066 
Oi 4,654.,776 
Capre „244995 
Porei „880,441 

" Asini şi catâri -9,489 
" Caii româneşti, ală-dată renumiţi în-toată Eu- 

Topa, suni în genere mici de statură, Seurți, iuți 
și cumpătaţi la mâncare. Acesta e mai cu seamă 
caracierul cailor de munte. Cei de la câmpie 
sunt ceva mai mari. Caii cei mai buni sunt prin 
Moldova superioară şi prin județul Jalomiţa. 

Creşterea asinilor, atât de trebuincioasă în cul- 
tura mică, este nesocolită în țara ncastră. In 
Moldova se găseşte un număr foarte mic din a- 
ceste animale; cea mai mare parle se găsesc prin 
județele “Teleorman, Vlaşca, Ialomiţa şi Doljiu. 

Creșterea vitelor cornute ţine locul cel mai 
imporlant în economia noastră rurală, Din diferite 

.
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cauze însă — în special epizolia — numărul 

boilor şi vacilor a scăzut cu o treime, şi această 

descreștere nu sa oprit încă. Judeţele cele mai 

bogate în boi şi vaci sunat Doljul și Teleormanul. 

In privinţa oilor, în ţara noastră se distinge 

oaia ţigae, (albe și negre;) oaia de rasa țureană 

și bârsană precum şi foarte puţine oi merinos, intro- 

duse în Moldova încă din anul 1835, dar al căror 

num&r n'a sporit. Printre speciele de oi de vând, 

oile ţigae,' mai cu seamă cele albe, sunt cele 

mai căutale. 
Totuşi în ultimul recensământ sa constatat și 

aci un scăzământ oare-care. produs dupe cât se 

“crede prin împutinarea pășunilor, provenită din 

întinderea arăturilor. 
Dacă rasa oilor se mai menţine, aceea a ca- 

prelor scade necontenit. Printre caprele noastre 

există si un mie număr de capre de Angora. 
Porcii constituiau până în anii trecuţi una din 

bogăţiile principale ale Olteniei mai cu ozebire. 

De când însă sa stabilit regimul protecţionist, 

față cu Austro-Ungaria, această ramură din co- 

merţul nostru exterior a dispărut. 

Pasările domestice sunt aceleași ca și cele din 

alte ţări ale Europei. 'Ţifra lor aproximativă se 

urcă la vre-o 14 milioane capete. 

Creșterea albinelor era altă dată una din bogă- 

ţiile de căpetenie a ţărei; astăzi însă această cultură 

dacă nu degenerează, dar stă pe loc. In termen
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de mijloe se produce vre-o 500,000 oca miere 
şi 60,000 oca ceară. Judetele Vlaşea, Vaslui și 
Mehedinţi se- ocupă mai cu osehire de această 
importantă cultură. 

Ca și albinele, gândacii de mătase constituiau 
„una din bogăţiile moștenite „de la strămoșii noş- 
trii. Creşterea acestor insecte era ocupaţiunea de 
predilecţiune a populațiunei feminine de la țară. 
Astă-zi însă, şi această cultură a început a de- 
genera. Mare parte din: populațiunea rurală nu 
se mai ocupă cu densa. 

PRODUCȚIUNEA MINERALA 

Munţii ţărei noastre sunt bogaţi îu diferite mi- 
nerale, acestea sunt însă foarte puţin explotate. 
Pvintre mineralele, care ar da loc unei industrii 
întinse, se pot cila pietrele de calvar numulitie, 
care se găsesc mai cu osebire prin munţii din 
judeţul Argeș; marmora colorată, la Olăneşti în 
județul Vâlcea ; pietrele de moară ; sulf, atât în 
stare nativa, cât și combinat cu alte ape mine- 
rale ; cărbuni fosili, lignită, antracit; ; chichlibar, ete. 

Printre mineralele cari sunt exploatate putem 
cita: 

Sarea, care se giiseşte în cantităţi considerabile 
prin județele Vâlcea, Prahova, Buzeu, Râmnicu_ 
Sărat, Putna, Bacău și Neamţu. Minele cele mari, 
puse în exploatare, sunt: Ocnele Mari (Vâlcea),
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Slănic şi "Telega (Prahova) şi Ocna (Bacău). 

Imprejurul minelor de sare se găseşte de or- 

dinar marga verde de diferite nuanțe, argilă, 

gips, cărbuni, schist, ocru etc. 

Petvoleul, se estrage prin județele Dâmbovila 
Prahova, Buzău şi Băcău. 

Se poate menţiona și „irgila, care dă naştere 

îndustriei olăriei. 

In privința metalelor s'a constatat în munţii 

noştrii existența aurului, şi argintului. Se mai 

găseşte de asemenea cupru, mercuriu, fier, plumb, 

şi cobalt. , 

Ape minerale. Din acest punt de vedere Ro- 

mânia este foarte bogată. Apele minerale sunt 

de doă feluri: Ape de munte şi ape de câmpie; 

cele dintâi cu mult mai numeroase. În genere 
aproape. toate câte sunl cunoscute sunt atermale; 

cu toate că diferitele stuiiii, făcute la diferite e- 

poce au constatat şi existența izvoarelor termale 1). 

-Până astă-zi sa constatat până la 110 izvoare 
de ape minerale, clasate în următoarele catigorii: 

Ape sulfuroase. Sulfuroase sodice 12 izvoare;— 

sulluroase calcice 3 izvoare; — sulfuroase ; sa- 

line cu magnesie sau carbonat de magnesie 7 

izvoare; — sulfurice cu magnesie carbonică 13 

Izvoare. 

1) N: Garollid. Conferinţă ţinută la socielatea de Geo- 
grafie. 
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3. Ape clorurate: Clorurale sodice sulfuroase 
sau alcaline 12 izvoare ;—clorurale sodice simple 
G izvoare;—elorurate sodice iodurate și bromurate 
12 izvonre;—elorurale feruvinoase 4 izvoare. 

3. Ape bicarbonate: Bicarbonate sodice hidro- 
chlorice, 3 izvoare; — bicarbonate sodice ferugi- 

nase 17 izvoare 3). 
4. Apele sulfate (amare) în număr de 16 iz= 

voare. | 
Afară de aceste ape, cari mai toate sunt si- 

tuale în regiunea munţilor, se mai găsesc izvoare 
de ape minerale şi prin județele de la câmp. 

Din toate apele minerale descoperite până as- 
tă-zi, puţine încă sunt. întrebuințate. 
“Stabilimente mai mult ori mai puțin sistemalice 

avem la: Călimăneşti (Vâlcea), Balţăteşti (Neamţu), 
Lacu Sărat (Brăila), Balta Albă (B.-Sărat), Câm- 

“pina (Prahova), Târgu Ocna, Slănie (Bacău), 
Strunga (laşi). 

PRODUCTIUNEA . INDUSTRIALA 

„Din puntul de vedere industrial România este 
încă înapoiată. Pe de o parte faptul că toată: 
activitatea noastră sa concentrat până astă-zi 
numai în cultura cerealelor, iar pe de alta re- 

1) Acestea din urmă sunt cunoscute în genere e sub nu- 
inele de ape feruginoase. , 
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gimul liberului schimb, în sfârşit puţina alențiune 

“ce s'a acordat acestei importante ramuri din bo-: 

găția ori-cărui stat civilizat, sunt atâtea cauze 

ce au contribuit la menţinerea acestei stări îna- 

poiate. 

Industria mare, adică aceea care se practică 

în stabilimente siztematice, care pune în circu- 

laţiune capitaluri mari, şi ale cărei produse ali- 

mentează atât consumaţiunea locală cât și ex- 

portul, lipseşte aproape cu desăvirşire; nu se 

poate cita prin urmare de cât, până la un punt 

oare-care, industria mică, adică aceca ale cărei 

produse sunt cerute de consumaţiunea zilnică, 

şi care nu cere sacrificii mari spre a se prac- 

tica. . 

Printre diferitele specii ale acestei ramuri de 

bogăţie, se pot menţiona cele următoare: 

1. Industrii minerale. Primul rang printre a- - 

cestea îl ocupă industriile extractive, în care se 

coprinde exploatarea. sărei şi a petroleului. 

Existenţa minelor, de sare constitue pentru 

țara noastră un izvor important de bogaţiă. Mi- 

nele cele mai imporlante de sare se află mai cu 

osebire prin județele Vâlcea. Prahova, Buzeu, 

Râmnicu-Sărat, Bacău şi Neamţu. Se distinge 

doă feluri de sare: albă şi vânăta. Cea dintâi 

este preferată de consumatori. Sarea se găseşte, 

în mare parte, în formă de straturi, străbătute 

de vine de gips; iar pe une locuri foarte mult.
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amestecată cu argilă. Se explotează de stat până | 
la 75 milioane chilograme pe an'). 

Exploatarea petroleului, constitue de asemenea 
un mare izvor de bogăţie. 

Petroleul se găsește de asemenea prin multe 
din localităţile muntoase, în special însă prin ju- 
dețele Dâmboviţa, Prahova, Buzeu, Râmnicu Să- 
rat și Baciu. Sursele de petroleu se află de ob- 
șle în apropiere de straturile salifere. Producţi- 
nea anuală aproximativă se urcă la ţitra de 16 
milioane chilograme. 

Se mai pot cita printre industriile produse. din 
minerale: Olăria, care se practică prin multe din 
localităţile muntoase; sticlăria prin judeţele Pra- : 
hova şi Bacău; construcţiunea pietrelor de moară 
prin judetele Gorjiu, Dâmboviţa, Buzeu, Bacău 
Neamtu, Suceava, Botoşani (rar), şi altele?). 

La acestea puteri adăoga fabricaţiunea cără- 
midei și exploatarea varului, care se face pe o 
scară întinsă, prin multe din : localităţile mun- 
toaze. 

Industriile alimentarii. In primul rang 
sunt morile de diferite feluri, printre cari o bună 
parie sunt sistematice, şi cari dan naştere atât 

1), Sarea se găseşte şi sub formă lichidă, în combina 
țiune cu iod, fier, broms etc. 

1). Pentru amănunte a se cerceta, la descrierea Rormâ- 
niei pe judeţe. 

a
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fabricaliunei pânei cât și pastelor alimentarii. — 

Apoi vin povernele, în care se fabrică alcoolul 

de cereale, și fabricaţiunea berei, care se prac- 

tică prin câte-va din oraşele mari. — Industria 

brânzeturilor, renumită prin câte-va localităţi mun- 

toase, în special brânzeturile de Penteleu. De cu- 

rând s'a înființat iu Râmnicu-Vâleci o fabrică de 

salamuri, ale cărei produse pot concura cu suila- 

murile străine. Fabricarea zaharului (Sascut) etc. 

Industria forestieră cste destinată a de- 

veni încă un izvor de bogăţie. Prin munţi funcţi- 

onează deja întrun mod sistematic o mulțime de 

fierăstrae. Prin multe localităţi nu se așteaptă de 

cât crearea căilor de comunicaţiune neapărat 

trelhuincioase, spre a se înființa stabilimeniele ce- 

“rute pentru exploatarea pădurilor noastre. 

Industriile textile. Nu posedăm încă nici 

un stabiliment pentru țesătura pânzei; aceuslă 

industrie se practică pe la (ară întrun mod pri- 

mitiv 1). In schimb însă posedăm câte-va fabrici 

de postav ordinar, precum şi o fabrică de pos- 

tav mai bun în județul Neamtu. In timpul din 

urmă s'a înființat câte-va fabrici de frânghii şi 

sfoavă, al căror viilor se poale afirma ca asi- 

gurat. . A 

Industrii chimice, Printre acestea se de- 

%) Sunt renumite ţesăturiie de lână şi de mătase, fa- 

" bricate de ţărancele noastre.
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osibeşte: fabricaţiunea uleiurilor de in și rapiţă 

acea a seului de vacă, oaie şi capră, precum ş 

a luminărilor de seu și de stearină; tăbăcirea piei- 

lor, care începe a se desvolta, fabricaţiunea apei ga- 

„oase foarte r&spândită ; aceea a oţetului și alele. 

Alte industrii. Subt acest titlu se înțelege 

mai întâi industriile privitoare la îmbrăcăminte 

ca: croitoria, cismăria, ete.; apoi industriile pri- 

vitoare la locuinţă ca: tâmplătria, lemnăria, fierăria, 

tinichigeria și altele, precum și câte-va stabilimente 
izolate cum este-de exemplu fabrica. de hârtie 

Letea (bacău), fabrica de cue de cisme din 
Tirgu-liu. Se menționează incă tipografiile cari 

funcționează prin toate orașele mari şi căruțăria 
prin cele de frunte ale ţărei. , 

In rezumat, tabloul industrielor-româna este - 
foarte mic, în raport cu cererile. din ce în ce 
mai multe ale consumatorilor. 

ă 
i 

COMERȚUL. 
-“Țifra care reprezintă comerțul general al Ro-. 

mâniei se urcă lu 479,101,815 lei; din care, 
294.986,273 pentru import și 184,115,542 pen-. 
tru export. i _ 

Această ţifră se reparlizează pe state în mo- . 
dul următor 1): 

  

, 1) Aceste ţifre reprezintă comerțul României pe anul 
- 1884, înainte prin urmare.de punerea în aplicaţie a ta-. 
rifului autonom. !
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Import Export 
Austro-Ungaria 129,867,296 70,391,981 
Relgia 3,801,160 2,250,666 
Bulgaria 3,748,5 10 5,501,788 
Egipt 59,032 70,248 
Elveția „2,806,306 934 
Anglia 58,223,1.72 61,789,574 
Franta | 23,804,081 17,416,870 
Germania 43 384,145 933,463 
Grecia 2,426,268 1,099,847 
Italia 2,726,449 3,4:31,768 
Olanda 67,079 4,141,769 
Portugalia: 49) — 
Rusia 10,107,3830 9,126,363 
Serbia: 651,017 598,910 
Spania 9,567 244,000 
Statele Americai 329,418 — 
Suedia 6,774 . — 
“Turcia 13,468,277 |  7,924,581     

Taxele percepute atât la intrare cât şi la eşive, 
sa urcat în anul 1884 la ţifra de 16,575,632. 

Mărturile care se imporlă în țara noastră de 
* prin țările cu cari suntem în legături, le pulem 

clasa dipe următoarele categorii : 
1). Mărfurile trebuincioase la îmbrăcăminte: 
Tot felul de ţesături de lână, bumbac, jută, cânepă 

și mătase, diferite objecte de pâslă, bonetărie, pre- 
cum și haine și alle objecte fabricate; piei tă-
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băcite fine şi ordinare, precum şi încălțăminte 

fabricate ; în fine tot felul de articole de lux, 

blănării, ojecte de ceaprăzărie etc. 

2). Articole trebuinciouse la locuinţă : Lemne de 

consirucţiune, diferite objecte lucrate în fier, oțel, 
argint, aramă și alte metale, cue de sârmă, îi- 

nichea, şi diferite objecte lucrate în lemn etc. 

3). Articolele comestibile : 

Coloniale de tot felul, diferite uleiuri, diferite 

conserve de carne și pește, diferite paste alimen- 

tare ete. 

4). Alle objecle: 

Tot felul de mașini agricole, sau industriale, in- 

strumente științifice și muzicale; hârtie; petroliu 

rafinat; frânghii; parafină și cereşină; argint brut 

și „ceasorniee de aur, argint și nikel; pietre în 

lespezi şi obiecte lucrate în marmoră etc.; olărie 

şi sticlărie fină şi ordinară ; reșină; cărţi; bron- 

„zari; diferite grăsimi ; vinuri; săpunărie de lux; 

ceară ; bijuterie ; arme de foc şi arme albe; trăsuri; 

diferite semințe ; tot felul de mărunţişuri ete. etc. 
Mărfurile exportate sunt: 

Cereale: grâu, porumb, orz, ovăz, meiu, rapiță, 

cânepă și in; făinuri şi legume făinoase şi uscate; 
lemne; seminţe uleioase; lânuri şi piei brute; pe- 
troliu brut; diferite animale ; brânzeturi ; sare; peşte 

proaspăt şi sărat; vinuri şi spirtoase; vestminle 

ordinare; seuri și grăsimi ; lemne de ars; anison,
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diferite pasări și fructe; miere, săpunuri ordinare; 

coarne de vite și alte articole. 

Cantitatea totală a acestor diferite mărfuri se 

urcă la. ţilra de 1,899,169 tone, dintre care 

575,386 tone la import şi 1,323,788 tone la ex-. 

port. Ă 
» - 

- INSTITUȚIUNI DE CREDIT. 

Printre cele de căpelenie însennăm: 

1). Banca națională, întemeiată în anul 1879, 
al cărui capital este de 12,000,000 lei, reprezintat 
prin 24000 acțiuni, a căror valoare nominală este 
de lei 500 fie-care. Această bancă are sucur- 

sale în laşi, Galati, Braila şi Craiova. 
2). Creditul funciar rural, care face împru- 

muturi pe amanet (moşii). 

3). Creditul funciar urban, care face împru- 
muluri pe amanet (case sau alte imobile). 

4). Casele de credit agricol, câte una în fie- 

care capilală de judeţ. Aceste case au un ca- 

racter privat. prin însăşi legea înființărei lor. 

Totuşi, până ce aceste case de comerţ, agricol 
vor putea plăti creditele ce li sa alocat parte 
de ministerul de finanţe parte din judetele res- 

peelive, ele vor avea încă un caracter semi-ofi- 

cial. Creditele agricole, depind, din puntul de ve- 

dere administrativ de ministerul de finanţă, unde 
“se află «Inspectoratul băncilor de credit agricol». 

N
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5). Diferite societăți de asigurare: Dacia: 

România, Naţionala şi societatea de credit mu- 

tual «Unirea», în care asigurații sunt. în același 

timp şi asociaţii întreprinderei.—Apoi,. ereditul 

mobiliar, care face diferite operaţiuni comereiale ; 
societatea de construcțiuni, precum și o mul- 
țime de bănci private. a 

CAILE. DE COMUNICAȚIE. 

Atât din puntul de vedere militar cât și din 

puntul de vedere economic, căile de comunicaţie 

sunt de cea mai mare utilitate întro țară. Ele 

denotă în ultimul grad puntul la care a ajuns ci- 

vilizațiunea unni popor. Din acest punt de ve- 

dere mijloacele de comunicaţiune ale României 

sunt. de doă feluri: căi naţionale şi internaţionale. 

Acestea din urmă se împart la rândul lor în 
căi ferate și şosele. 

Căi ferate. Reţeaua întreagă a căilor ferate 

din România prezintă o desvoltare de aproape 

1650 km. afară de liniile în construcțiune (433 

km.) şi de liniile actualmente în studiu (422 km.) 

O arteră principală strâbate regatul României 
de la -Verciorova și până la Bnrdujeni-ltzeani, 

ambele punte de contact cu imperiul Austro-Un- 

gar şi din această arteră se desfae mai multe 

alte linii laterale. . 

Centrul căilor ferate române este capitală ță- 

10



rei. Din acest punt pleacă urmăloarele linii prin- 
cipale: - d 

1) Bucureşti- Verciorova, prin Chirila, Ciocă- 
neșşti, G herghani, Titu, Ciăoşti, Leordeni, (iolezti, 
Piteşti, Costeşti, Stolnici, Corbu, Poteoavu, Sla- 

„tina, Piatra, Balş, Pieleşti, Craioca, Ișalniţa Co- 
„tofeni, Răcari, Firiaș, Butoești, Strehaia, Timnea, 
Prunişor, Palota, 'Turnu-Sererin și Verciorova, 
unde se lează cu calea ferată Austro- Ungară Or- 
șova-Peşta-Viena. 

2) Bucureşti-Roman, prin Chitila, Buftea, Poriș, 
Crivina, Ploești, Valea-Călugăreasca. Albesti, Mizil, 
Ulmeni, Monteoru. DBuzeu, Zoiţa, Râmnicu-Sărat, 
Sihlea, Gugeşti, Coteşti, ' Focșani, Putna seacă, 
Mărășești, Puteşti, «4djud, Sascut, Răcăciuni, 
Valea seacă, Bacău, Galbeni, Roman. 

Această linie se continuă până la frontiera A- 
- ustro-Ungară prin: Mircești, Hălăuceșt, Pușcani, 
Lespezi, Dolhasca, Liteni, Vereşti, Burdujeni și 
Suceava, unde se leagă cu linia austriacă, care 
străbate Bucovina şi- Galiţia prin Cernăuţi şi Lem- 
berg. — De la Paşcani se desface o aită linie 
spre frontiera rusă, prin: Ruginoasa, 'Târgul-Fru- 
mos, Sârea, Podul-Ilaei, Cucuteni, Jussy, Chris- 
teşti, Ungheni și Ungeuii-ruși, unde se leagă cu 
linia rusă,. care străbate Basarabia până la Ben- 
der și de aci la Odessa. De la Vereşti, pe linia 

„ Roman-Suceava, se desface o altă linie laterală 
la Botoșani, prin: Bucegea, Lewerda (Dorohoi), și 
Botosani,



II) Bucureşti-Giurgiu-Smâvdan prin Jilava, Sin- 
tești, Vidra, Grădiştea, Comana, Băneasa, Fră- 
teşti, Giurgiu, Smârda, 

Această linie se pune în comunicaţie cu linia 
bulgară, Rusciuc-Warna, printrun serviuciu de 
vapoare pe Dunăre, între cele doă porturi. A- 
cesie trei linii pleacă din Bucureşti şi conduce că- 
tre trei din frontierele ţărei. 

Biniele laterale, Pe linia Rucureşti-Ver- 
ciorova sunt: 

Titu- Târgoviște prin Nucet și Văcăreşti; Cos- 
tești— Turnu Măgurele; Hâmnieu— V'ălcei-Coralia, 
(prin Piatra). 

Pe linia Bucareşti-Roman sunt: 
Buză&u-Mărăsești, prin Cilibia, Faurei, lanca, 

Muftiu, Brăila, Barboşi, Galaţi (linia laterală), Ser- 
bești, Independenţa, Vames, Hanu Conachi, veşti 

“şi Tecuciu. — De la 'Pecuciu se desparte o altă 
linie la Bârlad, prin Berheci, (ihidigeni, 'Tu- 
tova “şi berlad. | 

Adjud-Oena, prin: Urecheşti, Caiuţ Ornești şi 
Ocna. 

Bacău-Piatra. este linie îngustă pe o întindere 
de 50 kilom. 

Ploeşti-Predeai.. prin : Buda, Băicoiu, Câm- 
pina, Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal, 
punt pe frontiera -unde se întâlnește cu linia A- 

-_ustro-Ungară, Brașov-Sibiu-Cluj. Din această linie 
se delașează linia laterală, Buda-Slănie, prin 

,



— 148 — 

Plopeni și Poiana; iar de la Câmpina, o alta la 

Dotana. , , 

In Dobrogea avem o singură cale ferată Cer- 

navoda-Constanţa, prin Medjidie şi Mu fatlar.  A- 

ceastă linie se va pune în comunicaţiune cu Ca- 
pitala tărei prin linia ferată, de la Bucureşti la 

Feteşti și printrun pod peste Dunăre, a cărui 
lucrare este a se face. 

Cele alte linii care sunt în construcţiune sau 
în studiu sunt următoarele: | 

Bueuresti-Feteşti-Cernavâdă; Făurei-Feteşti-Că- 

Jăraşi-Slobozia ; (Călăvaşi- Portal); Rimnicu-Vâlcea 

Piatra-Corabia (Portul); Costeşti-urnu-Măgurele ; 

Bârlad-Vaslui ; Filiaş-Târgu-liu ; Goleşti-Câmpu- 

Lung: Vaslui-lassy; Crasna-Huşi-Prut; Dolhasca 

Fălticeni; Leorda-Dorohoi; Riureni-OQenele mari 

şi Craiova-Calafat. 

Reţeaua linielor ferate puse deja în explotare 

ocupă o înlindere de aproape 1650 km.; iar 

acelor în construcțiune sau în studiu peste 600 km. 

soselele naționale ocupă o desvoltare de peste 

3000 km. Cea mai principală este acea care în- 

cinge ţara întreagă pe lângă calea [erată, înce- 

pând de la. Verciorova şi până la Mihăileni. Din 

această şosea. pornește spre Nord în. România și 

West în Moldova: ” 

Șoselele internaţionale, care ne pun în co- 

municaţiune cu Transilvania și Bucovina, prin 

mai multe trecători peste culmea centrală a Car-



, — 149 — 

paților. Prinlse trecătorile însemnate, putem cila 

_pe cele următoare: 
1) Vereiorova, (Porţile de fier), cure pune în 

comunicaţie România cu Austro-Ungaria (Banutu). 

„La această trecătoare conduce o șosea, care se 
întinde de-a lungul drumului de fier Bucureşti- 

Verciorova,. | 
2) Vulcan (format de Jiu), care leagă Pietro- 

sani cu Craiova prinlr'0 șosea înpietrită până la 

_ Lainici... Această sosea merge prin Filias, Țân- 

_țăreni, Sărdăneşti, Rovinari, T'ergu-Jiu, Porceni 

și Lainici. De aci și până la Vulcan este potecă, 

"iar de la Vulcan începe drumu de căruțe până 

Ja Livaceni, iar de aci la Pietroşani şosea înlărilă. 
De lu ânţăreni un alt drum urmează valea 

Giloriului şi trece în Transilvania pe o poteci, peste 

muntele Paringului. Putem cita de asemenea drumul 

de la Craiova la Calafat, care este o șosea jude- 
țeană r&u întreţinută, precum și acela care leagă 

Slatina cu Turnu Măgurele. 

3. Pasul Câineni, (Turnu Roșu) deschis de 

Olt. Pune în-legălură Slatina cu Sibiul printr'o 

şosea care se lungeşte pe dreapta Oltului prin 

Drăgăşani, Fişcălia, Râmnicu Vâlcea, Călimăneşti; 

Cozia, Câineni ete. Pe aici s'a conslruit de către 

“Traian o şosea care a condus oşiile romane în 

Transilvania în' contra Dacilor. 
De la Piatra merge spre Sud la Corabia, o 

altă șosea, care trece prin Caracal. Un drum



— 150 — 

„lateral se întinde de la Slatina pe ț&rmul stâng 
al Oltului până la Slăviteşii, de aci urmează 
Valea 'Topologuiui şi se uneşte cu şoseoa prin= 
cipală la Câineni. | 

4. Pasul Bran (Târzburg) formată de Dâmbo- 
vița și piriul Mojestu afluente al Bârsei. Acest 
pas lcagă Braşovul cu Pitești prin Câmpulung. De | 
la Pitești șoseaua trece prin, Piscani. Mihăeşti, 
Câmpulung, Năâmăești, Rucăr şi Podul Dâmbovi- 
ței. De. aci începe poteca până la frontieră, iar 
de la frontieră și până la Braşov iar şosea îm- 

„pietrită. Deosebim încă drumul Pitești-Curtea -de 
Argeș—Râmnicu- Vâleei ; 'Rucăr-Tâgovişte; Târ- 
goviștea-(iăcşti şi 'Târgoviște-Tilu. Putem cita 
și drumul de la Piteşti la Alexandria și de ari! 
se bifnrcă la T-Măgurele, Zimnicea și Giurgiu. 

d. Pasul Predeal; format de Prahova și Timeşul 
“(afluente al Oltului). Prin acest pas trece și șo- 
seaua care leagă Ploeștii cu Braşovul și cu Bu- 
curești; șoseaua trece în apropiere de calea fe- 

-zată. Ca drumuri laterale avem Ploeşti- Târgovişte; 
Ploeşti-Văleni de munte; Ploeşti-Buzău. De la 
Câmpina se detaşează spre Est de calea ferată 
un drum de căruțe până la sorgintea Doftanei; 
și Irece în “Transilvania prin pasul Șanțul (potecă) 

- 6. Pasul Buzău, deschis de riul Buzău, pune 
în legătură, Buzăul cu Braşovul. Aceustă cale 
pleacă din Buzău, pe. valea riului, pe șosea, până 
aproape de confluența riului Buzău cu Bisca mare;
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de aci începe mai întâi drum, apoi potecă până, 

la frontieră, iar de la frontieră ă și până la Braşov 

șosea impetrilă. 

Alături de palul Buzăului se află pasul Crasna 
irecătoure de a-doa ordine; iar înlre acest pas și 

pasul Oituzului se află mai multe poteci înguste 

care strâbal munţii. 

1. Pasul Oituzului. format de Oituz, leagă Foc- 

șanii cu Braşovul prin Kejdi-Vaşarhely. Din Foc- 
șani pleacă mai întâi o șosea, care trece prin 

O lobeşti şi se continuă pe lângă Putna până la 

confluența acesteia cu Zăbala, la Valea serei 
Apoi din șoseaua principală, pleacă de la Adjud 

o altă şosea, cate merge spre trecătoarea Oitu- 

zului, practicabilă pentru căruţe, până la Sosmezo, 

în “Transilvania, de unde începe iar şoseaua care 

merge la Iejdi-Vașarhely, impielrită şi bine între- 

ținulă. | 

Intre trecătoarea. Buzeului ; şi aceea a Oituzului 

se mai allă încă și alte poteci de cai, care pun 
în legătură de o parle şoseaua Braşov-ltejdi-Vaşar- 

hely, iar de alta cu soseaua principală Buzău- 

Adjud. . | 

8. Pasul Ghimeşului, deschis de Trotuş. Această 
trecătoare pune în legătură portul nostru Galaţi 

cu oraşul Cic-Sereda din Transilvania, pe un drum 

de aproape 250*n-, care străbate ţara în cur- 

" meziş și trece prin 'Tecuciu, Adjud, Ocna, Co- 

măneşti. și Palanca (frontieră), unde începe de-
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leul Ghimeșul. De aci se continuă în Transilvania 

până la Cie-Sereda, unde se leagă cu drumurile 

principale. Până la Comănești avem, șosea im- 

pietrită. De la Comăneşti la frontieră avem drum 
îngust, stâncos şi în general: ru întreținut, a- 

vend a. trece peste Trotus de vre-o 26 de ori. 

Trebue să mai cităm drumul Comăneşti- Bacău 

(şosea inpetrită), unde dă în şoseaua principală 

și drum de fier, punând asi-fel în legătură, a- 

ccaslă parle a "Transilvaniei cu Moldova de sus, 

în special Cie-Sereda cu laşi ete. — De la Cic- 
Sereda se mai poate trece la Ocna și prin pasul 

deschis de riul Uz. Acest drum pleacă din Dar- 

mănești, punt unde confluează rîul Uz cu Trotuș 

şi urmează valea acestui riu până în "Transilvania, 

stabilind ast-fel o legătură între șoseaua Cic-Se- 

reda-Brașov şi Ocna-Comăneșii. Focşani se leagă 

cu cele lalte punte principale din România prin 

drumuri primitive sau şosele rău întrerinute. 

9. Pasul Tulsheşului, deschis de ldistricioara, 
=pre West de muntele Ciahlău, pune în legătură ”. 

punctul Gheorghio-St-Mikloş cu Roman-laşi, prin 

orașul Neamţu, și cu Bacău prin Piatra. De la 

Bacău pleacă o şosea care trece prin Piatra și 

se termină la Bicaz; de aci drum ordinar până 

la Hangu pe Valea Bistriţei; iar de la Ilangu și până 

la Gheorghio-St-Mikloş, prin trecătoarea Prisacari 

șosea, care trece frontiera pe la Nord de Ciahlău, 

apoi prin Ilollo. (Corbu), Borsek (băi) ete. De la
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lași și de la Roman la Paşcani, avem șoseaua. 

principală dublată cu drum de fier; de la Pay 

cani, la Ilangul, prin orasul Neamţ și mânăstirea 

Agapia,. drum ordinar de căruțe, ca şi cel de la 

Ilangu la Bicaz pe valea Bistriţei. Intre pasul 

Ghimeşului şi acela la Tulgheșului se mai află 

încă o trecătoare formată de rîul Bicaz, prin 

care se leagă direct Gheorghio-St-Miklos cu Piatra. 

Acest drum este mai pulin practicabil şi mai ex- 

pus la întreruperi. - a 

„10. Pasul Dorna, deschis de riul Bistriţa la 

coniluența sa cu Dorna şi cu riul Negru. Această 

trecătoare pune în comunicație laşi cu oraşul 

Bistrita din "Transilvania. De la !langu, punt -unde 

+e întâlnesc drumurile de la Bacău “şi de la 

Pașcani, se continuă un drum ordinar și primej- 

dios pe valea Bistriţei până la frontieră ; iar din- 

colo de frontieră, de la sutul Vatra Dornei în- 

cepe 0 şosea înpielrită care conduce la Bistriţu. 

„14. Pasul Cornul Luneei, format de riul Mol- 
dova, pune în legătură sudul Bucovinei cu orâ- 

șul Roman, prinu”o şosea impietrită, care urmează 

calea Moldovei, prin Fălticeni, Rădășeni (fronlieră); 

apoi în Bucovina. prin Gura Humorei, şi Gâmpu- 

Lung, până la .Vatra Dornei, unde intră în $o- 

seaua care conduce la Bisiriţa. 

12. Pasul Mihăileni, deschis de riul Siret, pune 

în legătură laşi cu Cernăuţi, printr'o şosea bine 

întreținută, care trece prin Botosani, Bucece, Mi-
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chăileni, trece [ronticru și se continuă apoi direct 
la Cernăuţi. Oraşul Dorohoi se leagă cu „Bucece 
printr'o şosea inpietrită care ţine până la Ve- 
culești; iar de aci print”'un dram ordinar până 
la Bucece. ” 

13. Pasul Lltzkani-Bardujeni, deschis de riul 
Suceava, care pune în legătură Cernăuţi cu Mol- 
dova (Roman, lași ete) prin cale ferală şi prin 
șosea. 

o 14: Pasul Mamorniţi..: Această esle cea: din 
urină trecăloare în regiunea transcarpalină. Pe 
aci drumul care leagă Cernăuţii cu Ilotinul trece 
printr'o şosea bine întreținută, care trece prin 
Mamorniln şi ţine până la Ileria ; iav de aci prin 
doă drumuri ordinare, unul la Dorohoi şi altul 
Valungul Prutului prin Lipcani ete., în Basarabia. 
De la Herţa la [Hotin sunt drumuri ordinare, 

In Moldova şeasă ca şi în România șeasă dru- 
murile nu sunt în de ajuns prevăzute cu şosele 
bine întreținute. Diferitele punte importante sunt 
legate între ele, fie prin drumuri primitive, fie prin 
șosele r&u întreţinute. | 

Telegraf. Liniile telegrafice .brăzdează ţara în 
toate direcţiunile. 'Toate localităţile de oare care 
imporlanță sunt prevăzute cu un oficiu telegrafo- 

postal. Pe unde nu există încă drumuri fierate, 

transportul se poate face cu diligența.



CAP. VIII. 

DOBROGEA. 

Limite. Acest ținut, care de la 1878 face parte 
din regatul României, se allă coprinsă între Du- 

„măre și braţul Chiliei, spre West și Nord, de la 
Silistra și până la îmbucătara brațului Chiliei ; 
intre marea Neagră, spre Est, din acest punt. şi 
până la satul Ilanlik, și între Bulgaria, spre Sud, 
de care se desparte printr'o linie convenţională 
ce pleacă de la Ilanlic și se 'indreptează spre 
West până iarăși lângă Silistra. | 

Suprafaţa acestei regiuni este de 15812 k. m. p. 

Relieful terenului. Din acest punt de ve- 

dere,solul Dobrogei este compus din doă feluri: de 
terenuri : 

1. Partea joasă, marginită de mare, formată 
de delta Iunărei și care ocupă o bună parte din 
Nord-Estul Dobrogei. Acesta este un teren nu 
numai nou, din puntul de vedere geologic, dar 
incă în stare de formațiune. Regiunea care se
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întinde între brațele Dunărei, lacurile Bamzin, 

Smeica etc. și țărmu! mărei, este mai tot d'auna 

acoperită cu mlăștini, bălți şi insule adese-ori 

înundate prin revărsările Dunărci. Pe câte-va din 

aceste insule terenul sa ridicat. de ajuns pentru 

a nu fi inundat, cum este insula Letea, între bra- 

țele Sulina, și Chilia; insula S'-(ieorge, intre bra- 

țele Sulina şi St-(icorge, şi insula Dranov, care se 

Intinde la Sud de acest din urmă braţ până în 

mare. 

In insula Letea, precum și în insula St-George 

au crescut doă păduri mari—cea din urmă nu- 

mită Para- Orman—care contribue încă, atât la 

“ridicarea lerenului, cât și la întărirea lui. | 

2. Dobrogea de sus, este străbătută în direcţiu- 

nea de la Nord spre Sud de un lanţ de dealuri, ce 
fac parle din ultimile ramificaţiuni ale masivului 

Balcanice. Acest lanţ, care formează linia despăr- 

țitoare a cursurilor de apă din: Dobrogea, atinge 

spre Nord în apropiere de braţul Sulinei, cea 
mai mare înălțime (400) m. 1). 

Din acest lanţ se deslae mai multe ramuri spre 

Est și spre West, printre care sau format văile 

diferitelor cursuri de apă, cari merg [ie spre Du- 

năre, fie spre- Marea Neagră. Ramurile ce se în- 

dreplează spre Est, descrese prin înălțimea lor, 

- treptat, până ce ajunge la țărmul mărei, care 

1). Cobalcescu, Manuscris.
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este aproape pe acelasi nivel cu dânsa; cele cari 

se îndreptează spre West însă își mențin înălţi- 

mea până în apropiere de Dunăre, şi sunt adene 

tăiate de mai multe cursuri de apă. 

Printre cel d'intâi se deosibezte: 

1. Culmea Isac, cu platourile Bradila şi Saveha, 

situate spre Sud de Isacea,' şi vărfurile Lipha și 

Cismetepe 246. situate spre Sud de Tulcea. A- 
ceastă culme se întinde de-a lungul Dunărei până 

la Mahmudie. | - 

2. Culmea Babadag. cn virful Babadegh (209m-). 
care 'se întinde spre Sud-Est până la țărmul la- 

cului Ramzin. 

3. Intre aceste doă culmi, și în special între 

riurile Taica și Telica se desface culmea Xiculi- 

celului, care se întinde până la. lacul Babadag. 

In' partea de Sud dealurile Dobrogei se con- 

fundă cu dealurile Bulgariei, a căror înălțime 

creşte treptat cu cât înaintăm spre culmea cen- 

trală a Balcanilor. 

Delta Dunărei. Marginea despre Nord a 

- deltei este formată de braţul Chilia. Acest braţ se 

îndreptează mai întâi spre Nord până la oraşul 

Ismail. De aci spre Est şi apoi puţin spre Nora, 

sub forma unui are de cerc; apoi se desparte 

la rîndul său în mai multe braţe, care se întru- 

nesc lângă oraşul Chilia, urmând până aci direc- 

țiunea Nord-Est. La o mică distanță de acest o0- 
raş se desparte iarăşi în mai multe brațe, spre
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a se reuni iarăși într'unul singur lângă Vilcow, 
unde se ramifică pentru ultima oară în opt braţe, 
prin care această parte din apele fluviului se 
aruncă în mare, şi cari formează o deltă specială: 
a acestui braţ. 

Braţul care străbate delta prin mijloc se nu- 
mește Sulina. Acest braţ se îndreptează mai în- 
tâi spre Sud până la Tulcea, iar de aci tot spre 
Est, făcând mai multe cotituri până la vărsarea 
sa în mare lângă orașul Sulina. Acest braţ are 
un curs mai unilorm de cât cel precedent şi 
este singurul navigabil pentru bastimente . mari. 

Brațul St-George se desface din braţul Sulina 
la oare care distanță spre Est de-'Tulcea, şi se 
îndreptează spre Sud-Est-Est, făcând multe coti- 
turi până la îmbucătura sa, lângă satul: Kediles.. 

Insule. În delta Dunărei se allă o mulțime de 
insule, printre care cele mai importante prin în- 

- tindevea lor sunt cele următoare: 
Rişliţa, hofa, Salonel;. Salminoo, Ermacoro, 

Biligrol ete, formate de braţul Chilia şi care 
„ţin de Rusia;—osta-Dral:, Daler sa, Icanesii,. 
AMezlinow Czernoi, formate tot de braţul Chilia, 
cari ţin de România. 

Intre braţele Chilia și Sulina se află trei in- 
sule mari: Cefal, Tatardgil: și Letea, cea. mai 
mare insulă din toată Delta; apoi vin insulele 

„«St-George și loiştea, între braţele Sulina și St-
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George şi insula Dranoe, cuprinsă între braţul 
St-George, lacul Ramzin şi Marea Neagră. 
Lacuri. Se allă de asemenea şi o multime 

de lacuri printre cari se pot nota cele urmă- 
toare: i ” 

„ Tătarul şi Tătăner în insula 'Tatardgik ;-—Pa- 
bel, Malica și Morchei, în insula Letea. Aceste 
trei lacuri sunt străbătute, în. direcţiunea Nord- 
Est, de riul Lopatna, care se varsă în brațul Chilia 
în apropiere de orașul Vâlcov. Vin apoi lacurile 
Benguceanu, Tutar-Lunga și Furtuna în insula 
Ceţal:——lacurile Gorgul, Obretinu, în insula St- 
George; Lumina, Roșul și alele mai mici în in- 
sula Moiștea; lncul Dranor, în insula Dranov, 
şi care comunică de o parte cu braţul St-(ieorge 
iar de alta cu lacul Ramzin. Vin apoi lacurile 
Ramzin, Babadag, Golotiștea, Zmeiea și Sinoaia, 
care comunică între ele, și cari sunt situate pe 
țărmul mărei până la oraștlul Ilarakinman. Ceva 
mai spre Sud se află lacurile Tăsăul și Tăzla, situ- 
ate tot pe țărmul mirei, cel d'intâi la Nord, cel d'al 
doilea la Sud de Constanţa. Mai însemniim încă 
lacurile Garran, Pokinal. și hrăkăul, sitmate pe 
lângă Dunăre, între Măcin şi Isacea, 
Cursuri de apă. Printre cursurile de apă ale 

Dobrogei se pot însemna cele următoare 
Taica și Telica, care se varsă în lacul Ba- 

badag. Acest lac comunică la rîndul stu cu
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lacul Ramzin printun braţ; Saca, care se 

pierde în lagunele situate spre, West de lacul 

Zmeica. , IE 

"“Tăsăul, care se varsă în lacul cu acelasi nume. 

“Toale aceste cursuri de apă curg în direcţie ge- 

nerală :de la Nord-West spe Sud-Est. Nici unul 

nu ajunge până la mare. 

Cele care se varsă în Dunăre sunt: 
Lungasica, care se varsă prin doă braţe: Cu- 

lonecul occidental şi Culonecul oriental; Dortuna, 

Starul, Peceniagu, Romanul, Boasicul, Cernarodă, 
care ese dintr'un lac ce ponte aceeaşi numire, 

și Curnardgicul. 

“Aceste cursuri de apă, afară de cel dintâi, 

ai direcție generală: de la Est spre West. 

In genere cursurile de apă din Dobrogea pre- 

zintă o. foarte mică importanță din puntul de ve- 

dere al volumului apelor lor. 

Clima. Clima Dobrogei este continenială ca 

şi cea din Basarabia, cu toate că este udată mai 

mult de marea Neagră. Influența acestei mări 

se manilestează mat mult. în timpul iernei, prin 

vânturile ce vin din Asia. Vara însă căldurile 

sunt destul de arzătoare; iar trecerea de la vară 

la iarnă și vice-versa este destul de repede, ast- 

fel că Primăvara şi toamna sunt de o durată 

relativ scurtă. Cu toate acestea clima Dobrogei 

„este una din' cele mai sănătoase.
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Ease istorice. In timpurile vechi, ca şi res- 

tul peninsulei balcanice, Dobrogea cra locuită de 

popoare tracice. De la anu! 29 înainte de Christ 

ea făcu parte din provincia romană Moesia. Dupe 

organizațiunea administrativă a imperaţilor Dio- 

„cleţian şi Constantin |, fu numită Scitia minoră. 

La începutul. epocei invaziunei din veacul de 

mijloc [n ocupată cât-va timp de Coţi şi (iepizi; 

"iar. pe timpul impăratului bizantin Heracliu (610— 

641), lu ocupată de Slavi. În anul 679 Dobro- 

gea veni sub stăpînirea Bulgarilor; între 974.— 

1186 sub aceea a Bizantinilor; între 1186—1395 

iarăşi subt aceea a Bulgarilor, şi de la 1396 

până la 1878 fu stăpinită de. Turci. Prin trac- 

tatul din acest an, încheiat. la Berlin, Dobro- 

gea trecu la regatul România, din care face și 

astă-zi parte. ” 

-Populaținnea totală se urcă la |ifra de 107000 

locuitori, compusă din Români, Bulgari. 'Turco- 

mani, Tătari, Greci, Buşi, Armeni, Ebrei ete. 

Adininistrațiunea. Din puntul de vedere 
administrativ, se împarte în doă judele; 

uleca, împărţit în 4 ocoale. Marca doi del- 

fini. Capitala Tulcea pe drepta braţului Sulina 

(16000 loc.). Macin (3000 loc.), Babadag (2500 
loc.), Isacea (5000 loc.), Sulina (8000 loc.) sunt 
comune urbane și cel din urmă port important 

la îmbucătura brațului Sulina. | 

Constanţa, impărțit în 5 ocoale, Marca o 

ii
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barcă cu pânze. Capitala Constauţa (Kiustendge) 

(7000 loc.) port pe -marea Neagră. In veacul de 
mijloc colonie imporlantă a Genovezilor. Mangalia 

(2500 loc.) la Sud de precedentul, al doilea port 
maritim. Ilârșora (3000 loc.), Rașova (1500 loc,). - 
Cerna-Vodă, (3000 loc.) sunt comune urbane. 

Fie care din aceste judele este administrat de 
către un prefect, fie care plasă de “un sub=pre- 
fect, şi fie care comună de un primar și un con- 
siliu comunal. 

Justiţia. Din puntul de vedere judiciar, Do- 

brogea .are în fie-care plasă câte un tribunal de 

ocol, compus dintr'un judecător și doi: membrii 

aleşi, afară de tribunalele musulmane, care ju- 

decă pricinile ivile între musulmani. Toate insti- 

tuţiunile judiciare din Dobrogea recunose supre- 

maţia curței de apel din Galaţi. 

Producţiuni. Bogăţiile de căpetenie ale 

Dobrogei constau mai cu osebire din producțiunile 

agricole, particulare regiunei şesului; creşterea vi- 

telor. și producţiunea forestieră; cătăţimi mari de 
piatră, sare și altele. Pescăria joacă un rol pu- . 

ternie mai cu seamă: în della dunărei, şi con- 

slitue una din bogăţiile de căpetenie .ale Do- 
brogei!). 

  

:), Pentru ainănunte a se vedea la descrierea Româ- 
niei pe judeţe.
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Căi de comunice: ațiune. Dobrogea nu este 
încă prevăzulă cu căi de comunicațiune suficiente. 
Nu posedă de cât o cale ferată, Cernavodă-Constan- 
ţa, și o şusea care pune în legătură oraşele Tulcea, 
Babadag, Constanţa, Medjdie și Cernavoaă. Intre 
cele alte punte din Dobrogea comunicaţia se face 
încă pe căi primitive; cu toate că în timpuri le din 
urmă s'a început a se lucra câte-va şosele des- 
tinate a lega de o cam dată puntele mai im- 
Dorlante.



CAL. IN. 

BASARABIA, 

Această provincie se află coprinsă între Nistru, 

Marea Neagră, braţul: Chilia, Prut şi Bucovina; 

între 450 20 şi 480 35' latitudine boreală, și între. 
26005” şi 30%30' longitudine orienlală, dupe me- 
ridianul din Greenwich. Supralaţa totală atinge. 
țifra de 45,655 km. p. 

“In privința ridicărei terenului, solul Basarabiei, - 

"este relativ jos şi nu se observă alte ondulaţiuni 

de câL o serie de dealuri mai-mult ori mai pu- 

țin înalte, care determină direcţiunea cursurilor: 

de apă. Ast-fel vom-insemna: Dealurile Xistrului, 

cele mai imporlante prin înălțimea lor, care se. 

întind de a lungul țărmului drept al Nistrului 

până în apropiere. de confluența Răutului, unde. 

se pierde într'o câmpie mlăştinousă; dealu Broş- 

tenilor, c6 se desface din cele precedente, şi se - 

termină la origina riului Copăcianca ;—dealul Cor- 

neștilor, mai la Sud între sorgintea Ciulicului și,
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Bicului ;—— dealul Lăpușnei, care continuă pe cel 
precedent între sorgintea Biicului şi aceea a Co- 
gălnicului; — dealul Iancului, care trece printre 
Botna şi Cogâlnie, și din care isvorăşte mai multe 
viuri paralele cu Nistru; apoi dealul Botnei, ea- 

re merge paralel cu cel precedent. și se termină 

la Olăneşti pe Nistru. Aceste dealuri a căror înăl- 
țime variază între 120 și 400 metrii, se întind 
în general de la Nord-W est către Sud-Est, aproape 
prin mijlocul Basarabiei și formează linia des- 
părţitoare a apelor sale. 

Văile formate de aceste dealuri, sunt sau per- 
- pendiculare, sau oblice pe culmea centrală. . Ele 
se îndreptează de o parte și- de cea laltă a cul- 
mei, adică spre Prut și spre Nistru. Vre-o câ- 
teva. merg spre Sud, fie în Dunăre, fie în marea 
Neagră și se confundă cu câmpia plună mai na- 
inte de a ajunge la destinaliune, din care cauză 
s'a formal lacurile din Sudul Basarabiei. Asa dar 
în rezumat, solul Basarabiei se reprezintă prin= 
to serie de înălțimi, care pleacă din Carpaţi, 
trece mai întâi spre Est in apropiere de (Brmul - 
Nistrului, apoi se îndreptează spre Sud, apropi- 
induse mai mult de Prut, până ce se pierde în 
șesul format de gurile Dunărei și de Marea Neagră. 
Basinul Nistrului. Acest Dasin ocupă mai 

mult de jumătate din hidrografia Basarabiei. El în- 
cepe din Carpaţi și se termină îngustându-se în ma- 

“rea Neagră. Se poate divide în trei părți. Supe- 

-.



— 166 — 

rior, de mijloc şi inferior. Basinul superior, vecin 

cu Carpaţii, este înconjurat de dealuri și coline 

acoperite cu păduri, în general fertile și bine po- 

pulate. Basinul mijlociu este mărginit spre West 

cu culmea de dealuri care strâbate Basarabia de 

la Nord spre Sud, până în dreptul oraşului Rib- 

nica, iar spre Est de niște dealuri atât de. puţin 

“ importante, încâț abia se pot distinge, printre on- 

dulațiunile câmpiei, din stepele meridionale ale 

Rusiei. Intreaga suprafaţă a acestui basin este 

acoperită cu păduri și ţinuturi roditoare, unde 

se cultivă cu abon 'ență grâul și creșterea vite- 

lor. In fine basinul inferior, care se îngustează 

“ din ce în ce, este prevăzut cu puține cursuri de 

apă, acoperite cu mlăştini și lacuri nenumărate, 
din care cauză clima este nesănătoasă şi solul 

nu destul de propriu spre a se cultiva bine. 

Basinul Nistrului ocupă o suprafaţă de 76840 k.; 

iar lungimea sa este 1040 km!). In vechime Nistrul 

se numia Iyras sau Danastris. Origina sa este 

în Carpaţii Galiţieni. Curge mai întâi spre Sud- 

Est pe un teren stăncos, udă câte-va sate, pre- 

sărate la distanțe mai mult ori 'mai puţin de- 

părtate, din Galiţia; intră în Rusia ceva mai sus 

de [Hotin (de aci începe a uda Basarabia), se în- 

1), Toţi autorii diferă în această privinţă. Țifra lungi-. 
mei acestui fluviu, indicată în text, este cea mai aproape 

de adevăr, luând în considerațiune, maximum și minimum 

indicat de alţi.
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Î 

-dreptează apoi gradat către Sud-Sud-Est,: apoi 

către Sud-Est până la vărsa ea sa în marea Nea- 

gră, care se efectuează printr'un loc imens, ce-i 

serveşte ca deltă şi care se numeşte Limanul | 

Nistrului, 

Udă pe dreapta următoarele localităţi mai im- 
portante + Ilotinu, Soroka, lezenii, Creulenii, 

Bender !) și aproape de marea neagră Aker- 

man); iar pe stânga: Mohilew, Jampoli, Dubasari, 

Razkov, Bibnica, Grigoriopol, Tiraspol şi Ovi- 

diopol în faţa oraşului : Akerman. Pe stânga 

primește mai mulți alluenţi, printre care vom cita 
pe Jârgalik, care se varsă lângă orașul cu același. 

nume, Kuciurgan şi care abia curge .pe o câm- 

pie unilă şi inainte de vărsarea sa formează un 

lac întins. Pe 

Pe cea dreaptă afluenții săi sunt mai numeroşi. 

Lăsând la o parte -torentele ce vin din Carpaţi 
şi cari sunt de o mică importanţă, cei ce stră- 

bat Basarabia sunt: Pibnica, care se varsă lângă 

orasul cu același nume ; Reutul, măriL pe dreapta 

cu Copăceanea, Ciulucul și. Cula; iar pe stânga cu 

Cobolta și Căinarul; Bicul mărit eu Isnocăţul 

care se varsă mai la Nord de orașul Bender; în 

fine Botna, care se varsă în fața oraşului Ti- 

raspol. Cele alte -cursuri de apă care udă Basa- 

:). Tighina. 
2), Cetatea albă.
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rabia sunt: Alcalia, care se varsă în lacul Ba- 

jirianowla sau Agi lbraim; Agi-Dere cure se 

varsă în lacul cu acest nume, situat la Nord de: 

lacul Ali-bey; Sărata şi Cogălnicul mărit cu Ciaga 

şi Suce, care se varsă în lacul Conducul 1); 

Chitaie tormat din mai mulle riulețe, care se 

varsă în lacul Chitaia, situat la Nord de orașul: 

Chilia; Catalpugul mărit cu Catalpugul mic care 

se varsă în lacul cu acest nume, situut spre West 

“de cel precedent; Jelpugul 2) încărcat cu mai 

„mulți afluenţi, care se varsă în lacul Jalpugul, 

lângă orașul Bolgrad; în line Cahul, care isvo- 

raşte în apropierea orașului Cahul şi se varsă 

în lacul cu acelaşi nume, sitat spre Srud-Est de 

oraşul Reni. | 
Clima. Clima Dasarabiei, cu toată vecinătatea 

mărei negre, esle o climă continentală destul de 

pronunțată. Expusă - la vânturile asiatice, fără 

nici un adăpost, ba suferă ierni dintre cele mai fri- 

guroase şi verile cele mai arzăloare, jar tre- 

cerea de la iarnă la vară şi vice-versa se face 

foarte repede. 
Fase istorice, Această provincie a jucat. 

1) Lacul Conducul, Aly-boy, Agi-Dere, Bazisianowka - 

au făcut parte altă dată din mare; acum îusă, prin de- 

pozitele de nisip, sa format o limbă de pământ, care le 

desparte de marea Neagră. 

2) Jalpugul comunică cu Lacul Covurlui și ambele co- 

munică printr'un braţ cu Dunărea.
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un rol însemnat în istorie. Cei dintâi locuitori 

cunoscuţi erau triburile nomade ale Sciţilor. In 

secolul II, înainte de Christ, găsim pe Geţi. De. 
la anul 106, constituia "partea occidentală a Da- 

ciei. Prin secoiul III fu ocupată de Goţi; în al 
V pustiită de IHuni, dupe care urmară apoi, pe 

rînd, Avarii și Bulgarii, cari se: aşezară cât-va 

timp aci, i . 

In secolul VII fu ocupată de către Bessi, de 
la care se:crede că 'și trage şi numele. In se- 

colul ÎN trecură Ungurii; în al N Petchenegii; 

în al XI Cumanii, Uzii ete., și în XIII 'Tătarii 
lui Batuchan. În acelasi seco! Genovezii stabiliră 

legături de nezoţ pe la gura Nistrului. De.la a- 

“nul 1367 7 Basarabia: făcu parte din Moldova. 

In 1503 partea: de Sud căzu în mână. Lureilor 
si la 1560, 80000 'Tatari (Nogais) se stabiliră în 

această parte şi pustiiră pe cea despre Nord, 

In timpul cât dură acea perioadă de răsboaie din- 

tre Ruși .şi Turei (1711—1312), Basarabia lu o 

pradă lesniciosă pentru Ruși, și prin pacea de 

la “Bucureşti (Mai 1812) ea trecu la Rusia, dar 

prin tractatul de la Paris (1856 Martie) se re- 

dete Moldovei, apoi lrecu din nou la Rusia prin. 
traelalul. de la Berlin (1878). - 

Din puntul de vedere polilie Basarabia cons- 

e N 

1) Brockhaus Couv. Lexicon. Vol. Il. paz. 89%.
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titue actualmente una din provinciile imperiului 

rus. Ea are drept capitală oraşul Kișintu. 

Populațiunea totală, compusă din Români, Ruși, 

Rusniași,: Bulgari, Armeni, Ebrei, Tâtari ete. a- 

propie cifra de 1,206000 loc. 
Empărţiri administrative. Din puntul 

de vedere administrativ Basarabia să împarle în ur- 

mătoarele zece districte: Hotinul, Soroca, Bălțile, 

Orchei, Rișinău, Tighina (Bender), Cetatea albă 

(Akerman) Ismail, Bolgrad şi Cahul. Fie-care 

din aceste districte are drept capitală oraşul co- 

respunzător, ce poartă acelaşi nume. | 

Produeţiuni. Solul Basarabiei, în mare par- 

te format din aluvion, este foarte rofiior. Se cul- 

tivă grâul, orzul, meiul, porumbul, cânepa, inul, 

întunul și diferite alte plante şi fructe, în special 

pepeni. Cultura viței se practică cu deosebire spre 

Sud, | 
Printre animalele domestice se deosibesc boii, 

caii, oile și porcii ; iar din lacuri se scoate mult 

peşte. 

Din minerale” se găşeste salpetru, marmoră 

var şi sare, mai cu osebire prin împrejurimile 

orașului Akerman. 

Industria este puţin înaintată. Nu se practică 

aproape nici o altă industrie de cât tăbăcirea 

pieilor, fabricarea alcoolului, fabricarea săpunului 

și a lumînărilor, la care se adaogă fabricarea câ- 

tor-va obiecte de prima nevoe.
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Comerţul, care se allă în mâna Ebreilor, Gre- 

cilor, și Armenilor, constă mai cu seamă în ex- 

portul productelor agricole, al animalelor și al 

productelor animale. 

Orase. Orasele principale sunt: | 

Rişintu (112 000 loc.) Situat pe riul Bicu. Ca- 

pitala Basarabiei. Seatunul guvernatorului și acela 

al episcopului. 

Cetatea albă (Akerman, 29,000 loc.) Situat pe 

limanul Nistrului, întrun loc băltos, A susţinut 
mai multe asediuri memorabile din partea Ruşi- 
lor, 'Tureilor şi Moldovenilor, mai cu seamă în 
epoca lui Ștefan cel mare. | 

Tighina (Bender 26,800 loc.) Situat pe Nistru, 

ceva mai la Nord de confluența sa cu riul Botna. 

Oraş întărit de prima ordine printre oraşele Ru- 
siei. Renumit în istorie pentru luptele Românilor, 
'Tureilor, Ruşilor și mai ales pentru memorabila re- 
tragere a lui Carol NII. Cap de linie ferată, prin 
care se pune în legătură Rusia cu România, prin 

Galaţi, și cu Moldova prin Ungheni. 

Ismail (16,300 loe.). Sitnat pe brațul Chilia. 
Oraş important ca port, și memorabil în istoria 
Românilor 

Motinul (15,800 loc.). Situat în partea de Nord 
pe ţărmul drept al Nistrului. Oraş întărit de 
al doilea ordin, printre forţăreţele Rusiei. Memo- 
răbil pentru luptele ţinute de Moldoveni ti Po- 
lonii şi Tătarii.



Soroca (9,500 loc.). Oraş vechiu lângă Nistru. 

Chilia (9,100 loc.) Situat la virful deltei bra- 
țului Chilia. Loc de asemenea important. în Is- | 

toria Românilor. Mult timp disputat de către 

“Turci lui Stefan cel mare. + 
Bălțile (8,800 loc.) Situat la confluența. R&u- 

tului cu Copăceanca. 

Orchei (Orgeiew 6,300 loc.) Situat pe Rut, spre 

Sud-Est de Bălţi. Renumit pentru varul ce ex- 

porlă în mari cantități. | 

Bolgrad (6,100 loc.) Situat la Nordul lacului 

Ialpugul. Prima stațiune importantă pe linia fe- 

rată Bender-Galati. - 
Cahul (5,200 loc.). Așezat în apropiere de sor- 

ginta riului ce poartă acelaşi nume. 

Reni (4,300 loc. Situat între Dunăre şi Cahul 

spre Est de Galaţi. Port pe Dunăre. 

Căi de comunicaţiune, În râport cu în- 

tinderea sa Basarabia este prevăzută cu puţine 

căi ferate, căci nu -are de cât doă linii, prin 

care comunică cu România. Cea dintâi este li- 

nia care pleacă din Bende» și trece prin Kişin&u. 

Tuzora şi intră în Moldova pe-la Ungheni; a doa 

pleacă tot din Bender și trece prin Căuşani, Bol- . 

grad, Beni, şi intră în România pe la Galaţi. 

Intru cât privește pe cele alte căi de comuni- 

caţiune putem nota pe cele urmăloare; 

_Aceca care pleacă din Hotin şi trece prin :



Criva, Lipcani, Edinţi!) şi Bălţi. Din acest punt 

calea se desparte în doă: Una care urmează va- 

lea Răutului până la Creuleani, iar cea-l-altă care 

merge la. Sculeni. — A _doa cale este aceea 

care pleacă de la Leova şi merge la Kişinâu, | 

trecând prin Gura Galbenă, de unde se desface 

spre Sud .calea, care merge la Bolgrad, şi spre 

Sud-Est aceea care conduce la Akerman prin 

Căuşani.: “ 

3). Prin Edinţi trece o altă şosea de la Stefăneşti la 

Mohilew. -



CAP. A. 

BULGARIA. 

Situaţiune. Wiznite. Această țară se allă 
coprinsă între 22%22'—28%39' longitudine orien- 

tală, și 18%—41050' latitudine septentrională. Se 
"mărginește la Nord cu România, de care se des- 

parte . prin Dunăre, de la îmbucătura Timokului 

și până la Silistra; — la Nord-Est cu Dobrogea, 

de care se. desparte prinir'o linie convenţională, 

dusă de la Silistra până la marea Neagră, la 

satul Ilanlik;— la Est cu marea Neagră, de la Ian- 

Jik până la satul Gyoseke; -—la Sud cu Rumelia o- 

rientală, de care se desparte prin Balcani, până la 

muntele Balabancia, și cu Rumelia occidentală, 

până în linia munților Kurbetehea-Planina ; jar 

la West cu Serbia, începând din acest lanţ de 

munţi şi urmând apoi spre Nord, mai multe ca- 

tene de munţi, apoi cursul riului Timok până' 

la vărsarea lui în Dunăre, 

Melieful terenului. Intreaga suprafață a 

:
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Bulgariei este dominată de linţul Balcanic, care 

prezintă linia culminantă pe frontiera meridio- 

nală. Incepând din această linie, terenul se lasă 
treptat spre Nord până în ţ&rmul Dunărei. Din 

această cauză toate .cursuri'e de apă din Bul- 

garia, cari se varsă în Dunăre, vor urma una 

şi aceeaşi direcliune generală, de la Sud spre 

Nord. | 

În general terenul Bulgariei este mai înalt de 

cât al vecinei sale de lu Nord, din care cauză, 

pe când ţărmul Dunărei despre România este 

jos, aproape pe .acelaşi nivel cu apa, pe unele 
locuri, cel despre Bulgaria se prezinlă pe mai 

toată întinderea ca o succesiune de dealuri, a 

căror înălțime generală, variază între 100 și 

200 metri, afară de puține locuri, unde terenul. 

esle jos, şi pe unde grămiădirea apelor a for- 

mat bălți și mlăştine, cum e de exemplu. prin a 

propierea orașelor Vidin, Arcer Palanca și Cibar 

Palanca, între Rahova și Ostrovu; între gurile 

Isckerului și Vidului, și între Nicopol și Şietow. 

„Privit. în general solul Bulgariei, prezintă, ea 

şi acela al României, lrei zone deosebite prin în- 

ălțimea şi prin urmare prin caracterele lor fisică. 
Deosebirea între cele doă ţări în privința relie- 

fului solului, constă în faptul că Balcanii, cari 

constitue linia culminantă, aflându-se je fron- 

tiera meridională, zona cea mai înallă se află 

în această parte a țărei, și prin urmare panta
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merge scobhorându-se călre frontiera seplentrio- 

nală,” care esle formată de Dunăre. “Deosebirea 

între cele doă ţări (Bulgariă și România) mai 

constă și în aceea că, ceea ce-am putea numi 

câmpie în Bulgaria, nu prezintă tocmai caracte- 

rele unui şes în toată “accepțiunea cuvântului, 

pentru că dealurile ce se detașează succesiv din 

Balcani, se continuă mai pretutindeni până la 

țărmul Dunărei. 

Din această cauză vom deosebi cele trei zone: 

în modul următor: 

1. Zona dealurilor inferioare, care se 

întinde de-alungul Dunărei, şi care se termină spre 

Sud printr'o liniă ce, plecând din puntul unde riul 

imok începe a face limila între Bulgaria și 

“Serbia, 'ar trece prin Belogradjic, pe la conilu- 

ența Ogostului cu Botuna, prin Plevna, Bjela, 

Pasarad, pe la Nord de Şumla, şi sar termina 

la Warna. 

Această zonă se desparie de cea următoare 

priniro serie de dealuri mai înaltă, ce se con- 

tinuă mai pe toată limita, și cari sunt întretăiate 

de numeroase defileuri, formate de cursurile de 

apă, ce vin despre Sud. Ca particularitate ca- 

racterislică, se poale. nota că în această zonă 

nu se întâlneşte nici o înălţime mai mare de cât 

250 metri W'asupra nivelului mărei. 

2. Zona dealurilor înalte. Se întinde spre 

Sud de linia despre care am vorbit, până în zona
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munţilor. Ea se desparte de zona. munţilor de 

asemenea printr'o serie de dealuri aşezate pe o 

linie, care plecând din Balina Giawa, pe frontiera 

despre Serbia, ar trece prin Bercocătz, Wvutza, 

'Trojan, Tărnoca, Șunla şi sar termina în mare, 

ceva mai la Sud de Warna, formând, în această 

parte, limita septentrională a basinului fluviului 

Kamcic. ” 

Inălțimile acestei. zone, variază între 400 și 

300 metri. Cursurile de apă nau de cât forma 

pâriurilor. Ele sunt relativ destul de dese și sră- 

bat aceste. culmi, formând adese ori defileuri 

"foarte proprii pentr defensivă. -— Intreaga re- 

giune este destul de populată pentru că munţii 

se termină mai pretutindeni prin pante .oblice.: 

Zona munţilor, care se întinde spre fron- 

tiera meridională, este formată de însuși linia 

_culminantă a Balcanilor. 

Intregul sistem al acestor munţi, care în ve-" 

chime se numea Ilvenos, acoperă cu ramurile 

sale mai toată peninsula Balcanică, determinân- 

„du-i chiar forma. Culmea centrală a acestor munți 

începe la îmbucătura riului Morava (bulgărească) 

şi se continuă direct spre Est până la: marea 

Neagră, formând, pe toată întinderea, limita me- 

ridională a basinului Dunărei inferioare. Incepând 

de la origina 'Timokului și până la capul Emineh, 

în marea Neagră, pe o lungime de 444, km. cul- 

mea centrală a Balcanilor formează, atât limita 

12
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naturală între principatul Bulgariei şi provincia 
Rumeliei, cât şi linia despărțitoare între apele 
Dunărei şi apele Maritei. 

Inălțimea acestor munţi începe a se ridica la 
Riistendil. De la pasul Poarta lui Traian, formată 
în masivul hilo-Dag, pe drumul ce conduce de 
la Sofia la Philipopoli, culmea centrală începe 
prin a se ridica, îndreptându-se mai întâi spre Nord 
apoi spre Nord-Est, sub forma unei mase: de 
granit, prezintând o înălțime mediă de 1460 mM., 
până la Zlatitza. imediat spre Nord de acest 
punt, culmea centrală să întâlneşte cu Lo 
pol Bulcan, care vine despre West, din ţărmul 
Iskerului, şi care se termină la pasul Babanitza 

- (1916 m:) dupe ce a stribătut o distanță de vr'o 
66 km. De la “pasul Babanitza și până la pasul 
Demir. Kapu (între Starajeka și Sliwno), pe o dis- 
tanță de 170 km., lanţul ia numire de Iodja au 
Velii Balean,_ (munţii bătrâni), prezintând ur- 
mătoareie vârfuri, cele mai înalte din întregul 
masiv: rojau, lângă pasul Trojan ; Gumru/-tschal 
(2390 m.) ceva mai la Est; — Șipea (1534 m.) 
lângă trecătoarea cu acest nume; — Zelenil:o- 
ate, Azan, Dubnic, Tehumerna, ete., a căror 
înălțime variază între 1600 şi 2000 m 

De la lemir-Kapu culmea centrală se des- 
parte în doă ramuri, cari, după ce se deschid 
în formă de unghiu ascuţit, merg de se împreună 
în lanţul Emineh - Dag. Din vârtul triunghiului 

7



— 1179 — 

isvorăşte unul din braţele Kamcikului (Deli-Ka- 

meik). Lanţul despre Nord poarlă numirile de 

Indge Bair și Azan Balcan ; iar cel despre Sud, 

“Podu Balcan, Iiutschul: Balcan și Einineh- Dag, 

care nu prezinlă o înălțime mai mare de cât 

750 m.; acestea din urmă sunt pe teritoriul ru- 

meliot. Aceşti munţi prezintă spre Nord o des- 

voltare neîntreruptă de dealuri până în direcția 

oraşului Busciuk; iar pe tot ținutul din Nord- 

„Estul Buigarici, începând de la Rusciuk-Warna şi 

până la (rontiera Dobrogei, terenul se prezintă 

sub forma unui platou acoperit cu păduri, 

Peste cele doă catene, Azan Balcan şi Kiut- 

schuk Balkan, se allă doă lrecălori de prima or- 

dine: î) Gali Racul, în Azan Balkan, care sta- 
bileşte comunicaţia între itarnabad şi Șumla; 

2) Nadir- Derbent “(Nadir Kioi) peste Kiulschuck- 

Balcan, pe drumul dintre Aidos şi Schumla. 

- Incepând din Kurbeischa Planina şi până la 

Emineh Dag, culmea centrală, deseriză mai sus 

aparține frontierei meridională a Bulgariei. Dis- 

tingem 3 regiuni deosebite: 

_a). Regiunea Sofiei, care constitue un adevă- 

rat cadrilater în Sud-Westul Bulgariei. Această 

regiune prezintă în centru un şes înconjurat de ? 

toate părţile cu munţi. Cadrilaterul este tăiat în 

doă părţi inegale prin strimia vale a riului Isker. 

Partea despre West este sir&bătulă “de următoa- 

rele lanţuri, luate de la Nord spre Sud: Stara
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Planina, care începe de la frontiera: Serbiei, și ale 
cărei ramuri se duc spre Nord până în malurile 
Dunărei; apoi - vin munţii Șumugu, Rruşewitza 
Planina, Kurbetsehea Planina, cari vin tot din 
Serbia şi ale cărei ramuri se confundă cu munţi 
din această regiune. Spre Sud se ailă lanţurile 
Riisteudil Balean şi Dowanitza- Planina; iar în 
centru cadrilaterului, imediat spre Sud de Solia, 
se allă puternicul masif Visoteh. In partea de 
Est a riului Iscker se află mai întăi Rilo Dag . 
care formează pasul Pomrta lui Traian: apoi, 
mai spre Nord lanţurile Bârza Plunina, Gulubitza 
Planina, continuarea munților Schumugu, și Etro- 
pol Bulcan, continuare a munţilor Stara Planina, 
care se întinde până la pasul Babanitza. , 

b). A doa regiune este a. Baleanului propriu 
zis, numit hodscha-Dalean, care pleacă de la o- 
rașul Zlatitza, străbate Rumelia până la Kărlowa, 
şi se termină în dreptul orașului Siena, punt 
imporiani, pe unde trece şoseaua de la Tărnova 

“la Adrianopoli. Intre oraşul Gabrova (Bulgaria) și 
Kezanlik (Rumelia), se află faimoasa trecătoare 
Șipca, care a jucat un rol.atât de însemnat în 
resboiul de la 1877. - 

c). Dela Silwna, începe o a treia regiune, nu- 
mită regiunea Kamcicului. Ea se reprezintă mai 
întăi prin lanțul Micului-Balcan, care se conti- 

"nuă din cel precedent, până în marea Neagră, 
"ceva mai la Nord de capul Eminech; apoi prin
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_0 seric de munţi, care încongiură micul fluviu 

Itameicul, formând ast-fel limita basinului său. * 

Acestia sunt: spre West, “Indge Daivul, care, 
pleacă spre Nord formână cu micul Balcan: un 
triunghiu ascuţit, din vârful căruia isvoraște una 
din ramurile Kamcicului, Jaf-ali- Kamecicule. Lan- 

(ul se prelungește până la orasul Osman Bazar, 

Din acest punt pleacă spre Est, formând cu cel 
precedent un are de cere, lanțul Binar Dag, 
care se termină printun masiv puternic, în for- 
ma de “cadrilater, numit AAfișil- Balean, pe latura 

(orientală) căruia, se allă situat. orașul Șunla, 
In fine limita de Nord a basinului este formată 
din o serie “de înălțimi, cari poată. diferite alte 
numiri. 

Imediat mai la Est de puntul Sliwna, începe 
spre Sud-Est lanţurile Woda Balcan, Kiutschuk 
Balean, și Emineh-Dag care - se urmează unu] 

pe altul, şi. care se termină în mare prin capul 

Emineh. Aceste lanţuri formează cu cele prece- 

dente un triunghiu. ascuţit prin care se scurge 

apele riului Deli Kamcic. 

Riuri. Am arătatrmai sus că riurile Bulgariei 

curg toate de la Sud spre Nord, vorbind în special 
de cele ce se varsă în Dunăre. In general aceste 

- Piuri sunt mai scurte de cât riurile României, 
pentru că culmea centrală a Baleanului este mai 
aproape de valea Dunărei de cât acea a Carpa- 
ilor, prin urmare și volumul apelor acestor ri-'
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uri trebue să fie mai putin însemnat de cât 'al 

celor din România. 

Cursul lor este în general mai repede, pentru 

că inclinaţiunea terenului Bulgariei este mai 

repede de cât aceea a terenului din România, 

din care cauză ele au trebuit să sape foarte a- 

dânc văile lor, pentru -a s& pune în cele din urmă 

pe acelaşi nivel cu Dunărea. 

Ast-fel, ele nu vor putea servi nici o dată, cu 

" destul folos, drept. căi de. comunicaţie şi chiar 

văile lor, fiind adesea ori tăiate de dealuri cari 

merg până în maluri, d'o parte şi dalta, nu pot 

fi în d'ajuns practicabile pentru comunicaţiune. 

Prezintă însă o importanță destul 'de serioasă 

din puntul de vedere strategic. . 

Cele mai importante sunt: Zopoleica şi Pupa- 

dia, cari se varsă între Vidin și Arcer Palanca; 

— Smărdanul (Şomlia), cure isvorăşte din Ba- 

bina Glava şi se varsă la Est de Arcer Palanca; 

— Șom, care isvorăşte din Stara-Planina și se. 

"varsă lângă l.om-Palanea; — Cibrica, care is- 

vorăște din Stara-Planina, mai la Sud de pre- 

cedentul și se varsă lângă satul Cibra-Palanca ; 

Ogostul, mărit 'cu Botuniu, care isvorăşte tot din 

Slara-Planina, trece pe la Bercovătz şi se varsă 

în fața Jiului; — Shitul. care isvorășie ceva 

mai la Est de Ogostul, udă oraşul Wratza şi se 

- varsă spre West de orașul Rahova; — Iskerul 

mărit cu Les, Calhapitza și Isheiul-muc, cel mai
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important din riurile Bulgariei, care isvorăște din 

muntele Vitoz, trece pe la Esi de Sofia şi se 

varsă în “fața portului Celeiul; — Vidul, eare 

ese din odscha-Balean, udă Plevna şi se varsă 

în faţa portului. Islaz; —— Osma, care isvorăște 

ceva mai la Est de precedentul, udă orășelul 

Lowcea şi se varsă lângă Nicopol; — Jantra, 

mărită cu Drenowa, care izvorăşte lot din Kods- 

cha-Balcan, udă Târnova şi și se varsă ceva 
mai la Est de Şiştov: om, format din hara- 
Lom și Ahk-Lom, care isvorăște din binar-Dag 

și se varsă lângă Rusciuc ;— Sara, care se varsă 

lângă Silistra; și Tohan-dere spre Est de acest 

Oraş. a 
In marea'Neagră se varsă Praucadi, care is- 

vorăște din înălțimile situate în apropiere de Has- 

„grad; curge spre Sud Est, mai întâi sub numele, 

de Frekli, udă. oraşul Prawadi și se aruncă în 

mare lângă orașul Warna; — hamcicul, care is- 

voraşte prin doă braţe: cel dintăi. Deli-Kamcik, 

care ia naştere din unghiul format de Woda- 

Balcan și Indge Bairul; cel dal doilea, Akali- 

Kamcil:, care isvorăşte din unghiul format de In- 

dge Bairul și Binar Dag; după ce primeşte mai 

- mulţi alluenţi, se întălnește cu cel precedent spre 

Sud de oraşul Prawadi, apoi urmează direcțiu- 

nea spre Est, până la vărsarea sa în mare? Neagră, 

la Sud de Warna. -
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Bulgaria politică si administrativă. 

Prin tractatul de la Berlin 13 Iulie 1878 în 
urma * resbelului russo-româno-ture, pentru in- 

dependenţa Bulgariei, această provincie fu luată 

de sub suzeranitatea “Turciei şi ridicată la rangul 

de principat autonom. | 
Unul din numeroasele triburi scitice, ramura 

fineza, Bulgari, apar în Europa prin secolul 

al V-lea (475). Ei locuiră mai. întăi, cât-va 

timp, pe t&rmurile [luviului Wolga 1), se lăsară 

puţin câte pulin spre marea Neagră, şi fură su- 

puși de către Avari (550—634). In anul 635, 

sub conducerea lui Kubrat, ei 'scuturară jugul 

Avarilor. După moartea lui Kubrat, imperiul fon- 

_dat de acesta printre popoarele slave, fu împăr- 

părțit între cei trei fii ai sti. Unul din aceştia, 
Isperik (cunoscut sub numele de Asparuch) se 

așeză mai întâi pe ținuturile dintre Dunăre, Nistru 

şi marea Neagră, de unde apoi trec în Moesia, 

găsi pe Slavi cari se' alai deja aci (680) şi fon- 

dară regatul Bulgaro-ltomân. O dată aşezaţi în 

Moesia, care era 0 provinciă a imperiului Bizan- 

tin, ei veniră în contract. cu Bizantinii, cari cău- 

tară în mai multe rânduri să-i supună. În anul 

864 regele Boris primi, împreună cu tot poporul, 

1), Se crede că numle de Bulgari vine de la Wolga. 
Scriitorii Arabi nurmniau acest îInviu Bulgar: De altmin- 
treli se găseşte încă și astă-zi ruinele unui oraş, sub nu- 
mele de Bulgar, situat pe ţărinul rîului Wolga.
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botezul religiunei creşline și în acelaș timp nu- 

mele de. Michail. 

Acest regat fu supus imperiului Bizantin de 
Basiliu al Il-lea (1019). Mai târziu, sub Asa- 

nizi, se formă din nou regatul Homâno-Bulgar, 

ridicat la apogeul stu de către Ioniliu Callo- Joan- 

nes (1197—1207). 
In secolul XIV, năvăliră Turcii şi cuceriră Bul- 

_garia; ast-fel că rămase și dupe căderea Cons- 

tantinopolului (1453) ca provinciă turcească sub 

denumirea de Vilaetul Dunărei, până la 1878, 

când prin tractatul de la Berlin se ridică la rangul | 

de principat autonom. sub suzeranitatea 'Turcici. 
In 1885 Rumelia căută printr'o rescoală să fie - 

anexată la Bulgaria, de aci urmâ resbelul între 

“Bulgari şi Sârbi, care avu ca urmare, anexarea 

Rumeliei la. Bulgaria 1). 
Bulgarii de astă-zi sunt un popor slav ; ei nu 

“mai posed din vechia lor origină de cât numele. 

Numărul lor se urcă Ja ţilra de” 2 milioane lo- 

cuitori, din cari 67 9, Bulgari curaţi, iar restul 

Turci, Români, Greci, Evrei, Germani și alte na- 

ționalități. — In. ceia ce priveşte religia, 68%/, 

sunt creştini ortodoxi, restul mahomedani și prea 

puţini israiliți. 

4). Prin pacea încheiată la Bucureşti în urma acestui 
vesbel principele Bulgariei fu numit guvernator al Ru- 

meliei pe termen de cinci ani.



, 
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Din puntul de vedere administrativ, Bulgaria. 

se împarte în 21 de cercuri sati distriele, împăr- 

țit, fie-care, în doă sau trei plăși, în total B$. 

Aceste distriete-sun!: a 
Sofiu, IKiistendil, Tirn, Bevhorttz, Vidin, Lom, 

Rahowa, Vratza, Orhania, Lowce, Plewna, Sistone, 

Sevlieuo, Târnova, Ruseiuck, Rasgrud, — schi. 

-zumaya, Șumla, Praadi, VPurna și Silistra. Fie- 

care din aceste districte au drept capitală orașele 

cu aceeași numire. 
Suprafaţa totală este 63972 km. p. , 

Puterea legislativă se esercită de către prin- 

cipe ales de adunarea notabililor din August 1879 

în Tirnowa, şi de către Camera deputalilor, cari 

se aleg prin vol universal câte unu la 10000 de 

alegători. 
Puterea execulivă este încredințată principelui 

șe celor 6 miniștri: Interne, Finanţe, Externe, 

Justiție, Lucrări publice, Instrueţiune. şi Culte, și 

Resbel. . 

Puterea judecătorească se exercită de: Inalta 

Curte de justiție în Sofia;—3 Curți de apel, una 

în Sofia, alta în Târnova și alta în Sumla ;—9 

Tribunale: Sofia, Widin, Wraţa, Plewna, Târ- 

nowa, Rusciuk, Rasgrad, Șumla şi Warna, și 

58 judecătorii de pace, câte una în fie- -care re- 

ședinlă de sub-prefectură. 
Armata. Prin decretul de organizaţiune din 

1879, August, se stabileşte că ori ce Bulgar în
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etate de 21 ani e dator să facă serviciul militar 

pe. timp de 12 ani, din cari 4 ani în armata 

activă, 4 în rezervă şi 4 în miliţie. Armata se : 

compune din 24 de batalioane infanterie, câte 

palru companii, 8 escadroane de cavalerie; 11 

baterii artilerie, cu 88 tunuri, 2 companii arti- 

lerie de fortăreță şi 4 companii lrupe de geniu: 

In timp de pace, efectivul alinge ţifra de 17670 

oameni. În caz de resbel însă, armata se poate 

ridica la ţifra de 52000 oameni, afară de rezer- 

vă și miliție, cari apropie ţifra de 100000. . 

Bogăţiile Bulgariei. Bogăția principală a 

Bulgariei constă mai cu osebire în fertilitatea solu- 

lui care produce o cantitate de cereale (porumb, 

griu, secară, orz, ovăz, şi meiu). Se produce de 
asemenea fasole, tutun și vin. 

“Printre animalele domestice se disting oile; 

apoi caii, boii, bivoli şi un mie număr de assini, 

Printre. minerale se găseze mine de fier și de 

cărbuni a căror extragere sa neglijat până azi. 

Ca industrie nu se poate cila—în afară de ob- 

jectele de prima necesitate—de cât fabricaţiunea 
mălasei (în mod primitiv); aceea a postavurilor 

ordinare, încălțăminte, diferite ţesături ordinare 

de lină, filigrane .de aur și argint, pielărie ete. 

Comerţul tolal al Bulgariei s'a urcat în 1884 

la- ţifra 46,351000 pentru import şi :48,867,000 
- pentru export? Articolul principal de export este 

grâul, dupe care vine apoi lâna, brinzeturile, piei,
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pricate, vin, alcool, zahar, sare, petroleu, lemne 
de constructie și altele. 
Oraşe, Sofia, (20500 loc. Triadica), capitala 

Bulgariei. Reşedinţa înaltelor autorități civile, mi- 
litare și eclesiastice “ale -principatului, Acest oraș 
este silutuat la Nord de masivul Vito, pe u-: 
nul din afluenţi Iskerului. De la constituirea prin- 
cipatului, oraşul s'a înfr umusețat, atât în privința 
consirucțiunilor cât şi din puntul de vedere cul- 
tural. Practică deja câte-va industrii: pânzeturi, 
tulunul, tăbăcării, ete, | 

Samakow, (10000 loc.) sitnat spre Sud de 
Sofia pe -o înălțime. Punt strategic, important 
prin situațiunea sa. Trecătoare în Rumelia prin 
pasul His-Derbend. Altă dată una din cheile 'Tur- 
ciei europene. 

Dubuitza, (7500. loc.) spre Sud-West de Sa- 
makow şi la Nord de masivul Bilo-Dag, este 
renumit prin minele de fier de prin prejurul său. 

Berkowâtz (5500 loc.) la Nord de Sofia. Re- 
numit. prin minele sale de argint. 

Șumla (23000 loc.). Altă dată fortăreță de 
prima ordine, a cărei desarmare însă sa decre- 
tai. prin tractatul de la Berlin. Incă de pe tim- 
pul Romanilor acest oraş era un punt. strategic - 

important. -Este unul din oraşele cele mai mari 
“din Bulgaria în privința industriei şi comerțiului. 

Rasgrail (11000) loc.), punt important pe
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drumul dintre Rusciuk şi Șumla. Oraş comereial. 
Ruseiuck, (27000 log.) în fațn Giurgiului. A 

jucat un rol important ca fortăreață, însă ca Și 
cele-alte porturi întărite din Bulgaria, prin trae- 
tatul din Berlin, s'a decretat dărimarea întăriri= 
lor sale. Se practică mai multe industrii, ca: 
mătase, lână, pielării, tutun, fructe ete. Cap de 
linie a! serviciului de vapoare după Dunăre și a 
singurei căi ferate din Bulgaria. 

Silistra, (10000 loc.) Altă-dată fortăreață im-. 
portantă prin resboaele ce. sau întâmplat aci. 
Astă-zi important prin comerțul stu. 

Warna. (24000 loc.). Primul port al Bulgariei 
pe marea Neagră. Cap de linie al drumului de. 
fier și staţiune imporlantă serviciului de vapoare 
între Odesa și Constantinopol. Altă-dată fortă-. 
reață azi renumită prin comerțul stu. 

Prawadi (4700 loc.) pe Iluviul cu acelaş nume. 
Punt situat pe marele drum militar în mijlocul 
defileurilor balcânice. 

Widin (13600 loe.). Oraş întărit. Port pe Du- 
năre, comerț cu Austria. A jucat un rol însem-= 
nat în Istorie. - 

Nicopoli. (4650 loe.), port pe Dunăre în fața 
portului român 'Turnu-Măgurele. 

Șistow (11500 loc.), în faţa Zimnicei. 
Ambele aceste porturi au jucat un rol însem- 

„nat în resboiul dintre Ruşi și Turei (1876—77. 
Plevna (11100 loc.) Situat pe niște coline spre:
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stânga riului Wid. A jucat un rol decisiv în jes- 

boiul ruso-româno-ture din 1877. 

Târnova (11509 loc.) Altă-dată capitala Bul- 
'gariei. Actualmente oraș industrios: mătase, pân- 

zeturi, vapsitorie ele. ” 

Oraşele principale din Rumelia sunt: 

Filipopoli (Lurcește Filibe, 45000 loc.) situat 
pe Maritza în dreptul trecătourei Troian. Capi- 

la Rumeliei, fundată de către Filip, regele Mace- 

doniei. Fabrică matase și bumbac. Comerţ im- 

„portant. 

Tatar-Bazardzik (10000 loc.) situat spre West 
-de Filipopoli, important prin băile sale minerale 

-calde. 

Iehtiman, este un mie orășel situat la o dis- 

tanță de 75. km. spre Est, punt. unde începe 

panta pe culmea centrală a Balcanilor. Situat - 

pe drumul dintre Sofia la Constantinopol, stre- 

bătând defileul Sulu—Derbent, sau „Hoarta lui 

“Traian. 

Eski-Sagra (13000 loc), situat la picioarele 

Balcanilor. Oras industrios. 

Kesanik (8000 loc.), renumit prin preparaţiu- 

“nea uleiului de roze. 

Siluan (Sliwna, turcește Eslimje 24,090 loc.). 

Situat lângă pasul Demir-Kapu (poarta de fier). 

Burgas Pyrgos (5000 loc.), port important pe 

marea: Neagră. 

Iamboly (13000 loc.), pe riul Asmak. Cap de
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linie al drumului de fier care vine despre Adri- 
anopoli. Comerţ important. 

Căi de comunicaţie. Din puntul de ve- 
dere al căilor de comunicaţiune, Bulgaria este 
încă foarte înapoiată. Căile oare-cum mai prac- 
ticabile s'au deschis numai prin "necesităţile mar- 
surilor militare. Comerţul n'a reușit a'și înbunătăţi 
mijloacele de transpori, de cât numai prin calea: 

„ferată Rusciue-IParna care devenise o necesitate 
" imperioasă pentru comunicarea dinire Europa și 
Constantinopol, Astă singură cale ferată, care se 
leagă cu cea română, Bucureşti- Giurgiu, prin un 
serviciu de vapoare, ocupă o întindere de 224 
km. şi trece pe lângă Rasgrad și Prawadi, 

Prin cele alte căi de comunicaţiune, care leagă 
între densele diferitele punte importante, prin po- 

“ziţiunea lor,. fie strategică, fie comercială, distin- 
- gem următoarele: | 

1. Solia-Plevna-Xicopoli, care străbate Etropol- 
Balcan, prin trecătoarea Baba-Konak şi trece prin 
Samundjewo (Orhania). 

2. Solia-Ichtiman-Filipopol, care străbate munţii 
prin defileul Suluderbend si Rumelia prin Zatar- 
bazardzic. Această cale ține de drumul de la 
Sofia la Saimacow, care merge apoi la Filipopol 
prin pasul Jis-Derbend. Se unește cu linia pre- 

„cedentă la 'Tutar-bazardzie. |
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„Din această cale pleacă o ramură spre Dub- 

nitza, înconjură spre West masivul * Rillo-Dag, 

și comunică cu Macedonia prin defileul format 

"de valea Mariţei. 

3. Solia-Kiustendil, străbate munţii Kiustendil 

și merge la Karatowa. i 

4. Sofia-Pirot-Niseh, prin Sliwnitza, punt inpor- 

tant, unde Bulgarii au repurtat o victorie decisivă 

asupra Sârbilor în 1885; străbate gătul Drago- 

man, şi trece în Sârbia la Pirot, punt până unde” 

au înaintat Bulgarii în urma luptei de la Sliwnitza. 

__5. Sofia-Widin, care străbate Sara Planina 
prin pasul St-Nicola, lrece prin Bercowitz, Ci- 

_prowitz și Belogradzie. De la Bercowâtz pleacă 

o linie ce merge la Lom-Palanea sau la Cibra- 

Palanea. 

Aceste cinei drumuri au un punt de contact, 

Sofia. 

6. Târnowa-Sofia, prin Sevlijewo, Trojan și Te- 
tewna, apoi se uneşte cu calea Sofia-Plewna.: 

7. Târnowa-Plewna, prin Sewlijewo și Lowce. 
8. Târnowa-Rusciue-Șistow, prin Bjela, de unde 

pleacă o ramură direct spre Plewna. 

9. Târowa-Raserâd. 

10. Târnowa-Gabrowa, prin Drenow: ; de aci 

irece munţii la Kezanlik, prin trecătoarea Șipka. 

Din Gabrowa merge o ramură la Sewlijewo. 

11. Târnowa-Elena, şi de aci peste munţi la 
Sliwna, prin Starajeka și pasul Demir-apu.
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Aceste din urmă 6 drumuri au ca punt de 
contact Târnowa. 

12. Șumla-Rusciuk-Turtucaia, prin Rasgrad. 

13. Șumla-Silistea, prin Kokluje. 

14. Șumla-Mamgalia, prin Hadgi-Oglu- Pazardzic. 
15. Șumla-Warmna, prin Ieni-Bazar și Prawadi, 

de unde pleacă o cale direct la Iadji- Oglu- ba- 

zardzic. ” 

16. Șumla- Wertbitza-Sliw na, prin Eski- Stam=: 

bul, Werbitza și pasul din Kiutschuk-Balean. 
17. Șumla-hezaulik, prin Osman Nazat, Elena, 

Gabrowa şi pasul Șipca. 

Aceste din urmă şease drumuri au ca punt 

de contact orașul Sumla. 

13



CAB. XI. 

SERBIA. 

Sitnațiumne. Acest regat se coprinde între 

1908'—230 longitudine orientală (Mer. Gr); şi in- 

tre 49015'—440 latitudine septentrională. , 

Xiznite. Se mărginește la Nord cu Austro- 

Ungaria, în special cu Fscluvoriia, de la îmbu- 

cătura Drinei până la confluenţa Savei cu Du- 

nărea; și cu 'Temişana, de la Belgrad, până la 

îmbucălura Cernei;—la Est cu România, de la 

îmbucătura Cernei până la aceea a 'Timokului; 

apoi cu Bulgaria de la îmbucătura 'Timokului 

până la muntele Patariţa ;—la Sud cu Turcia de 

la muntele Patariţa până la Biela Planina; — la 

West cu Bosnia, din acest punt şi până la con- 

Muenţa Drinei cu Sava. 

Suprafața totală a regatului este se 48,037 

km. p. 

„Relieful solului. Sâbia este o țară mun- 

toasă. Afară de câte va locuri de mică întindere, 

și de şesurile câtor-va cursuri de apă mai impor-
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1ante, întreagă suprafaţă a acestei țări este acope- 

vită cu ramurile sistemului Balcanic, care o brăz- 

dează în toate direcţiunile, începând de la frontiera 

meridională și până în Dunăre. Din această cauză 

nu se poate preciza zone anumite dupe înălțimea 

terenului; pentru că, lăsând la o parte şesul format 

între Drina, Sava şi Tzer Planina, parte mlăștinos, 

parte păduros; apoi şesul Kolubarei acoperit cu 

mlăştini, și în fine della Morawei, restul Serbiei 

este acoperit cu munţi şi dealuri pietroase, prin- 

tre cari riurile se scurg prin niște văi înguste și 

adânci, spre a forma un basin principal; acela, 

al Morawei, şi altele mai. puţin imporlante. Pe | 

linia care constitue întreaga frontieră meridio- 

nală, începând de la origina Drinci și până la 

“Timok, se află un lanţ neîntrerupt. de munţi, de 

-0 înălțime mediocră, cari poartă diferite numiri: 

- Stolatz-Planina, din care se desface spre Est 
„ Platibor-Planina, coprinsă între doă din sorgin- 

țile Moravei sârbești. Spre Sud-Est se'află War- 

da-Planina pe teritoriul Bosniei şi din care se 

desface pe frontieră Jawar-Planina, care tri- 

mite spre: Nord pe Mutsehan-Plonina, coprinsă 

„între Morawilza şi Djellina; apoi vine Golia- 

„Planina, care trimite spre Nord pe 'Teher- 
meno-Planina, coprinsă între Morawilza şi Slu- 

denitza, şi care se termină prin muntele Zroglorco. 

Imediat la Est de riul Ibar începe Kopanik-Pul- 
nina (1892m-), care trimite spre Nord pe Sheliu-
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Planina, şi pe Stolwi-Planina, până la conilența” 

barului cu Morava sârbească. Urmează apoi, 

tot spre Sud-Est Maritza-Planina, până în mun- 

tele Mekou; apoi Goljak-Planina până în muntele 
“Kirhka; apoi Wranja-Planina, până în |ârmul 

Moravei bulgărești.” De aci linia munţilor urmând 

frontiera, se îndreptează «pre Nord-Est prin ra- 

murile Iljia-Planina cu muntele Patavitza ; Kur- 

betseha-Plujina și Kvuschewitza-Planine, cu vir- 

ful Stol, ale căror ramuri înaintează până în Stara- 

" Planina pe frontieră. Aceasta din urmă, care cade 

perpendicular pe linia descrisă de lanţurile prece- 

dente, aparţine jumătate numai Bulgariei; de la 

Klisura însă, și până la Aldinitz, constitue o 

parte din limita între Sârbia şi Bulgaria. Acest 

lanţ prezintă unele vârfuri mai înalte de cât ori 

care altul din tot ținutul Sârbiei cum e de exem- 

plu Medji-Planina (2010 m.); apoi St-Xicola 

(1450) şi altele. Stara Planina se termină în . 
“aceași direcțiune prin Zaglawatschka-Planina, 

care merge până în Timok; 

In interiorul Sârbiei se deosibese următoarele 

sisteme de munţi: 
Tzer-Planina, la Nord de Jadar, care mărgi- 

gineşte spre Sud șesul mlăștinos şi păduros, nu- 

mit Matchewa; lagodina-Planina între Jadar, 

Drina şi Kolubara; Maljen-Planina cu masivul 

_Kablar, “între IKolubara, Ditschina, Morawa și 

Skrapesch; —- Ielitza-Planina între Morawitza,
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Morawa și bar. In interiorul Sârbiei se află Munţii 
Rudnik, care acoperă cu ramurile lor o îulrcagă 

regiune muntoasă, numită „Schumadia“ (pădu- 

roasă) cu masivul Sehtuvatz (1110 m.), spre 
Nord, şi cari se coprind între Ditsehina, Morawa 

sârbească, Morawa si Jeselnitza ; apoi mai spre 

Nord masivul Bukulja între Kolubara și Jesel- 
nitza ; iar spre Sud de ţinutul Schumadia se află 

Jastrobatz-Planina între Rasina, Morawa bulgă- 

vească şi Plitza; apoi masivul Petrowa-Gora în- 

tre Plitza şi lablanitza. 

Toate aceste sisteme de munti, acoperă jumă- 

talea Sâchiei, aflată de partea stângă a Morawei. 

Cele situate pe cen-laltă parte sunt: Krusehwitza- 
Planina, ale cărui ramuri tree peste frontieră în 

Bulgaria și Suha-Planina, ambele despărțite. prin 

riulețul Kulina şi situate între Morawa bulgărească 

și Nişawa; apoi Bjelawa-Plenina situată la Nord 

de Pirot: masivul Ozren-Planiuna la Nord-Est de 

orașul Alexinatz; masivul Rtang, între Morawitza 

și Malin-Timok. Golubinge Planina, care des- 

parte basinul. Morawei, în cursul inferior de a- 

acela 'Timokului, şi de care ține Biljenitsehka Pla- 
nina coprinsă între Reşawa şi Mlawa. Din mun- 

tele Stol, punt unde se unese aceste doă lanţuri, 
pleacă spre Nord Pek-Planina, care se întinde 
pe țărmul drept al riului Pek, până în ţermul 
Dunărei. , 

Spre West de acesta, între Pek și Mlawa, se 
.
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allă masivul Omolje, (sau Komolje), care se 

continuă până în termul Mlawei, prin Wukan 

-Planina ; iar «pre Nord între Pek şi Poretsehka, 

de a lungul Dunărei, formând un zid de dealuri, 

se întinde Gola Planina. 
In fine, lanţul Mivotseh Planina, care se în-- 

tinde printre Poretsehka și Dunăre, unde par a 

se uni cu munții Sretinei din Banat, formând 

ast-fel o tresură de unire — întretăiată de Du- 

năre — între sistemul Balcanilor si acela al Car- 

paţilor. 
= 

Cuwsuri de apă. Privită în general, Serbia 

nu are linie de împărţire regulată a apelor sale, și 

judecând după mulţimea dealurile dispuse în toate 

direcțiunile, lesne putem conchide că și direcţiunea 

cursurilor sale de apă va [i tot atât de capricioasă 

ca şi aceea a dealurilor sale. Totuși, observând carta 

acestei regiuni, vedem că toate cursurile de apă 

importante, după ce isvorăsc din seria de munţi 

despre Sud, se întrunesc în basinuri și merg 

de se aruncă apoi în Dunăre. Ast-fel dar direc-: 

țiunea generală. a cursurilor de apă este dela 

Sud spre Nord. 
-Cel mai imporlant din aceste cursuri, şi al 

cărui basin ocupă aproape întregul teritoriu al 

regatului, este Morava. Acest riu se compune mai 

întâi din doă brațe, cari vin din doă direcțiuni. 

aproape opuse: î) JMoraa sârbească, care se for- 

meuză la rândul său din trei pârae. Shrapesh, ce
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ezc din Maljen Planina: Djetina, ce ese din Zla- 

tibor Planina, și Moraecitza 'din Golia Planina. 

Acest braţ se mai încarcă pe dreapta cu Jbarul, 

ce vine din muntele Shljeb, situat în apropiere 

de frontiera Munte-negrului, și trece frontiera, for- 

mând pasul Rashka în muntele Bjela apoi, cu Ba- 
sina, cu care se uneşte lângă Kruschewalz; iar 

pe dreapla cu Ditschina şi Grucha: Al doilea 

braţ este Morawz. bulgărească, care isvoraște din 

Koschja Planina (Turcia), străbate frontiera prin 

munţii Vranja, trece pe la Est de acest oraş şi 

urmează apoi calea spre Nord, trecând pe lângă 

orașele Lescowătz (stânga) Nisch şi Alesinatz 

(dreapta). Acost Lraţ, se încarcă pe slânga cu 

Veternitza, ce vine din munţii Vranja, cu Jabla- 

nitza, din Goljak Planina, şi Plita din Maritza 
„Planina, iar pe dreapta cu Mazuritza, ce vine 

din Kurbetscha Planina, Vlassina (aceeași origi- 
nă), Mutina, din Suba Planina, Nișatca, din Stara 

Planina (Bulgaria), care uâă Pirot și Nisch; 10- 

polnitza din Ozren Fanina, și Moraucitza din ma- 

sivul Rtang., : 

Cele doă Morawe se întâlnesc la satul Sta- 
Jatseh, de unde îşi urmează calea spre Nord în- 

tr'o singură albie, trecând pe lângă oraşul Paratjin. 

Tjuprije dreapta și : Jogodina (stânga). La oraşul 

Swilainalz se desfac2 spre dreapta un braț, care se 

uneşte iarăși cu braţul principal în dreptul oraşului . 

Posharewatz, iar la satul Miloschewatz se desface
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un alt braţ, Jusewa, care duce o parie din apele Mo- 

rawei în Dunăre lângă oraşul Smedereivo (Semen- 

dria), pe când grosul apelor Morawei se aruncă în 

Dunăre ceva mai spre Est de Smederewo, în faţa 

oraşului Kubin din Austro-Ungaria. După întru- 

nirea celor doă braţe, Morawa mai primește pe 

stânga următorii afluenţi: Grutehia, Lugomir și 

Lezenitza, ce ese din munţii Budnik și Jeselnitaa 

ce vine din muntele Schturatz; apoi pe Ralja, care 

'se varsă în braţul Jesaea ; iar pe'dreapta Tarnitza 

și Reșaca ce vin din Golubinje Planina. Cel d'in- 

tâi se varsă lângă orașul Paratjin, iar cel d'al 
doilea lângă Swilainatz. 

Timokul este format de: asemenea din doă braţe. 

Cel mai important isvorăşte din Stara Planina 

sub numele de Bel; “Timole, s îndreptează mai 

întâi spre W'est, apoi se întoarce spre Est, for- 

mând un semi-cere, se întâlnește lângă Knjaje- 

walz cu un alt braţ ce vine tot din Stara Pla- 

nina, urmează apoi calea spre Nord până la o- 

rașul Zaitehar, unde primește pe al doilea braţ, 

Malin Timol:, ce vine din (olubinje Planina, și 

ambele întrunite încep a eonsiiui frontiera Sârko- 

Bulgară, urmând direcţiunea pre Nord-Nord-Est, 

până la confiuența sa cu Dunărea, care se face 

spre Sud-lst de orașul Negotin. 

Drina, care isvorăşte din. liwor Planina (Bos- 
nia), curge mai: intâi spre Nord-West până la 

Ziwvornik (Bosnia), apoi dired spre Nord, până
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Ja Dalscha, -unde se aruncă în Sava. Printre a- 
Îluenţii principali dupe teritoriul Serb, însemnăm 
pe Jadarul, care vine din Jagodina Planina. 

Drina formează mai pe toată întinderea sa fron- 
tiera, între Serbia și Bosnia. 

Intre Timok și Morawa putem cita urmăloa- 
rele cursuri de apă: 

Poretschka, care curge de la Sud la! Nord. pe 
lângă munţii Mirotsch; — Pel:, care curge prin- 
tre Pek-Planina şi Omoljie-Planina; — J/leuca, 
care isvoraște prin patru sorginţi din Omoljie- 
Planina,- curge mai întâi spre West, pe la Nord 
de Biljenitschka Planina și se îndreptează spre 
Nord până la confluența sa cu Dunărea, ceva mai 
la Est de îmbucătura Morawei. . 

Intre Morawa și Drina se pot iarăși cila ur- 
mătearele cursuri de apă: 

Kolubara, care isvoraşte din Maljen Planina, 
curge spre Nord, până la oraşul Waljewo, apoi 
spre Est până la Bajewatz, și în fine spre Nord 
până la Obrenwalz unde se aruncă în Sava. Ko- 

-lubara se încarcă pe dreapta cu Ljig, Petschian- 
sa şi Turja, — iar pe stânga cu Tamnawa, ce 

vine din 'Tzer Plâuina. 
In fine Dubrawa, ce vine tot din Tzer Planina: 

precum și altele mai puţin importante. 
"Clima. In toată Serbia domină o climă conti- 

nentală destul de pronunțată. Ternele sunt lungi 
și riguroase, verile de asemenea lungi şi arză-
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toare; iar trecerea de la iarnă la vară şi vice- 

versa sunt destul de repezi. Marea este foarte de- 

parle pentru ca să poată influența asupra tem- 

peraturei ; este ferită însă până la un punt oare- 

care de vânturile ce bântue România, din cauza 

“munţilor Mirotseh și Stara Planina siluaţi în ca- 

lea lor. - | | 

Serbia politică și administrativă. In 

timpurile cele mai vechi cunoscute, această țară 

erea locuită de Traci, cari ocupau întreaga penin- 

sulă balcanică. In limpul dominaţiunei Romanilor, 

ea făcea parte din Moesia superioară, iar dupe că- 

derea imperiului Roman de apus, trecu sub do- 

minaţiunea Bizantinilor. — In prima jumătate a - 

secolului VII (anul 635) imperatul Eracliu dete 
voie „Sârbilor (slavi) să se aşeze în acest ţinut, 
pustiit de Avari, care căpătă de atunci numele 
de Serbia. 

Liberă până la anul 923, Serbia trecu sub do- 

minaţiunea Bulgarilor dimpreună cu care fură în- 

corporaţi în 949 la imperiul . Bizantin. In 1039 
partea occidentală scutură jugul, dar numai pâ- 

nă la 1105. De la î151 începe epoca glorioasă 

a Serbilor, După ce "şi întemeiară statul, ci se în- 

tinseră în peniosulă, din care cuceriră o bună 

parte (Macedonia și parte din 'Tesalia și Albania.) 

Puterea lor dură până în secolul XV, când Sâr- 

bia fa cucerită şi ocupată de Turci. Prin trac- 

tatul de la Posharevalz, 1718, partea de Nord-
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West trecu la Austria, care însă o restitui la 1739, 

prin pacea de la Belgrad.: In 1800 Serbia deveni 

autonomă, prin rescoală organizată de călre Ue- 

orge Cerni, care fu recunoscut de prinţ al Ser- 

biei, dar astă independenţă nu durâ. de cât până. 

la 1812, când tractatul de la Bucureşti dete Por- 

ței drepturile sale de mai nainte. În 1816 Mi- 

losech Obrenowitz, tatăl actualului rege Milan, or- 

ganizează o a doa rescoală, al cărei triumf fu 

recunoscut definitiv prin lractatul de la Adria- 

„nopol. “Totuşi Serbia nu era încă independentă de. 

cât în aceea ce privia administraţia sa interi- 

oară, pentru că plătea Tureilor un tribut în bani, 
şi Ja cerere era obligătă a le pune la dispoziţie 

un corp de 12000 oameni. | 

In 1884 Serbi 'şi stabilivă o constituţie și în a- 

nul 1876 ei fură înainte mergătorii resbelului din- 

tre Ruso-Români cu Turcii. Ast-fel, prin tracta- 

tul de la Herlin 1878 Serbia căpătă independența 

sa definitivă, precum şi o sporire de teritoriu în 

detrimentul Turciei (districtele, Nisch, Pirot, To- 

plica şi Vranja, care făcea parte mai nainte 
din Vilaietul Prisren). | 

In fine în 1882, Martie 6, Serbia sa ridicat. 
la rangul de regat. 

„ Astă-zi Serbia este o monarhiă eredilară, a 

cărei constiluțiune revăzulă, se aseamănă cu a- 

ceea 3 altor monarchii parlamentare din Europa. 

Regele “guvernează cu ajutorul ministrilor săi
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“în număr de șeapte, Interne, Externe, Culte și 

Instrucție, Justiţie, Finanţe; Resbel și Lucrări pu- 

blice, precum și cu ajntorulă Camerei (Skupei- 

nei) compusă din deputaţi, aleși de popor și o 
parte numiţi de rege. In timpuri ordinare deputaţii 

Serbiei sunt în număr de 134, din care 33 sunt 

numiţi de rege; în timpuri însă extraordinare nu- 

mărul lor se poate înmulți. 

Din puntul de vedere administrativ Seibia este 

împărţilă în 21 districte şi. 75 plăşi: 

Alexinatz Cap. Alexinatz 

Belgrad >» Belgrad 

Zerna Reka oa» Vaitehar 

Jagodina "> Jagodina 
Knjajewatz > Knzajewalz - 

Kragujewatz a Kragujewatz 

Kraina >» Negotin 

Kruschewatz »  hruschewalz 

Podrinje > Losnitza 

Poscharewalz > Poscharewalz 

Rudnik > Gorni Milanovătz 

- Schabatz > Schabatz | 

Smederew6 „> Smederewo(Semendrita 

Tchatehak »  “Tehatchak 

Tjuprije »  Tjuprije 

Uschilze . „> Uschitze- 
Walijewo  * > Walijewo 
Niseh | >. Niseh
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_Pirot Cap. Pirot 

“"Toplica | "> Topliea 
Vranja . > Vranja! 

Populaţiunea totală se urcă la ţifea de 1,300,000 - 
loc., printre care se găsesc 200,000 Bulgari, 130,000- 
Români, 100,000 Albanezi, 27,000 țigani și alle 
naţionalităţi, ca Germani, Unguri, Armeni, E 
vrei, ete. - | 

. Religiunea dominantă este cea. greaci—orto- 
doxă. Șelul stu, mitropolitul, este numit și recu- - 
noscut de rege. 

Se, mai găsese 15,000 Muhometani, 5000 ca- 
tolici, 500 protestanți și 3500 Israiliţi. 
Armata. In Serbia toţi oameni valizi fac parte: 

din armată. Armata permanentă se compune ac- - 
tualmente din 3 regimente de infanterie, câte 10 
batalioane de fie-care, (batalionul 700 oameni 
și în timp de resboi 800 oameni), 4. esca- 
droane de cavalerie, o brigadă de artilerie, 
compusă din. 4 regimente, 28 baterii de câmp 
şi 4 de munte. În fine trupele de geniu, tren, 
ambulanță ete. . | 

Rezervele ating ţifra de 125,000 oameni, iar- 
dinpreună cu milițiile, dura totală se urcă la.” 
265,000 oameni. | 
Bogăţiile Serbiei. Sursa principală de. 

bogăţie a acestui regat stă în agricultură ; cu 
toate acestea exportul produselor agricole nu:
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e destul de mare în raport cu supra-faţa cul- 

tivabilă. 

Dintre plantele industriale se cultivă cu oare- . 

care succes cânepă şi tutunul. 
În creșterea vitelor primul rang îl ocupă porcii, 

care constitue unul din principalele articole de 

exportaţiune în Austro-Ungaria, și a căror creş- 

tere se favorizează încă prin desvoltarea indus- 

triei, preparatelor alimentarii. In anul 1879 s'a 
constatat existența a 160,000 cai, aproape un 

milion vite cornute mari, 3,500,000 oi, 600,000 

capre 'şi 1,700,000 porei. | 

Cultura viței ne practică cu succes prin apro- 

piere de Dunăre. Vinurile de Nesotin se bucură 

de un oare-care renume. 

Serbia este bogală în păduri; dar lăereu a- 

cestor întrun mod nerațional, a făcut ca prin 

unele localităţi să se necesiteze' importul lemne- 

lor din afară (în special Bosnia pentru lemne 
de foc). 

„In privința minealelor Serbia este bogată în fier, 

zinc, cupru şi cărbuni de piatră. Sunt însă nici 

de cum, sau foarte puţin exploatate. 

ludustria manufactuieră este incă la început; 

ea nu e cunosculă de cât foarte puţin prin 

oraşele mari și în special în Belgrad, unde se 

află o cameră de comerţ şi industrie. Prin 

orașele de căpelenie se practică întru cât-va 

industriile mecanice. Câte-va țesături, covoare 
“(Pirot) ete.
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hestul constă în confecţionarea objectelor de 
prima necesitate: fabricarea țesăturilor ordinare, 

măcinatul cercarelor, fabricaţiunea alcoolului de 

prune, a untului ele. Această stare se datorează 

în mare parte sistemului economie convenţional 

inaugurat în timpurile din urmă, sistem care 

permite iutrarea liberă a tutulor mărfurilor din 

Austro-Ungaria, şi care va menţine industria săr- 

"bească în această stare de copilărie cât timp va 
dura acest sistem. . 

Comerţul Serbiei atingea în anul 1875 ţia. 

„de 36 milioane lei, din care 35 mil. pentru ex- 

port şi 31 mil. pentru import. 

Se exportă cereale, vite (mai cu seamă porci), 
prune uscate, vinuri și alte articole. Se importă 

toate fabricatele de care se simte nevoie. 

Cele mai multe schimburi se fac cu Austro- 

Ungaria, apoi vine România, Bulgaria, 'Tur- 
cia elc. o 

Oraşe. Belgrad (36000 loc.) (Singidunum la 

Romani, Alba Greaca în evul meziu) este situat la 

confluența Savei cu Dunărea. Punt strategic de cea - 

mai înaltă importanță. A jucat în istorie un rol 

important. Intrepozit de comerţ între Austor-Un- 

garia şi Serbia. 
Niseh (12900 loc.) pe riul Nischawa. Altă dată 

capitala Serbiei. Locul de naştere a lui Cons- 
tantin cel mare. Punt strategie important. Spre 

Est se allă muntele Babina Glawa. |
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Pirot (8,200 loc.) pe Nischawa, oraşul este 
situat pe o vale care îl pune în comunmcaţiune 

„cu Sofia printr'o trecătoare: 
Poscharervatz (78,00 loc.), numit Pasarori, 

renumit prin tractatul de la 1718 între Turcia şi 
Austria, prin care Oltenia precum și partea de 
Nord-West a Serbiei trecură pentru cât-va limp 

-la Austia, 
Alexinatz (4500 loc.) pe Morawa bulgărească. 
Wranja (8300 loc.) Situat aproape de fronti- 

era turcă pe Morawa bulgărească. Mine de fier, 
punt strategie de oare care importanță.. 

Kruehewatz, (4300 lot.) Loc de reședință, 
altă dată al suveranilor Serbiei. Situat în cen- 
trul țărei, în apropiere de confluența celor doă 
Morawe. 

Kragujewatz (6500. loc.) Situat în apropiere de 
Lepenitza. Aci s'au adunat în 1830 reprezintanţii 
poporului, spre a alege de prinţ pe Milosch O- 
brenowitz. 

Tjuprije (8000 loc.) Situat pe dreapta Morawei. 
Stațiune intermediară între Belgrad îi Niseh, Tăr-" 
guri anuale importante. 

Uschitze (4000 loc.). Fortăreaţă importantă tur- 
cească până la 1862. Astă-zi punt important 
unde se întrunesc drumurile din Westul Serbiei. 

Rladova (1600 -loc.). pe țărmul Dunărei, în 
faţa orașului 'T Turnu-Severin.
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Smederewo (Semendria) (5400 loc.) Numit de 
Sârbi St-Andrei. Situat la conlluența Sawei cu 
Dunărea. A fost cât-va timp reședința principilor 
Serbiei. Altă dată fortăreță importantă. Fabrică 
de arme. Producţiune de vinuri. | 

Walijewo (4000 loc.) Pe Kolubara. Cel mai 
mare târg anual al Serbiei, 

Sehabatz (8000 loc.) Pe Sawa. Oraș întărit, 
mult mai important însă pe timpul 'Tureilor. 
"Căi de comunicaţiune. Din acest punt 

de vedere Sârbia nu este destul de bine prevăzută. 
In timpurile din urmă s'a construit o cale ferată 
de la- Belgrad la Niș, care trece. prin Palanka, 
Markowatz, Jagodina, Tjuprije, Paratjin, și Ale- 
xinatz. Această, cale s'a prelungit până la Con- 
stantinopol prin Sofia. — Șosele sunt, iarăşi pu-' 
ține la număr, în raport cu întinderea teritoriului, 
și chiar acestea sunt, cu rari escepțiuni, rău în- - 
treținute. . 

Drumurile de căpetenie ale Serbiei, care pun 
în legătură diferitele centruri cu frontiera sunt: 

1. Belgrad-Sofia, merge pe lângă calea. ferată 
până la Niș; iar de aci, urmează valea Nişa- 
wei, prin “'Popolnitza, Pirot şi trece frontiera în 
Bulgaria la Tzaribrod, de unde înaintează la So- _ 
fia, prin pasul Dragoman şi Sliwnitza. 

Din această șosea se desface de la Welika 
Plana, drumurile care conduc la Semendria sau 
la Gradiștea prin Poscharewatz, 

14
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2. Timokul. Această cale conduce de lu Ne- 
gotin la Pirot, prin Zailchar și Knjajewatz, dim- 

preună cu ramura AMegotin-ladoca. 

3. Calea Drinei, care pleacă din Losniţza, Scha- 

batz sau Obrenowatz, și dupe ce se întrunesc la 

Waljewo, înaintează până la Uschitze, trecând 

peste Maljen Planina. i 

Din șoseaua Belgrad-Pirot se desface spre fron- 

tiera occidentală, următoarele. drumuri: | 

a). Nragujewatz-Waljewo, sau Uschitze, prin 
Gorni-Milonowatz. 

b). Kragujewatz (Jagodina) - — Mitrowitza (pe 

frontiera turcă), prin Kruschewatz, Banja și trece 
frontiera pe la -Raschka, prin muntele Biela. cz. 

0). Kruschewatz—Usehitze, prin Raranowatz și 
'Tehatchak. : na. 

d). Xiș—Wranja, prin Prokopjie, Leskovatz 7_ 

"şi urmează apoi valea Morawei bulgărești. zi, 

Spre frontiera orientală: 

a). Tjuprije-Zaitehar, pe la Nord de muntele + 

Rtang. | 

_b). Posharewatz-Negotin, pe la Nord de Omol- 
jie Planina. 5 

€). Alexinatz-Belogragik (Bulgaria) prin hnja- 

„jecata și pasul St-Nicola (Stara Planina). 

d). Leskowatz-Sofia, pe Ja Trn, precum și 

altele de o importanță secondară.
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CAP. XII. | 

DACIA TRANSCĂRPATINA. 

Situaţiune. Subt această denumire se în- 
„telege toată regiunea coprinsă între cele doă la- 

turi ale Carpaţilor orientali și cursul Tisei, A- 
ceastă parte din antica Dacia Traiană se află 
astă-zi sub stăpânirea coroanei Austro-Ungare. 

Numirile teritoriale ale celor patru ţinuturi ce 
compun această regiune se conservă încă și as- 
tă-zi!), en toate că, în timpurile din urmă sa 
făcut o noă împărțire administrativă. 

„Aceste ținuturi sunt: . 

"Transilvania (Siebenbiurgen, Erdely Orszaa, 
“ Ardeal), coprinsă în trapezul transilvan; iar im- 
prejur: Maramuxeșul (Marmaţia) la Nord;— 
Crişiana la. West; — Femişana ana), 
la Sud-West?). 
Fase istorice. Numele Avăelion, care se în- 

tilneşte deja la scriitorii bizantini, sa păstrat pâ- 
nă astăzi în românescul Ardeal; Maghiarii me 
Erdely Orszag, adică ţara de dincolo de pădure— 

„Transilvania. Numele german . Sybin Burgin .se 
datorează celor șeapte cetăți înconjurate cu zi- . 

1). Vezi pagina 8. . 
). Pentru descrierea fisică vezi pag. 17—24; 25— 51; 

42-49 și 62-67,
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duri, clădite de emigranții germani, sau cetăței 
Sibiu, Cibin, Tlermanstadt!), 

Inainte de venirea Romanilor, acest ţinut era 
locuit de Agatirşi, iar dupe ce fu cucerită 'de 
Romani, actuala Transilvanie făcea parte din 
Dacia lui “Traian. Legiunile lui Anrelian au pă- 
răsit această provincie la 273 şi utunci începură 
a năvăli pe rând Goţii, Gepizii, Hanii, Slavii, A- 
varii și Pecenegii. La anul 1004 "Transilvania 
fu cucerită de regele maghiar Stefan cel Stânt, 
care introduse creştinismul şi dădu ţărei Voevozi. 
Sub domnia lui Giheiza II (1141—1161) veni o 
colonie germană din Flandra şi ocupă această 

parte. Mai târziu păşiră alţi colonişti din Harz 
și din 'Puringia, şi numtrul lor crescu într'atâta, 
în câ toli coloniştii Germani fură nuniţi Saxoni 

(Sașii de astăzi). Secuii din Transilvania sunt— 
probabil — de origină maghiară. 

Ca şi cei din Dacia ciscarpatină, colonii Ro- 

mani se găseau amestecați printre diferitele se- 
minţii ce se așezară pe rând în acest tinut. La 
1526, când Ungaria se alipi de Austria, Voevo- 
dul loan Zapolia fu ridicat pe tronul 'Transilva- 
niei, și ţara rămase principat de sine stătător 
până la 1691. Un moment însă, la 1599 fu cu- 
cerită. de Mihai brăvul, dar dupe uciderea aces- 
tui Domn, ea rămase ca şi mai 'nainte. Sub Le- 

* opold I ea fu supusă de armele austriace şi prin- 
  

1), Friederich Umlauft, Oesterreich ungarische Monarchie.
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cipele Mihail 1 Apafi cedlă ţara împăratului, con- 
"tra unui venit anual. Dupe moartea lui Apafi, 
prin tractatul de la Iarlovilz, se recunoscu de 
Poarta (1699) trecerea definitivă a Transilvaniei 
la Austria. La 1765 fu ridicată la rangul de mare 

“principat, Constituţia ei fu aceeaşi ca a Ungariei. 
La 1$49 Transilvania fu despărțită de Unsaria, 
dar la 1867 fu din nou unită: eu Vasaria. 

'finnturile din spre Westul Transilvaniei sufe- 
“viră eam aceeaşi soartă, cu deosebire numai că 
pe marginile Tisei, de o parte și de alta, locuia 
în vechime un popor co se numiu lagizii de neam 
scitic. Aceste ţinuturi apoi fiind mai expuse, au 
fost şi mai mult invadate de barbari de cât 'Tran- 
silvania. 

Impărtiri politice, Actualmente 'Transil- 
vania este împărţită în următoarele 15 comilale .. 
Trei scaune, cap. Sepsi-San-Gheorglio ; — Circul, 
cap. Cic-Sereda ; — Piăpărasul cap. Făgăraş; — 
Sibiul, cap. Sibiu; — Târnava mare, cap. Sighi- 
$oara; — Târnaca mică, cap. Dicii-St-Mărtin ;— 
Purda-Antreş, cap. Oşorheiu ; — 'Turda-dri ieș, -cap. 
Turda; -— Clujul, cap. Cluj; — Distrița, cap. Bis- 
triţa ; — Szolnok- Dobâca, cap. Deej ; — zilba Iu- 
Jerioară, cap. Alba-lulia; — Iuniedoara, cap. 
Deva; — Brașocul, cap: Braşov; — Odorieiul, cap. 
Odorheiu. 

In 'Temişana se află următoarele trei comitate: 
'Tovontal, cap. DBeskereciul mare; — Timeșul, cap. 
Timisoara ; — Caraș- Secerin, cap. Lu&oş.
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In Crişiana se allă următoarele opt comitate: 

Ciongrad, cap. Szegedin; — Cianadul, cap. Ma- 

kău; — Arad, cap. Arad; — Bichiș, cap. Ghiula ; 

— Bihar, cap. Oradia mare; — Maidul:, cap. De- 

bretzin ; — Saboleiu, cap. Nireghiaza; — Sălagiu, 
cap. Zalău. " 

În Maramureş se află următoarele patru co- 

mitate: J/aramureșul, cap. Siget; — Beregul, cap. 

Muncaci; — Ugocia, cap. Sălaugul mare; — Sata 

mare, cap. Satul mare. 
Suprafaţa întregului ţinut atinge țifra de 142,938 

km. p. iar populaţiunea totală se urcă la țifra 

de 5,982,589 locuitori, dintre cari peste 3 mili- 

oane numai Români, restul Unguri, Secui, Ger- 
mani, Sârbi, Ebrei, 'Țigani etc. 

Se practică religiunele: creştină ortodoxă, ca- 

tolică, protestantă, ebraică, ete. NE 
Instrucţiunea. Se deosebese următoarele 

instituţiuni de cultură: 

Universitatea din Cluj, fundată în 1873; zece 

scoli teologice; 30 gimnazii; d scoli reale; 13 

scoli normale pentru învăţători şi una pentru în- 

vățătoare, la care trebue să adăogăm scoalele 

primare din orașe şi sale. 

Justiţia. In Oşocheiu (Maroş- Wasarhely) se 

allă o Curte de justilie supremă, care judecă în 

ultima instanță. Prin oraşele mari şi în genere 

“prin toate capitalele de comitate se afiă câte un 

tribunal sau Curt de justiţie, iar în fie-care ca-
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pitală de cere sau circonscripție câte o jude- 

cătorie. A i 

Produeţiuii agricole. Diin câmpiile—de 
si foarte restrânse — ale Transilvaniei, se cultivă 

tot felul de cereule, mai cu seamă prin regiunea 

Clujului, valea Mureşului, ţinutul Bârsei, ete., cari 

sunt foarte productive, Se cultivă în primul rang 

porumbul, grâul şi ovăzul. Orzul şi secara se 

cullivă pe o scară mai mică. Cânepa, inul şi tu- 

tunul se cultivă mai pretutindeni. Multe poame 
în jurul Sibiului, | 

Cultura viei se practică pretutindeni, afară de 

ținutul Făgărașului, 

Pădurile sunt întinse, dar virfurile de munţi 

In privinţa culturei pământului 22 o, din SU- 

prafața totală se cultivă cereale; 290, se cul- 

„tivă vița; 387 0/ păduri şi pășuni; iar restul ne- 

productiv, 

Animale. Populaţiunea din Transilvania se 

ocupă foarte mult cu creșterea vitelor. Caii sunt 

renumiţi. Se ocupă de asemenea cu creşterea 

vitelor cornute (spre Sud chiar bivoli). Dar cea 

mai importantă este creşterea oilor. In anul 1878 

se numărau 188,300 cai; 1,310 asini; 927,400 
boi și vaci; 1,841,000 oi; 191,400 capre; 501,750 

porci şi 120,700 stupi de albine. | | 

Producţiunea minerală este de mare 

însemnătate. "Transilvania este nu numai ţara 

cea mai bogată din Austro-Ungaria, dar chiar din
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Europa. Principalele mine de aur. sunt ln Zlatna, 
Baia de sus, Abr ud, Săcărimbu, Hondol, Certege etc. 
Argintul se esirage de asemenea în cantităţi mari. 
E.xploalarea mercuriului, cuprului plumbului nu 
este însemnată; se exploatează însă fierul, dile- 
rite pietrii, mai cu seamă marmoră în cantităţi 
mai mari. Lângă orașele Muncaci și Cluj (Co- 

-joena) se află cele mai importante mine de sare 
So deosibesc de asemenea minele allate pe lângă 
oraşele Deej, Praid și Uioara. Minele de la Turda, 
exploatate încă de pe timpul Romanilor, sunt în- 
chise de la 1860, rămâind numai băi de sare. 
Produeţiunea industrială. Industria nu 

esle aşa de înaintată ca prin alte provincii diu 
monarchie. Se lucrează totuși industria pânzetu- 
rilor ordinare, a postavurilor, pălării, diferite fa- 
hricate chimice, pielirii, diferite objeete împletite, 
cărulărie ordinară, diferite fabricate de fier și: 
alte metale. 
Comerţul. Comerţul acestei provincii, care 

se făcea în mare parle numai cu Româniu. fa- 
vorizat fiind de regimul liberului schimb, a sca- 
zut întrun mod simţitor de la decretarea regi- 
mului protecţionist între cele doă State, 

Camera de comerț, precum şi diferite alte 
instituţiuni comerciale se află prin toate oraşele 
mari. | 

Oraşe. Oraşele principale din regiunea lrans- 
carpatină sunt: 

tlaj (Klausenburg, Kolosvar, Claudiopolis,



30,000 loc.) Capitala “Transilvaniei și a comita- 
tului respectiv. Situat pe Samezul mie. Univer- 
sitate, trei gimnazii, o scoala normală pentru 

“înveţători şi una peniru fete, teologie, -conserva= 
tor, bibliotecă, muzeu, teatru ete. Fabrică de 
postav; hârtie, faianță, tutun, ete. "Târg de cai 
important. În apropiere la Cojocna, mine de saie, 

Braşov. (Kronstadt 29500 loc.) Situat între 
munții din ţinutul Bârsei. Un gimnaziu superior 
român, unul luteran şi un altul catolic, scoală 
comercială, scoală reală, scoală secundară de fete. 
Oraşul cel mai industrial din Transilvania. Fa- 

_brică fierul, cuprul, şi alte metale. Fabrică de 
hârtie, postavuri, -diferite obiecte de lână, pielă- 

riă, cărufăriă ordinară, ete.- Cap de linie al unui 
drum de fier, care comunică cu România prin 
pasul Predeal. , 

Sibiu (Hermanstadt, Nagy -Seben, Sibiniu, 19500 
loc.) Altă-dată capitala “Transilvaniei. - Doă gim- 
nazii superioare, scoală reală, scoală” comercială, 
mitropolii română, siminar teologic, spital renu- 
mit ete. Fabrică de instrumente, tipografii și alte 
industrii: Cap de linie al drumului de fier care 
merge spre Cluj și al drumului care '] pune în 
legătură cu România prin. pasul Turnu Roşu. In 
apropiere de Sibiu. la Selimbru, a fost bătălia! | 
decisivă între Mihai bravul şi Andrei Batori 1599. 

Osorheiul (Maros-Vasarhely 12900 loc.) Altă- 
dată capitala Secuilor. Situat pe Mureş. Are doă
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gimnazii şi o bibliotecă bogată. Prin-prejur. se 

cultivă tutun, vin şi fruele. Industrie importantă. 

Aiud (es-faret, 6000 loc.) Oraş privilegiat. 
inte reformală (calvinia     

o bibliotecă și colecţiuni anlice. 
Alba-Julia (arlsburg, Giyuia-Fehervar, Apu- 

lum 8000 ioc.) Reşedinţa episcopului catolic. 'Teo- 

logie, gimnaziu, observator. Diferite fabrici. Aci 

se allă osămintele lui loan Corvin. In apropiere 

de acest oraș se află satul St-Imbru, unde a ni- 

micit loan Corvin pe Turci. 

Zlatna!) (5400 loc.) Silnat mai spre West în 
munţi, pe rîul Ampoiul. Bogat în mine de aur. 

Romanii numiau acest oraș -luraria. Posedă u- 

zine mari pentru alegerea metalelor. 

Abrud (9000 loc.) Situat pe riuleţul Abrud (7e- 

niciu), în mijlocul munţilor auriferi. Imprejurimile 

orașului sunt bogate în mine de aur. Acest oraș 

este renumit din timpul revoluțiunei lui Iloria, 

anul 1784, precum. şi mai cu seamă din timpul 

revoluţianii din 1848, când Românii îinfrânseră 

mai multe armate ungureşti?). | 

In apropiere de .Abrud se allă micul orășel 

Câmpenii, situat pe Arieș şi însemnat prin re- 

voluţia lui Horia (1784) și prin cuartierul gene- 

ral al lui Avram lancu, conducătnrul Homânilor 

la 1848. - 
  

"1).. Zlagna. âst-fel se pronunţă de poporul de jos. 

2). In special armata lui Ietvani a fost zdrobită cu 

desăvârşire.
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Sieh'șoara. (Schiissburg, Segesvar, 8800 loc.) 

Situat. pe Tirnova mare. Gimnaziu real şi scoală 

normală. Fabrică lâna, bumbacul, ete. 

Mediaş (5500 loe. Tot pe Târnava mare. Altă 

dată locul de întrunire al dietei pe timpul prin- 

cipilor Transilvaniei. 

Szeghedin (73,000 loc.) la conlluența Mureşului 

cu “Lisa. Mult timp expus inundaţiunilor; astăzi 
“însă apărat prin mai multe lucrări de artă. Oraş 

întărit. Pod frumos peste Tisa. 
Arad (35,600 loc.) Pe ţărmul drept al Mure- 

sului. Scaun al unui episcop grec-oriental. Unu 

gimnaziu, o scoală reală, doă scoli normale şi 

teatru. Inconjurat de târguri importante. Spre 

_ West târgul Pecsa,. unde a capitulat armata un- 

gară în 1849. - 

Oradia mare (Magno Varadium. Grozs-Wardein, 

31,300 loc.) Pe Crișul repede, întrun ţinut nesă- 

nătos din cauza mlaştinilor. Altă-dată fortăreață 

importantă. Scaunul a doi episcopi, catolic și ro- 

mân-unit. Academie dă drept. gimnaziu, scoală 

reală, trei scoale normale, teatru și o frumoasă 

catedrală. Imprejur mai multe târguri și locali- 

tăți balneare. 

Beiuş (Belânyes) pe .Crişul Negru, în munţii 

Biharului. Orăşel important prin âceea că po- 

sedă un liceu și mai multe alte scoale inferjoare 

române. 
Debretzin (51,000 loc.) Situat mai la Nord- de 

Oradia mare. Centrul protestantismului. O scoală
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reală, scoală normală. Industrie. Se deosibește 
prin cele patra mari târguri anuale, dintre -care: 
unul de cai. E 

Turda (Salinea, 'Torenburg, 9000 loc.) Situat 
pe Aries. Renumil pentra omorul lui Mihai Bra- 
vul. Gimnaziu “unitar. Mine de sare, exploatate 
încă de pe timpul Romanilor. Pod mare peste 

Arieş, . a 
Elisabethpol (2500 loc.) Situat pe dreapta Tir- 

navei mari. _ 
Blaj (Balasfalva, Blasendorf, 7000 loc.) Situat 

la îmbinarea 'Tirnavelor.. Scaunul mitropolitului 
român-unit (greco-catolic). Facultate teologică, gim- 
nasiu mare (liceu), scoală pedagogică (normală), 
mai multe alte scoale inferioare române ele. 

Odorheiul (Udvarhely, Areopolis, 5000 loc. ma- 
joritate Secui). Punt important pe drumul care 
conduce în Moldova prin pasul Ghimeş. 

Făgăraş (5000 loc.) Situat pe ult între Sibiu 
și Braşov, | 

Orestia (Broos, 5000 loc. majoritate Saşi). Și- 
tuat pe Mureș, E | 

Bradul, mie orășel în comitatul Iluniedoara. 
Posedă un gimnasin românesc. 

Baia de Criş. situat pe Crișul alb, ceva mai 
la Nosd de Bradul. Insemnat .prin revoluția lui 
Horia. | 

Beşkerecul mare (20000 loc.) Pe canalul Bega. 
Capitala comitatului “Torontal. - 

Iugoş (7900 loe.) oraș. important pe drumul 
Orşova--Temișoara și 'Temișoara— Sibiu. 

Naransebeş (5000 loc.) Pe 'imeş. Spre Sud, 
pe riul Mehadia, se află băile Mehadia, (Ilercu- 
lesbad), cunoscute încă din timpurile Romanilor. 
„Bistriţa (7200 lee.) Situat pe valea riului cu
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același nume. Gimnaziu superior. In apropiere se 
allă băile si minele de argint de la Rodna!) 

Căi de comunicaţie, Primul centru al 
drumurilor de fier din întreaga regiune este o- 
raşul Cluj. . 

Din acest punt pleacă următoarele linii: 
1. Cluj-Peșta, prin Barodul mare, Oradia mare 

Uifalăul Bereteului, Puspok Ladany, Szolnok și 
Peşta, dinpreună cu liniile laterale: Puspol:- Sighet, 
prin Debrelzin, Saiul mare, Ilusst şi Debretzin- 
Uugear, unde se leagă cu liniile din “Galiţia. 

2. Cluj-Arad, prin "Turda, Alba-lulia, Deva, 
ete. cu o ramură laterală la Oşorheiu (Maroş- 
YWasarhely) și alta de_la Deva la Pietroșani, prin 
Haţeg. | . 

3. Sibiu-Braşov, prin Mediaş, Sighişoara, Her- - » 
-mand şi Feldioara, dimpreună cu o linie laterală, 
care pleacă de la Mediaş și se - uneşte cu linia 
Cluj- Arad. , 

4. Temişoara-Solnok-latvan, prin Arad, Ciaba, 
şi Ghioma. La IHatvan se unește cu linia Pesta- 
Miskolez. Din această linie se desface o ramură 
de la Ciaba la Oradia mare, şi alta dela Ciaba * 
la Szeghedin. 

Al doilea coniru este 'Temişoara. 
1. Temişoara-Pesta, -prin Hatzteld, Kikinda, 

Szegedin și Ieșkemete, dimpreună cu linia la- 
terală Szeyedin- AMohaci, prin 'Teresiopol, şi Zombor. 

2. Temişoara-Vărciorova, prin Lugoş, Karan- 
sebeș, Mehadia şi Orșova. 

3. Temişoara-Baziaș, prin Denta, Moravitza, 
Verschetz și Weiskirchen, cu o linie laterală ca- 
re strtbate până aproape de Steierdorf, prin 0- 

  

1). Th. Ciontea. Geografie generală. |
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ravița, alta până la Rezuiza, şi alta la Belgrad 
prin Panciova. i 

Din puntul de vedere al şoselelor toată regi- 
unea despre care vorhim este destul de bine pre- 
văzută. Mai întâi căile ferate sunt dublate cu 
şosele foarte bine întreținule. Apoi toate ceniru-. 
rile de oare-care importanță sunt legate între 
ele de asemenea prin drumuri împietrile, care 
străbat munţii în toate direciunile și ajung până 

“la frontieră, în dreptul trecătorilor cari stabilese 
comunicaţia cu România. Ast-fel avem următoa- 
vele 1nari drumuri, afară de soselele cari du- 
blează căile ferate. 

1. Cluj-Siget, prin  Deej, străbătând de la 
Sud spre Nord munţii Lăpușului și Țibleşului.. 
De la Siget pleacă o ramură spre Est până în 

„linia Carpaţilor Negri, și alta spre West în câm- 
pia 'Lisei. 

2. Cluj-Suceava, prin Bistriţa, Vatra Dornei şi 
Câmpu-Lung. 

3. Cluj-Braşov, prin Oşorheiu, Sighişoara ete. 
4. Brașoy-Gheorghio-St-Miklos, prin Kejdi-Wa- 

sarhely şi Cic-Sereda. - - 
„5. Braşov-Turnu-Roşiu, prin Făgăraș şi Sibiu. 

6. Sibiu-Alba-Iulia, prin Milbach. 
1. Piotroşani-Vulcan. 
S. Arad-Szegedin, pe linia Mureşului. .- 
9. Temişoara-Pauciova, prin Beșkereciu. 

30909 00IIaaa



BUCOVINA. 

Kimite. Se mărginește la Nord cu Caliţia ; la 
West cu Galiţia și Maramureşul; — la Sud cu 
Transilvania, și la Est cu Moldova și Basarabia. 

Suprafaţa totală este de 10451 km. p. | 
Din punctul de vedere fisie Bucovina este o 

țară parte muntoasă parte câmpie, iar structura 
solului său se aseamănă întocmai cu aceea a 

„ Moldovei?). 

Bucovina este udală de cursul superior al a- 
„pelor cari str&bat Moldova?). 

Clima. Bucovinei este continentală ca și aceea 
din restul Daciei, adică cu ierni lungi şi ftigu- 

„roase, veri lungi și arzătoare iar primă-vara și 
toamna. de ordinar scurte. Temperatura medie la 
Cernăuţi este 3011” c. Este des bântuită de vân- 
turile ce vin despre Rusia. 

Fase istorice. In timpul domniei Romani- 
lor, Bricovina făcea parte din Dacia. Dupe inva- 

  

i 27. 1), Vezi pag. 12 

*). Vezi pag. 88, 89, 90, 91, 92 și 98. 

“
A
,
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„ziunea Barbarilor, acest ținut făcu parte din Tran- 
silvania până la anul 1482 » Când fu cucerită de 
Ștefan V domnul Moldovei. Ast-fel rămase până 
la anul 1777, când trecu la Ausiria, de care ţine 
și astă-zi, sub denumirea de principatul Bucovi- 
nei cu capitala Cernăuţi. 

Populaţiunea tolală este de 571,100 loc., prin- 
tre cari se deosibese următoarele naţionalităţi; 
420], Ruteni; 34%, Români; 19%, Germani; iar 
restul Ebrei, Polonezi, Unguri, Cehi, Ruși Ar- 
meni etc. 

Din puntul de vedere religios, peste -+00 „000 
locuitori sunt de religie creștină ortodoxă;—81,000 - 
catolici ;— 14,200 evangelişti și vre-o 70,000 is- 
raeliţi, 

Instrucţiunea, în Bucovina: este mai bine îm- 
părțită de cât în "Transilvania şi gradul de cul- 
tură destul de înaintat, 

Numărul scoalelor primare este de aproape 200 
cu 260 profesori?). | 

Afară de aceste scoli în Bucovina sunt 2 gim- 
nazii superioare, 1 gimnaziu inferior ; doă scoli 
reale una superioară şi alta inferioară ; o scoală 
normală de institutori şi inslitutoare; o scoală de 
meserii, un internat al statului şi o universitate 
compleciă, care funcţionează în Cernăuţi încă 
din anul 1875. 

  

  

1. Statistica din 1875,
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În anul 1978 se “alla în Bucovina peste 100 
de societăţi, dinire cari vre-o câte-va stiinţifice. 
Organizaţiunea politică. Bucovina face 

parte din Cissleitania, adică din ţările guvernate 
de Austria. Dieta sa, cu reşedinţa în Cernăuţi, se 
compune din 31 membrii. 

Administraţia politică este pusă sub conducere 
unui guvernator. 

Ca autorităţi judiciare sunt: o curte de jus- 
stiție de prima instanță în Cernăuţi şi cinci-spre- 
zece tribunale prin oraşele mari. . 

Cele alte autorităţi superioare, in ccea-ce pri 
vește finanţele, cultele etc., se află tot în Cer- 
năuți. 

Impărţirile administrative. Din acest 
punt de vedere Bucovina se împarte în următoa- 

rele opt districte: 

Cernăuţi cap... Cernduţi 

Câmpu-Lung > Câmpu- Lung 
Cotimanul > Cotimanul 

Rădăuţi, > Rădăuţi 
Siretul > Siret 

Stovocinățul » | Storocinăț. 

Sucrava' > Suceara 
W'işniţa > Tișniţa 

Bogătiile Bucovinei. Bucovina este o (ară 

bogată atât din puntul de vedere agricol, cât şi 

din cel industrial. 

Solul s&u roditor se deosibeşte prin cultura ce- 

15
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realelor, mai cu seamă pe văile Siretului, Su- 

ceavei și pe șesurile dintre Prut şi Nistru. Prin a- 

cește şesuri crește în abundență porumbul, care 

constitue cultura -de căpetenie, apoi, grâu, secară, 

orz, ovăz, cartofi, viță, tutun și diferite fructe, 

Partea despre Sud este acoperită cu. păduri în- 

tinse. - 

Dintre animalele domestice se deosibese caii 

de diferite rase în numtr de peste 52,000; — 

210,000 boi și vaci; — 157,000 oi; — 7200 ca= 

pre; 197,000 porci şi aproape 25,000 stupi cu 

albine. | 

Din puntul de vedere mineral, Bucovina nu 

este tocmai așa de bogată. Se: exploatează totuşi 

fierul la Jakobeni ;—cuprul la Pozoritza ;—sarea 

la Kaczyka și cărbuni prin diferite alte localităţi. 

Se mai găsește de asemenea aur şi argint. 

Industria este cu mult mai înaintâtă în Buco- 

vina de cât în Ardeal. Se fabrică fierul, cuprul 

şi alte minerale; diferite industrii textile (bum- 

bacul, lână şi mătasea), pielăria, căruţăria, di- 

ferite paste alimentarii, alcoolul, diferite maşini, 

precum şi mare parte din mulțimea celor alte in- . 

dustri manufacturiere. 

Comerţul său cu România (Moldova) era con- 
siderabil până în anul 1886, când a încetat 

regimul liberului schimb între Austro- Ungaria şi 

România. | 
Oraşe. Oraşele principale din Bucovina sunt:
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Cernăuţi. (Cernowitz, 45600 loc., dintre cari 

"14,500 Ebrei.) Situat pe țărmul drept al Prutului. 

In anul 1816 populaţiunea asestui oraş nu tre- 

cea de 5500 locuitori; astă-zi are aspectul unui 

oraş occidental, atât prin clădirile sale cât şi prin 

mișcarea sa culturală industrială și comercială. 
Este scaunul guvernământului şi al tutulor auto- 

torităților superioare civile și mililare și eclesi- 
astice. Fabrică de maşine, de bronzuri,. dilerite 

Mestuuri, tipografiii ete. Comerţ important cu grâ- 

e, alcool, vite, lemne de construcţie şi alte ar- 

ticole Legat cu Moldova prin calea ferată, Lem- 

berg-Cernăuţi-lași. Pe muntele Cecina, situat în 

apropiere, se află ruinele unui castel întărit, zidit 

de cavalerii Teutoni. - | 
Cuciurmare (8000 loc.) Situal epre Sud de 

Cernăuţi. | | 
Siret. (7500 loc.) Situat pe cursul superior al 

Siretului, nu departe de [vonticra Moldovei. Unul 

din orașele cele mai-vechi din Bucovina. 

Rădănţi (11200 loc.) Situat între riurile Su- 

ceava şi Suceviţa. Scaunul unui episcop grec 
oriental neunit. Posedă o catedrală în care se 

află portretele mai multor domni din Moldova. 

Gimnaziu superior. Spre Sud de Rădăuţi se află 

salinele de la Kaczika, unde este în același timp 

şi o mină de cărbuni. Spre West de Rădăuţi se 
"ailă miînăstirea Putna, zidită de Ștefan cel mare, 

unde se allă depuse os&mintele sale.
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Suceava. (10100 loc.) Pe riul Suceava. Altă 

dală căpitala Moldovei. Se văd încă tuinele unui 

castel zidit de cavalerii "Teutoni. Comerţ de tranzit. 

“important. 
Vatra Dorna. (4000 loc.) Aproape de frontiera 

Moldovei. Renumit prin poziţiunea şi sursele sale 

de ape minerale. 

Vişniţa (4200 loc.) Capitala districtului cu a- 

cest nume, situat aproape de frontiera galiţiană, 

Câmpu-lLung& (Campo longo, G000 loc.) Situat 

pe o înălțime, pe drumul ce conduce în Tran- 

silvanii. In apropiere de acest oraș se allă lo- 

calitatea Iacobeni, de unde se estrage fierul. 

Sadagura (4900 loc.) Situat spre Nord de Cer= 

năuţi târg renumit de boi cu Basarabia şi AMlol- 

- dova. 

Căi de comunicaţie. Centrul! căilor de co- 
“municaţie din Bucovina este orașul Cernăuţi. A- 

cest punt. este străbătut de o cale ferată rare se 
îndreptează în direcția Norit-West, spre Lemberg 

prin Zajatin, Nolomea (Galiţia) ete.; şi în direc- 

țiunea Sud-Est (Moldo a) prin Rădăuţi, Suceava, 
Itkani etc. 

„Restul comunieaţiunilor se fure pe şosele bine 

întreţinute, care leagă diferitele punte importante 

cu frontiera. Printre acestea distingem pe cele ur- 
măloare : E 

1. Cernăuţi-ltzkani, prin Rărăuţi, și Suceava, 

șosea care trece pe lângă calea ferată, şi care
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intră în Moldova prin pasul Itzkani- -Burdujeni, de 
unde se îndreptează spre orașele principale din 
Moldova. | 

2. Cernăuţi-Câmpu-Lung, prin Cuciurmare, Sto- 
rosinăţ, Wilcow, (iura Humora, de unde urmează 
cursul riului Moldova până la Câmpu-Lung. 

De la puntul Gura Humorei pleacă spre Mol- 
dova şoseaua ce trece prin pasul Cornul Luncei 
şi pune în legătură Sudul Bucovinei cu Fălti- 
ceni ele. 

Mai sus de Vilecow se desface o allă şosea 
care urmează cursul superior al riului Suceava 
“până. În origina riului Moldova (muntele Lucina). 

2. Cernăuţi Herţa, pe dreapta Prutului, prin 
pasul Mamorniţa. 

3. Storocinătz-Cotimanul, spre Nord, perpen- 
dicular pe calea ferată. De la Cotiman calea ur- 
mează tot spre Nord până la frontieră. . 

4. Câmpu-Lung frontiera transilvană, prin 
Vatra-Dorna, de unde urmează apoi spre Sud 
cursul Dornei până la frontieră. Această șosea 
pune în legătură orașul Câmpu-Lung din Buco- 
vina cu oraşul Bistriţa, străbătând culmea mun- 
tilor Rodnei. 

Șoselele laterale din Bucovina sunt mai nu- 
meroase în parlea de Est a acestei provincii, de 
cât în cea de West; aceasta din cauză că nu- 
meroasele ramuri ale munţilor Negrii oferă mai 
multe obstacole.



ROMANIA PE JUDEȚE.



MEHEDINŢI 

" (Marca o albină). - 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ se află si- 
tuat în partea cea mai oceidenială a României, în- 
tre Austro- Ungaria, Sârbia, şi județele Doljiu și Gor- 
jiu. Limita despre Austro- Ungaria o formează cul- 
mea centrală a munților Mehedinţilor, începând 
de la Verciorova și până Is poalele muntelui 
Secu; de aci frontiera urmează cursul Cernei 
până în muntele Opleșata; de aci frontiera ur- 
mează . culmea centrală a Carpaţilor, trecând prin 
virfurile Dobrinu, 'Tutoaiu, urari id, si Sturul, 
până la puntul unde incepe hotarul județului 
Gurjiu. Limita despre Sârbia o formează Dunărea 
până la satul Cetatea. 

„Acesta este singurul judeţ cara se alinge de 
Carpaţi şi de Dunăre în același timp. 

Munţii. In partea de Nord și West aces! judeţ
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este brăzdat de culmea centrală a munţilor Me- 
hedinţului, care '] acoperă mai tot cu ramurile 

lor, nelăsând loc şes de cât în partea despre 

Sud. Virfurile principale sunt: Meterișul, Ciola- 

nul mare, Cracu Drăghiceanului, Oslea, Pietrile 

albe, Piatra Cloșanilor si altele. 
Din virful Ciolanul mare se desface spre Sud- 

Est culmea Jatortțului, printre Bahna și 'Topol- 

nița și culmea Godeanului, printre “Topolnița şi 

Coşustiţa. Mai spre Sud de Cracul Drăghiceanului 

„se desface culmea Baia d aramă, care se în- 
dreptează în aceeași direcţiune printrd Cosuştita 

și Motru.. Din virful Cracul Drăghiceanului 

desface culmea ce poartă același nume și care 

se termină lângă Baia de Aramă. In sfirşit prin- 

tre cele doă braţe ce formează orisina Motrului, 

„la o egală distânţă între Cracul Drăghiceanului 
“şi virful Oslea, se desface culmea Cloșanilor, cu 

vîrful Piatra Cloșanilor, care se termină la con- 
fluenţa celor doă riur. 

In zona dealurilor e putem nota : dealul Poroina, 

care se desface apoi în doă: dealul Rodina, ce 

se întinde pe lângă Dunăre, şi dealul numit Pis- 

cul Negru, printre Drincea şi Desnăuţ. Acesta din 

urmă. trimite numeroase ramuri, printre afluenții, 

Jiului, până la Craiova. | 

Cursuri de apă. Marginea despre Sârbia este
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formală de Dunăre 1), care formează în cursul 
său următoarele insule; Insula Banului, în drep- 

„tul satului Gura-Văei: apoi „Jidostița, Simianu, 
Hinova, Carbora, Țigănaşii, Ostrovul mare, Balta 
şleaului, Gârla, Florentin și Gomotârniţa. Oetro= 
vul mare şi Carbova sunt locuite. _ 

Cele alte cursuri de apă care udă acest judeţ sunt: 
Bahna, care isvorăște din muntele Ciolanul 

mare, şi curge direct spre. Sud până la vărsarea 
„sa în Dunăre, spre:apus de Vârciorova 2, 

2. Jidoştiţa, care izvorăşte din dealul Mătore- 
țului, udă comuna cu acest nume și se varsă în 

“Dunăre la Gura Văei. Pe 
3. Topolnița, (Pluia) formată din trei izvoare 

ce izvorăsc din muntele Baia. Până la comuna 
Baltă, poarlă aceeaşi numire. Străbate peştera Aa- 
pului, trece pe lângă monastirea cu acest nume?), 
și se varsă în Dunăre în dreptul satului Simianu. 

1). In cursul său. cât ţine frontiera acestui judeţ Du- 
nărea udă următoarele localităţi: Verciorova, Gura-Văei, 
Schela, Cladovei, Batoţii, Crivina, Isvorul frumos, Țigă- 
naşii, Gogoşii, Balta verde, Isvoarele. Gruia, Gârla mare 
Vrata și Salcia. - - 

2, In cursul săi acest rîu poartă diferite numiri. Ast- 
fel la origine poartă numirea de Baia, apoi Valea Cire=: 
şului şi în fine Bahna. | ” 

5), Topolnița, se încarcă pe dreapta cu: Bibaiţa, care 
ese din dealul Câmpu-mare şi confluează lângă Baloteşti; 
apoi cu Izzorul Bârzei, ce pleacă din dealul Colibaşi, şi 
Pleșura, care ese din dealul Pribăești. Afluenții dupe 
dreapta sunt Șușnița şi Breșniţa, fără importanţă.
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&. Motorul, format din Motrul sec şi Motrul 
frumos. Cel d'intâi ese din muntele Ghirdomanul; 
cel d'al doilea ceva mai spre Sud; ambele în- 
conjură- culmea Cloşanilor şi se impreună la sa- 
tul Urdeșii. De aci se îndreptează spre Sud şi 
Sud-Est până la confluența sa cu Jiul. Ese din 
Judeţul Mehedinţi pe la satul Buicești. 

Motrul primeşte în cursul stu următorii aflu- 
enţi: 

Brebina, care trece pe lângă Baia de aramă 
(pe la' Nord), un pâriu de mică, importanţă. 

Coșuștiţa, care isvoraște din muntele Secu, 
curge spre Sud-Est, și apoi spre Est până la 
confluența sa, 

Uşuita, izvorăște lângă comuna Usniciora, mai 
la Sud de Cosuştiţa; curge paralel cu: acesta și 
se varsă lângă Strehaia. | 

Blanița, compus din trei văi, care se unese 
lângă. satul Venjul, trece pe lângă șatul Pătulele, 
unde formează mai multe bălți și se varsă în: 
Dunăre lângă satul Balta Verde. | 

Drincea. Ese din culmea Mircuţei, prin doă 
pâriuri, cari se împreună la satul Podu-Grosului. 
Curge spre Sud, sub-numele.de Vulea Pitulenţi, 
și se vavsă în Dunăre lângă satul Cetatea. Aci 
se află și hotarul cu județul Doljiu. 

Clima. In general clima judeţului” Mehedinţi 
este sănătoasă, afară de câte-va localităţi situate 
pe lângă Dunăre, unde sa format bălți.
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Prin porţile de fier suflă un curent care în- 
IImenţează foarte mult asupra sănătăţei. 

Suprafaţa atinge o fifră de 551018 .ectari ; 
(1099399 pos.) populaţiunea 230000 loc. 
Impărţiri administrative. Se imparte 

în următoarele șease ocoale; Plaiul Cloşani la Noră, 
având reședința în comuna Baia de aramă ;— 
plasa Ocol, siluată pre Sud de precedenta cu 
reşedinţa în Turnu Severin;— plasa Motru de sus, 
situat de-a lungul Motrului, cu reşedinta în co- 
muna roșteni;— plasa Dumbrava, unită cu Motru 

„de jos. cu reședința în comuna Strehaia;— plasa 
Blahniţă, la Sud de plasa Ocol, cu reședința în 
comuna Recea;—și plasa Câmpul care formează 
exlremitatea meridională a județului, cu reședința 
tot. în comuna lecea. 

Marea acestui judeţ este o albină. , 
Oraşe. Capilala județului este Turnu-Severin. 

1000 loc.) Unul. din porturile importante ale țărei. | 
Orașul este așezat pe o pozițiune [rumoasă. Con- 
strucţie modernă. Punt strategie important. Se. 
crede că a fost fundat .de imperatorul Sever, de 
unde pare aşi trage numele. Se observă rui- 
nele podului făcut de Traian când a trecut în: 
contra Dacilor. A fost ridicat mai târziu, în se- 
colul VI de Justinian. dupe ce fusese pustiit de: 
Huni în secolul III. In secolul” VIII era capitala 
banatului Olteniei, care coprindea pe aceea vre: 
me, Oltenia, districtul Hațegului şi al 'Temișanei.
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Prima mitropolie, dupe cât se crede, ce sa fun- 
dat în Dacia. In-1479 a fost dărimat de Turci, 
apoi ocupat de Austriaci până la 1739, In anul 
1836—37, s'a efectuat restaurarea acestui oraş 
în timpul domniei principelui Alexandru Ghica. 
Se observă încă ruinele unei cetăţi la capul po- 
dului lui Traian; o coloană de: zid în grădina 

| publică, rest din vechiul oraş; ruinele unei am- 
“fiteatru roman, precum și alte antichităţi mai pu- 
țin însemnate. Ca monumente moderne, demne 

„de notat, sunt grădina publică şi biserica Greces- 
cului. . , 

Afară de Români, se mai găsesc în acest oraş 
Germani, Unguri, Serbi, Greci etc. 

In Turnu-Severin se allă reşedinţa regimeritu- 
lui 17 dorobanţi şi 9 de călăraşi, un gimnaziu 
real, precum și toate autoritățile superioare ale 
judetului. Stațiune importantă a drumului de fier. 

Cerneţi (600 loc.) A fost cât-va timp capitala Ş 
judeţului. Situat la 2 kilometrii spre Est de T.- 
Severin. 

Daia de aramă (1500 loc.) Situat pe Brebina - 
spre West de coniluenţa: sa cu Motrul. Renumită 
pentru exploatarea cuprului în timpurile antice. 
Imprejurul orașului s'au redeschis jar minele de 
cupru. În oraş o vechiă mânăstire, astă-zi în ruine, 
"Vereiorova (900. loc.) punt important ca stalie 

finală a drumului de fier, unde se leagă cu cel 
austriac. | :
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Gruia, Hinov, Batoţii, Crivina, Izvoarele și - 
Gârla mare sunt mici porturi la Dunăre. 
„Strehaia (1500 loc.) comună rurală și staţiune . 
de drum de fier. 

Cloșaui, punt de trecere peste munţi în Tran- 
silvania. „Se observă încă o casă care a fost a 
lui "Tudor Vladimirescu. 
Ronumente și localităţi istorice. Afară, 

de cetatea 'Tieyna, pe ruinele căreia se crede că s'a 
ridicat mai târziu orașul Cerneţi, se vid o mulţime 
de urme de antichități romane. Ca mânăstiri sunt: 
Topolița” pe riul "Topolnița, a “cărei întemeiere 
nu se poate preciza. Se crede totuşi că este foarte 
vechiă, și că s'ar fi ridicat pe ruinele unei cetăţi 
romane; —— Strehaia întemeiată de Mihai bravul, 
mai mult ca loe de apărare. Este situată la ceon- 
fluența Ușniţei cu Motrul; — Din acest judeţ au 
eşit mai multe personagii însemnale în istoria 
noastră: Tudor Vladimirescu, Paharnicul Lupa, 
Vornicul Socol şi Udrişte. 

„_ Bogăţii. Producţiunea agricolă este însemnată. 
Se cultivă grâu de o calitate superioară, mai cu 
seamă în plasa Dumbrava. Se cultivă de aseme- . 
nea porumb, meiu, orz, ovăz, ete. Prin munți se 
deosibește cultura prunelor, „din care se fabrică 
rachiu. Se disting vinurile negre „de Oreviţa, (io- 
lul Drincei şi Rogova. | 

Recoltă anuală a cerealelor atinge țilra de 
1,335,000 ectolitri; din eare porumbul este socotit
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pentru ţifra de 855,000, grâul 400, 000, iar restul 
pentru cele alte cereale. 

Producţiunea cartofilor, fasolei, lintei, mazărei 
e!lc. se urcă la țifra de 400 „000 eciolitri pe an. 

Producţiunea vinului se urcă la ţilra mediă de 
241000 eectolitrii pe an; cea mai mare parte ne- 
gru. Cantitatea de ţuică și spirt atinge ţilra de 
16000 ectolitri. 
“În munți se găsese mine de cupru, cărbuni 

de pământ, marmură, placă, cretă, pietre roșii 
şi pietre de mori. Se găseşte de asemenea și - 
aur, dar nu se exploatează. 

Ape minerale se găsesc la Baia de aramă, la 
Bala de sus (ape calde sulfuroase) şi la Izvoarele. 

Păduri întinse se găsesc în zona dealurilor, Și 
mai cu osebire prin munți. | 

Dintre animale se găsesc cai (46,520); — hoi 
(82,433);— oi (135,728);— capre (27,222) și porei . 
(42,951). Creşterea acestor din urmă animale a 
început a da înapoi, de când s'a încelat cu ex- 
portul în Austro-Ungaria. 

Numărul stupilor de albine atinge ţitra vre-o 
8000, cari produc aproape 9500 chilograme miere 
și vre-o 2700 chilograme ceară. 

In Dunăre se viînează mult pește, și de o ca- 
litate superioară, mai cu osebire morunul şi ni- 
setrul, din care se estrage icre negre, foarte că- . 

utate. 

Industria se reprezintă prin fabricaraa făinei .
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pe morile dupe Dunăre, fabrica de bere din TT- 
Severin, industriile extractive din munţi, precum 
și alte industrii. privitoare la locuinţă, îmbrăcă- 
minte, alimente, etc, 

Comerţul acestui judeţ este impoilant. Se ex- 
portă mai cu seamă cereale și făină, alât prin 
T-Severin, cât şi prin cele-alte porturi mich no- 
tate mai sus. e 

Căi de comunicaţie. Se deosibește mai 
întâi linia ferată, care trece prin slaliunile: Buto- 

"eşti, Strehaia, 'Timna, Prunișor, Palota, Severin, 
și Vârciorova. De la Butoeşti se desface'o mică 
ramură la Bahna. | ă . 

Alară de șoseaua care dublează calea ferată, 
se află: | 

Soseaua naţională de la Vâreiorova la Gura Mo- 
trului; — șoseaua judeţeană, de la Severin la 
Târgu-Jiu; — şoseaua județeană de la Severin 
la “Calafat, precum şi o altă cale județeană, 
care pleacă din dealul Poroina și se îndrep- 
tează spre Craiova, trecând în județul Doljiu pe 
la Cernăteşti. 

16
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N (Marca un derb.) 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ se află 

coprins la Est între judeţul Vâlcea; la Sud între 

judeţul Doljiu; la West între judeţul Mehedinţi 

şi la Nord se mărgineşte cu Transilvania. - 

Frontiera începe din muntele Sturul și urmează 
culmea centrală a munţilor Vulcan, prin virfurile 

Pleşa, Sigleu, pe la poalele virfului Piatra Cata- 
nei, Straja, pasul Vulcan, apoi în virful Cân- 

dețul, de unde se îndreptează spre Est până în 

muntele Paringului. De aci linia se ridică spre 

Nord prin coasta Rusului, virful Caprei şi Tăr- 

tărău până la virful Sălanele, de unde se în- 

drepiează iar spre Est până aproape de Piatra 

albă, apoi spre Sud, prin muntele Baiu, până în 

țermul Lotrului, -pe care "| urmează până la Vidra, 

unde este hotarul județului Vâlcea. 

“ XEumţii. Întreaga suprafață a acestui judeţ 

este acoperilă de munlii Vulcan, cari se întinde 
de la muntele Sturul şi până la pasul Vulcan și 

de parle din grupul muntilor Parin gului. 

Afară de cele notate mai sus cari sunt cele 

mai înalte, se deosibese următoarele vârfuri: 

Muncelul, Buliga, Mândru, Păpuşa, Muşetoiul, Ză- 

noaga, Moldovişul, şi altele, . 

Printre culmile ce se desfac din culmea cen- 

irală spre Sud,. se deosibese cele următoare:
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1. Culmea Frumousă, care ține de grupul nu- 
mit: munţi Mehedinţului 1), care pornește din vir- 
ful Oslea și care se îndreptează printre Motru 
și “Tismana, apoi printre Motru și Jiu până la 
întrunirea acestora. Prezintă virful Gruiul” negru, 
din care se desface culmea Boroștinei, printre 
Tismana și Bistriţa; — 2) culmea Pira, care 
pleacă din muntele Arcan, şi care: din mun- 
tele Piva se desface în doă ramuri, * separând a- 
pele Distriţei, Băltişoarei şi Sohodolului; — 3) cul- 
mea _ Ștersuru, care pleacă din culmea cen- 
trală mai la Est de muntele Sigleu, și care se 
îndreptează direct spre Sud printre apele Soho- 
dolului şi Șusicăi; — 4) culmea AMuncelului, care 
pleacă din Piatra Catanei (cca mai scurtă şi re- 
pede) și se îndreptează printre Șusica și Curpe. 
niș, până la confiuența lor;— 5) culmea Puncului, 
care pleacă din muntele Buliga și se îndreptează 
printre Curpeniș și Jiu, și care se desparte ea 
însăși în mai multe ramuri. 

Aceste patru din urmă ţin de munţii Vulcan. 
1) Culmea Sadului, care pleacă din muntele Ardic, 
și se îndreaptă printre Jiu și Sud;— 2) culmea 
AMoldorișului, porneşte din muntele Mândru şi se 
îndreptează printre Sadul şi Gilortul (cursul su- 
perior; din muntele Moldoviş se desface enlmea 
„Jiului, care se înlinde pe stânga Jiului, până la 

1) Vezi pag. 41.
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Târgu-Jiu ;—3). culmea Corneș, pleacă din -mun- 

tele Păpușa şi se întinde printre Gilort şi Baia de 

fier ;——4). culmea Zănoaga, cea mai lungă din toate, 

„pleacă din muntele Muşătoiu, şi se îndreptează spre 

Sud printre apele Gilortului și Oiteţului, urmându- 

se apoi pe malul stâng al Jiului până aproape de 

„Dunăre. Aceste patru culmi țin de munții Parîngului. 

Toale culmile descrise mai sus sunt în genere 

scurte și se termină la confluențile apelor ce se- 

“pară (afară de culmea Zănoagei). De regulă ele 

se continuă prin dealuri. | 

- Munţii Gorjului, ca “cea mai mare parte din 

Carpaţi, strălucesc de verdeață și sunt acoperiţi 

cu turme de oi. 

Ape. Intregul sistem hidrografice din acest 

judeţ este format din basinul superior al Jiului. 

Acest riu îsvoraşte dintre munții Sturul și Oslea, 

curge spre Nord-Est-Est până unde se reuneşte cu 

Jiul Transilvan, intră în ţară prin pasul Vulcan, 

format între munții Cândețul și Ardic, se îndrep- 

tează către Sud-West până la coniluența sa cu 

“Gilortul, unde intră în Doljiu. Cursul Jiului în 

zona munţilor este repede, adese-ori restrins în- 

tre munţi, prezintând ici şi colo rupturi de stânc, 

şi în genere mărind grăulăţile transportului.. Din 

aceaslă cauză valea sa până la T-Jiu este. foarte 

puţin locuită 1). 

3) Jiul udă următoarele localităţi importante : Lainici, 

"Bumbeşti, T-Jiu, Rovinari, Țânţăreni, ete. 

>
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Jiul se încarcă pe dreapta cu: 

+ Porcenii, Simbotinul şi Cartiu torente de mică 
importanță; apoi Șușica, care ese din muntele 
Muncel, mărită cu Curpenişul care vine din mun- 
tele Buliga, și se varsă în Jiu lingă T-Jin; Soho- 
dolul (Jaleş) ce vine din muntele Sigleu şi se varsă 
în Jiu lângă Bălăcești; dar cel mai însemnat este: 

Iismanu, care izvoraşte între munţii Paltin și 
Boroştina, curge de Ja Nord-West către Sud-Est, 
mărit cu Bistriţa care vine din virful Oslea, și cu 
care se unește aproape de confluență ; — Siltza mare 
mai la Sud, şi paralel cu precedentul, confluează 
cu Jiul lângă satul Stolojeni. 

In partea stângă Jiul se încarcă cu Sadul, 
Amăradia mică, Zlaşul şi Corneșul, cari sunt 't0- 
rente sau pirivri de mică importanță ; — Cioiana, 
câre curge de la Nord-Est către: Sud- Vest, şi - 
se varsă în „in lângă satul Pesceana de sus; 

„Gilortul, care iese din muntele Paringul, curge 
spre Sud și Sud-West până la 'Țânţăreni, unde 
contluează cu Jiul. Se măreşie pe dreapla cu: 
Ciocadia, care vine din muntele Cerhu;— Blahniţa, 
care vine din muntele Muncel ;— Socul, din dea- 
lul Sacu; iar pe stânga cu Baia de fier, numită 
şi riul Galben, format din doă brațe ce vin: una 
din muniele Păpușa și alta din Muşătoiu, —- 
Căâlnicul, ce vine din dealul Zărleştii ;—A măradia 
care vine nin dealul Muerei, curge în direcţie 
paralelă cu Gilortul și se varsă în Jiu, spre Nord
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de Craiova, dupe ce a trecut în Doljiu pe la sa- 

ful Căpreşti. Amăradia se încarcă pe dreapta cu 

Plosca, care vine tot din dealul Muerei şi se 
varsă lângă satul Amărăști în județul Doljiu. 

Clima. Clima acestui judeţ este temperată 
și nu diferă în genere de clima județelor mun- 

toase. Câte o-dată însă pe valea Jiului suflă niște 

venturi calde vara şi reci iarna, 

Impărţiri administrative. Județul Gor- 

jiu se împarte în șease ocoale: Plasa Novaci, si- 

tuată în partea despre Nord-Est, cu reședința în 

satul Aoeaci; străini ;—A măradia, situată spre Sud 

de precedenta, cu reședința în Petrești de sus; 

plaiul Vulcan, situat spre West de plasa Novaci, 

„cu reședința în Brădiceni;—plasa Oculu, cu re- 
şedinţa Târgu-Jiu ;—plasa Jiului, cu reședința în 
Urdarii de jos;—plasa. Gilortu, cu reşedinţa în 
comuna Audreești. 

Populaţiunea este de 150,000 locuitori. 

Suprafaţa 285,466 hectare (569,567 pogoane.) 
Oraşe. Târgu-Jiu (7000 .loc.) situat pe ma= 

lul stâng al Jiului. Are o scoală normală, o scoală. 

primară de băeţi şi una de fete, un institut pri- 

at, spital, teatru, grădină publică. Seaunul au- 
torilăților superioare județene. Reşedinţa regimen- 
tului 19 dorobanţi şi a statului stu major. O 
fabrică de cărămidă şi alta de cue de cisme. 

Cărbunești (1300 loc.) la Sud-Est de 'Târgu- 
Jiu, târg important de doă ori pe an.
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Petrești de sus, aproape de malul drept al Gi- 

Jortului. Reședința sub-prefecturei Amăradia și a 

judelui de ocol Amăradia- Gilort. 

XNoraci, reședința plaiului Novaci. 

Săcele, stabiliment balnear. 

Monumente și localităţi istorice. Se 
deosibese mănăstirile Tismana, fondată de Nico- 

dim, un unchiu al Kneazului Lazăr şi restaurată 

de Dan Vodă Basarab, Alircea Vodă cel bătrân, 
(1392) și Vlad fiul lui Ţepeş (1439). 

Polooracii, fondată de marele Postelnic anciu 

Pârăianu în 1640; apoi vin schilurile Lainici, Cio- 

ciovina, Crasna și Strâmba, 

X3ogăţii. Productele agricole sunt inferioare 

în cantilate, pentru că tot judetul ocupă zona 

munților şi a dealurilor. In primul rang se pro- 
duce porumbul; apoi vine grâul, orzul, ov&zul, 

meiul, secară, rapilă, fân, cânepă, fasole şi diferite 

alte plante alimentarii. Producţiunea mediă a- 

nuală se urcă la ţifra de 377,000 ectolitrii, dintre 

cari 84,000 porumb; iar restul alte. cereale. 
Pădurile sun! întinse şi coprinde tot felul din 

esențele proprii munţilor noştri. Ele ar constitui 

dimpreună cu produsele minerale bogăţia princi- 

pală a județului, dacă ar fi sistematic exploatate. 

Producţiunea vinului este de 18,000 eetolitrii 

pe an (Negoești); aceea a ţuicei de 16,000. 

In munți se găseşte aur, argint, mercuriu, cu- 

pru, fier și zinc, cari mai nu se exploatează.
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Animalele domestice, sunt: cai (668); ;—boi 
(82531) ;—oi (134246) ;— capre (27087) şi porci 
(64036) Numărul acestora din urmă descrește. 

Creşierea albinelor dă până la 2400 chilogr ame 
miere și 1800 chilograme ceară. 

Ca industrie naţională putem nota: - Abageria, 
boiangeria, toarcerea inului și a cânepei, cismă- 
ria, pălării de pae, rogojini, olăria și alte indus- 
trii primitive. Fabricarea țuicei, constitue un ar- 
licol de export în alte judeţe. 

Căi de comunicaţie. Drumurile sistema- 
tice nu sunt abundente în acest “judeţ. Actual- 
mente se construește o cale ferată, care pleacă 
de la Filiaș şi merge la Târgu-Jiu urmând valea 
Gilortului până la Petreștii de sus, pe lângă tra-: 
seul șoselei naţionale. 

Şosele sunt doă mai bine întreţinute : 
Filiaşi-— Pietrosani, prin Broșteni, Plopşoru , 

- Băltenii, Roviriari,. Bălăceşti, 'Târgu- Jiu, de unde 
înaintează pe Valea Jiului prin Lainiei şi pasul 
Vulcan. i 

A doa şosea care străbate. judeţul de la West 
la Est, este aceea care vine despre Severin și 
trece prin Ciuperceni, Călnic,. Şomăneşti Copă- 
ceni, Târgu-Jiu, Colibaşi, Bumbești, Poenari şi 
Polovraci, de unde se indreptează spre Râmnicu 
Valcei.
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VÂLCEA 
(Marea un poştalion). 

Situațiune. Limite. Judeţul Vâlcea se află co- 
prins între Transilvania, «e care se desparte prin 
Carpaţi, la Nord ;—intre județele Argeș și Ol, 
de care se desparte prin riul Olt, la Est;—iîntre 
judeţul Romanați la Sud; — și între judetele Dol- 
jiu și Gorjiu la West. a 

Frontiera despre “Transilvania începe la puntul 
Vidra. De aci se îndrepleaziă spre Nord-Est până 
la țărmul Lotrului; urmează apoi cursul acestui 
rîu până la puntul unde el cotește spre Sud; 
apoi se îndreplează iar spre Nord-Est până în' 
muntele Voinagu-Cătăneştii ; de aci urmează cul- 
mea Plătăneştilor spre Est prin Virful mare până 
în Olt la îmbucătura Riu Vadului, unde începe 

- defileul “Turnu. roşu, | 
Munţii. Toată partea muntoasă a acestui. ju- 

deț se compune din ramurile munţilor Parin- 
gului. Cele doă culmi mari ce se desface din 
masivul Paringului, se îndreptează spre Est, for- 
“mând un ânghiu ascuţit, până în malul Oltului. 
Ambele sunt: despărțite prin valea Lotrului. Cul- 
mea despre Nord se numește culmea Plătăneş- 
tilor, prezintând virfurile Voinagu Cătănești şi 
Verful mare. A doa se numeşte culmea Pariu- 
gului, prezintând virfurile Balota, Cocorul, Breota, 
Chindia ete. Din culmea Platăneştilor, se desfae
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spre Sud: 1) Culmea Văluia, care se termină 

în virful cn acest nume, la ţărnul Lotrului: 2) 

culmea Vecerița, cu virful Robu, de unde se 

desface culmea Brezoilor, care se termină la îm- 

“bucătură Lotrului ;—3) culmea  Căinenilor, care 

merge spre Est până în Olt. Culmea Paringului 

trimite spre Sud următoarele culmi, cari acoperă 

cu prelungirile lor mai tot judeţul: 1) culmea 

Polorraci, printre Olteț, si Cernişoara; —2) Gur- 
guiata, pleacă din .muntele Balota şi se prelun- 

gește printre Cerna şi Luncăv&ţ;—3) culmea Ur- 

șanilor, care pleacă tot din muntele Balota şi 

se întinde printre Luncavăţ și Bistriţa ș—4) Bis- 
bița, care pleacă din muntele Cocorul, și merge 

printre riurile Ilorez și. Bistriţa ;—5) Arnota, care 

se desface de lângă muntele Breota, şi merge 
printre apele Costeşti şi Bistriţa, cu virful Buila ;— 

6) Vânturariţa, care pleacă din muntele bBreota | 

și se desface în altele trei, despărțind între ele 
apa Costeștilor, Otăsăul, Bistriţa, Govora și Rim- 
nic;—7) culmea Cheia, care desparte riul Rim- 

nicul de apele Olăneștii;—9) culmea Olăneşti, 
care pleacă din muntele Chindia, și se prelun- 

gește până la Rimnicu Vâleei, printre riurile 

Râmnic şi Olăneștii. Toate aceste culmi, se pre- 

lungesc spre "Sud sub formă de dealuri, a căror 

înălțime descrește treptat până în județul Roma- 

nați. Printre aceste dealuri însemnăm dealul Dră-
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gășani, din care se desface dealul Su» ului, dealul . 
Frățila, dealul Balşului şi alele. . 

Ape. Intreaga hidrografic a acestui județ face 
parte din basinul Oltului. al cărui curs îi for- 
mează limila orientală de la coniluența cu rin 

- Vadului și până în dreptul satului Runeul, In a- 
„cest parcurs Oltul formează mai multe insule a- 
coperile cu sălcii, însă ceă mai mare din ele, care 
este și locuită, este cea din faţa Călimăneştilor. 

- De-a Innaul Oltului se află: Cozia, Calimăneştii, 
Râmnicul, Drăgășani ete. 

Printre afluenții Oltului din acest judeţ no- 
tăm: 1) Lotru, care pleacă din muntele Paringu, . 
curge în direcţie generală spre Est, formează în- 
tru cât-va frontiera ţărei şi se aruncă în Olt în 
fața Văraticului. El se încarcă cu Lotviţa, Voi- 
neasa şi allele mai mici;—2) Gura Văei, curge 

„sub formă de torent, şi se varsă în Olt, spre Nord 
de Râmnicu Vâlcei:—3) Pâmnicul, care vine din 
muntele Breota, se îndreptează . spre Sud-Est și 

- se aruncă în Olt lângă oraşul Râmnicu-Valcei, 
dupe ce se încarcă cu pâriul Olăneşti; 4) Ocna, 
care vine din dealul Ocna, și se varsă în apro- 
piere de ltiureni ;—5) Gorora, ese din muntele 
Piciorul Motrului şi se varsă în Olt Jângă satul 
Arceşti :—7) Bistriţa, vine din muntele Breota, și 
se varsă lângă satul Râioasa, dupe ce se încarcă 
pe dreapta cu poriul Florez, iar pe stânga cu Apa . 
Costeștilor și cu Otăsău;—8) Luncarățul. care vine
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din muntele Balota şi se varsă în Oit lângă sa- 
tul Brudăneşii, dupe ce s'a încărcat pe stânga 
cu. Valea Urșanilor și cu Valea Rimeștilor;—9) 
Orleasca, mai puţin important, se aruncă în Olt 
lângă satul Scăioşi;—10) Pesceana, pleacă din. 
dealul Cărămizei, trece pe lângă Dră igășani și se 
aruncă în Olt lângă cătunul Slătărie;—11) Ja- 
mul, ese din dealul Drăgăşani și se aruncă în 
Ol, lângă comuna Colibași;—12) Olteţu, care 
isvorașie din muntele Frasin (Muşetoaia), apar- 
ține pe o mică întindere judeţului Gor-jiu ; apoi 
formează puţin limita între cele doă județe, şi 

“întră în județul Vâlcea pe la Mateeşti, îndrep- 
tandu-se spre Sud până la comuna. Laloş; unde 
intră în judeţul Romanați. Oteţu se încarcă în 
stânga—pe teritoriul Vâlcei—cu Zăriia, Jâneasa, 
Cerna cu Cernişoara şi Bechet; iar pe dreapta - 
cu Cioroiu şi Calu 1). 

Clima. Clima acestui judeţ nu diferă întru 
nimic de aceea a județului. Gorjiu, adică. arză- 
toare vara şi friguroasă iarna. Valea Oltului şi 
a Oltețului este ca și aceca a Jiului băntuită de 
vânturi în ambele anotimpuri. În regiunea mun-?” 

toasă iarna este mai lungă și anotimpul toamnei 
abia se manitestă. Pe virturile mai înalte zăpada 

este aproape perpetuă. " 
* 

1). Riul Beika, afluente al Oltului, Geamărtălui, aflu- 

ente al Oltețului, se var trata la judeţul Romanați.
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Impărţirile politice. Judeţul Vâlcea se 
împarte în cinci ocoale: 1) Plaiul Cozia, cu re- 

ședința în Oenele mari;—-2) Plaiul Murezul, cu 
reşedinţa în comuna urez ;—3) Plasa Olteţele, 

cu reşedinţa în comuna Zătreni ;—4) Plasa Cerna, 

cu reședința în comuna Mă'dăvești;—5) plasa Dră-- 

găşani. cu reședința în comuna Drăgăşani. 

Suprafaţa totală a jureţului este de 519563 

pogone (270.370 ectare), 

Populaţiunea atinse ţifra de 155365 locnitori. 

Oraşe. Rânmnicu-Vâlcei. (G000 loc.) Siluat la 

confluența riului Râmnie cu Oltul. într'o pozi- 

țiune frumoasă, pe valea Oltului. și înconjurat 

cu înălțimi. Se deosibeşte spre West muntele 
Capelu.. care aminteşte existenta unei biserici ca- 

-tolice dupe timpul când Oltenia era ocupată de 

Austriaci. Se allă de asemenea edificiul Episcopia 

cu un seminar și. Cetățuia, mânăstire. Reşedinţa . 

regimentului 2-lea dorobanţi și a escarlronului 2-lea 

călăraşi, care fa-e parle din regimentul 2-lea 

cu reşedinţa în Piteşti. Spre Sur de muntele Ca- . 

pela se allă grădina publică Zăvoiul. 

Are o sevală de meserii în bună stare, o 
scoală de băeţi şi una de fete, precum şi toate 

cele elte autorităţi suj:erioure ale județului. Cap 

de linie al drumului de fier Râmnicu-Vâleea-Co= 
abia 

Drăgăşani (4430 loc) Pe ţărmul drept al Ol- 

ului. Loe de producţiuni vinicole, cel mai im= .



portant din țară, atât din puntul de vedere al 
cantităței cât şi: din acela al calităței. Stațiune 
a drumului de fier Râmnic- Corabia. Scoală de 
meserii  (dogărie, buţi ele), scoale primare de 
băeți şi fete. Biurou telegrafo- -poştal, sub-prefee- 
tură ete. Spital. Monument istorie în amintirea - 
eleristilor din 1821. Renumit de asemenea pen- 
tru epoca lui Tudor Vladimirescu 1821. Ă 
„Venele mari (3500 loc.) Comună urbană. In- 
semnată prin salinele sale bogote și prin lacul 
sărat, care serveşte ca stabiliment balnear. 

Hurez. (Târgul Hurezului, 853 locuitori) co- 
mună rurală.  Inființat în 1836 ca târg ambu- 
lant (bâlcia) pe lângă mânăstirea Iurezu. Târg 
săptămânal. Scoală primară. 

Rîureni, bâleiu renumit, care se ține o dată 
pe an la 8 Septembrie. Altă dată mult mai im- 
portant. Decăderea lui este provocată atât de 
tariful auton om cât şi de crearea drumurilor de 
fier. Această localitate se allă spre “Est de Qe- 
nele mari. . 

" Călimăneşti, Olăneşti, stabilimente balneare im- 
poriante. La: Călimiineşti se allă renumitul izvor 
Căciulata, unicul în Europa. Se deosibese de a- 
semenea sursele de ape minerale de la Ocnele 

  

1). Dupe vechia împărţire, acest judeţ coprindea, şeapte 
ocoale :. Horez, Cozia, Olteţu de jos, Ocolu, Otăsău și 

"Olt, cari mai în urmă s'au redus la cele cinci ocoale n0- 
„ate în text,
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mari (băi de sare), (iovora, și altele mai puţin 
importante. 

Monumente și toc: alităţi istorice. Se 
deosibeşte : Mânăstirea Iluvez, zidită de Constantin 
Brâncoveanu la 1695 ;—Cozia, zidită de Mircea cel 
mare la 1385;— mânăstirea Arnota şi mânăstirea 
Dintr an lemn, zidite de Matei Basarab la 1640; — 
mânăstirea Bistr ița, zidită de Stetan IL Surdu la 
1591. Se deosibeşte de asemenea drumu Romani- 
lor, construit pe dreapta Oltului, care mergea spre 
Ulpia Traiană, și ale cărui urme se mai observă 
încă și astă-zi pe unele locuri. 

Ksogăţii. Cerealele nu constitue bogăţia prin- 
cipală a acestui județ. Ele nu se cultivă serios 
de cât prin pariâa de Sud. Se deosibeşte cu toate 

-astea cultura porumbului, mai cu seamă pe va- 
lea Oltețului și a Oltului, în trecerea acestor riuri 
prin zona dealurilor. Bogăția principală constă 
în: producțiunea vinurilor de prima calitate din 
Drăgășani ; în exploatarea pădurilor (Brezoiu) pro- 
ducțiunea alcoolului de prune (țuica), sare, piere 
de marmoră și altele 1). Recolta cerealelor din 
acest județ atinge țifra mediă de 461000 ccto= 
ari pe an; dintre cari: porumb 424000 ectoli- 
ri, grâu 23000 ectolitrii, iar restul seceră și orz, 

se tiai cultivă pe alocurea, cânepa și inul, car- 
tofi, fasole, mazăre și alte plante legummioase. 

:). Cele alte bogății minerale nu sunt încă cunoscuie, 
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Producţiunea vinului atinge ţifra de $0000 ec- 
tolitri: aceea a țuicii 38000 ectolitrii. 

Producţiunea animală constă din : Cai (8585); 
„a0i (63862):—oi (110.000);—eapre (48625);— 
porei (31298). Se. deosibeşte de asemenea creş- 
terea albinelor, cari produc peste 3000 chilograme 
miere și peste 1600 chilograme de ceară precum 
și aceea a gândacilor de mătase. 

Industria sa reprezintă slab. Se cunoaşte o fa- 
brică de salamuri, una de frânghii și una de lă- 
băcărie (Râmnicu Vâlcei),. toate trei înființate în 
timpurile din urmă, Prin localităţile muntoase se 
lucrează olăria ordinară și dogăria. 'Țeșăturile de 
cânepă, şi chiar mătase, lucrate de femeile de 
la ţară sunt recomandabil. Cele alte industrii 
constau din fabricarea objectelor necesităţilor zil- 
nice: croitoria, cismăria, lemnăria, fierăria ete. 

Comerţul acestui judeţ se activează prin ex- 
portul vinului, al ţuicei, al porcilor (astă-zi de- 
generat) al lănei și al sărei,. precum şi al lem- 
nelor de construcțiune, ridicat foarte mult prin 
crearea drumului de fier. . 

Căi de comunicaţie. Ca' drum de fier a- 

vem linia de la Râmnicu-Vâlcei la Piatra, prin 
Drăgășani, cu o mică ramură de la Hâmnicu- 
Vâlcei la Ocnele mari, unde se unește cu linia 
principală a ţărei, și de unde se continuă în ju- 

deţul Romanați. Soselele sunt relativ mai abun- 

dente și mai bine întreținute de cât prin alte ju-
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dețe muntoase. Se notează șoseaua naţională 
Râmnicu-Vâleei—Riu-Vadului, pe malul drept al 
Oltului, care trece prin Călimăneşti; Cozia și Bre- 
zoiu; —șoseaua naţională Râmnicu-Vâlcei-Piatra 
prin Slăvitești, Orleşti Drăgăşani și Pleşoiu ;— 
Râmnieu-Vâlcei-Târgu-Jiu, șosea județeană prin” 
Iinrez și Polovraci pe unde intră în Gorjiu, pre- 
cum și alte șosele județene şi comunale în inare 
număr şi bine întreținute. 

Prima din aceste șosele, aceea care merge la 
Riu-Vadului, conduce în “Transilvania la Sibiu 

ele.. prin pasul Turnu-roşu. 
Aceasta este una din trecătorile “cele mai im- 

portante din România și cea mai vechiă cunos- 
cută. Pe aci au trecut ostile lui “Traian şi ale lui 
Michai Bravul 1). 

DOLJIU. 

(Marca un peşte). 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ se află co- 
prins între judeţul Mehedinţi la West ;—Ciorjiu la 
Nord ;— Vâlcea şi Romanați la Est, şi Dunărea 
PI II 

bi 

1. Afară de această trecătoare în munţii Vâlcei mai 
sunt și altele în număr de 11, peste care însă nu se poate 
trece de cât cu piciorul sau în cazul cel mai bun cu 
calul. Acestea sunt: Scăunelele, dealul lui Vlad, Mândra, 
Pociovaliştea şi Mălaia în plaiul Cozia; Piscul galben, 
Voineasa, Marița, Recea, Vidra şi Viţa în plaiul Hurez. 

17
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la Sud.'0 linie convenţională care pleacă din 

Dunăre, ceva mai la West,.de Cetatea, şi care 

se îndreptează spre Nord, apoi spre Nord-Nord- 
Est, făcând mai multe cotituri, până la 'Țânţăreni, 

formează .hotarul acestui judeţ cu Mehedinţi ; —— 

de la Țânţăreni, urmând cursul stâng al Gilor- 

tului până din sus de satul Poiana, apoi îndrept- 

tându-se spre Est până la satul Văleni, este ho- 
tarul care *] desparte de Gorjiu;—de aci - hota= - 

rul se indreptează spre Sud, până la Bulzeşti, 

mărginind Doljiul despre Vâlcea, şi din acest punt 

către Sud, până iar în Dunăre, spre West de in- 

sula Păpădia, este hotarul despre Romanați. 

Dealuri. Judeţul Doljiu coprinde spre Nord o 

mică porţiune din zona sesului, afară "de terasa 

danubiană, care se întinde de-a lungul Dunărei ?). - 

Din culmea Zănoagei se lasă spre Sud pe stânga 

“ Jiului, dealul Muerei, care se prelungeşte spre Sud 

până ce se pierde în terasa danubiană. Aceasta 

„este singura înălțime importantă dupe partea stân- 

gă a Jiului. De cea dreaptă însă culmile de dea- 

luri sunt mai numeroase, de și mai puţin im- 

portante prin înălțimea lor. Printre acestea vom 

deosebi dealul care desparie basinul Jiului de a- 

„cela al Desnăuţului, în cursul lor inferior, pre- 

cum și mai multe alte culmi secundare, cari se 

desfac din culmea principală, numită Piscul Ne- 

2). Vezi pag. 12.
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gru (Mehedinţi) și care despart între ele rîurile 
Liamna, Obedeanu, Valea lui Pătru şi cursul in- 
ferior al Moirului. . 

hestul solului este șes. EI ni se prezintă sub 
forma unei. câmpii întinsă și unită, aproape fără 
ondulațiuni, pe une locuri chiar pe acelaşi nivel 
cu Dunărea (terasa.) , 

Ape, Judeţul Doljiu este coprins în basinul 
interior al Jiului și acela al Desnăuţului. Jiul 

„intră în Doljiu la Țânţăveni, dupe ce confluează 
cu Gilortul.. Din acest punt, el, se. îndreptează, 
făcând o mulţime de cotituri, spre Sud-Sud-Est 

“până la Craiova, pe lângă care trece la distanța 
de vre-o câţi-va chilometri spre West. De aci 

„iul se îndreptează direct spre Sud pănă la Za- 
val, de unde albia sa se desface în trei brațe, dintre 
cati, unul, cel principal, aruncă o parle din a- 
pele sale în Dunăre în faţa Rahovei; al doilea 
ceva mai spre West, și al treilea in lacul Ne- 
deia. - ” 

Afluenţi Jiului dupe dreapta, cari udă acest 
„judeţ, sunt: 1). Valea lui Pitru, care se varsă 
aproape de comuna Sfircea: 1)—2), Obedeanu, 
care se varsă lângă comuna Breasta, dupe ce 
s'a: încărcat cu Brabova ;—3). Liamna, care se 

1). Spre Nord de valea lui Pătru, judeţul Doljiu este 
udat de o mică parte din cursul inferior al Motrului, care 
se varsă în Jiu la satul Gura Motrului,
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varsă lângă Bucovăţ, în dreptul Craiovei:;--4). 

Pulilulu;, — 5). Valea Disevicei. Aceste trei din 

urmă puţin importante. Direcţiunea generală a. 

acestor afluenţi este de la West spre Est, prin- 

„tre culmile de dealuri ce se desfac din Piscul 

Negru şi se pierd unele chiar în marginea Jiului. 

Afluenții dupe stânga sunt: 1). Amăradia, care 

vine din Gorju, trece în Doljin pe la Căpreni, 

şi se vaisă în Jiu la Nord de satul Troaca. Cele 

alte sunt fără nici o importanţă. 

Wesnăuţul, care vine din Piscul Negru, 

(Mehedinţi) intră în Doljiu-pe la Păcureţu și se 

îndreptează spre Sud-Est până ce se varsă în 

“lacul Cârna. 

De la Cetatea, Dunărea se îndreptează spre 

Sud și Sud West pănă la Calafat; de aci spre 

Sud până la pichetul Dervent; apoi spre Bst | 

până la hotarul judeţului Romanati. 

Hsacuri şi insule. Pe această întindere, mer- 

gând de la West spre Est, Dunărea a format, prin 

retragerea albiei sale, următoarele. lacuri: o- 

venii, dlaglacit, Golenţu, Tunarii, Deasa, Piscu, 

Rastu, Bistroţul, Cârna, Balta Popei și Nedeia. 

Aceste patru din urmă comunică între ele şi se 

unese cu Dunărea prin câte-va brele. In albia 

sa apele Dunărei înconjură următoarele insule - 

Cetatea, Golu în faţa Golenţului, Calafat în faţa 

portului, Hihinetele mic, Bogdan, Canapa şi Ca- 

raula, aşezate la vale, una după alta; Ahalic, în
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dreptul lacului Deasa ; Galusana, în dreptul la- 
cului Rastul; Galanul, in dreptul Bistreţului și 
Copanița, între lacul Nedeia şi îmbucătura Jiului, 

Climă. Clima acestui judeţ este escesivă ca 
aceea a lutulor județelor de pe lângă Dunăre, 
Vara este lungă și arzăloare, iarna de asemenea 
lungă și frigureasă, 

Anotimpul primăverei abia se observă, iar a- 
cela al toamnei este ceva mai pronunțat. De altă 
parte lipsa de păduri produce lipsa de umezală; 
iar pe valea Dunărei suflă vânturi adese ori vio- 
lenie. 
Impărțiri administrative: Din acest 

punt de vedere judeţul Doljiu se împarte în 
şeapte ocoale: 1) plasa Ocolului cu reşedinţa în 
Melinesti;—2) "plasa Dumbnava, cu reședința în 
Filiaş;—3) plasa Amăradia .cu reședinla -loL în 
Melineşti ');—4) plasa Jiu de Sus, .cu reședința 
în Filiaș );—5) plasa Câmpu; cu reședința în 
Calalat;—6) plasa Balta, cu reședința în comuna 
Bărca ; 7) plasa Jiu: de jos cu reședința în Bechet, 

Suprafaţă totală a judeţului este de 1271088 
pogoane, (637,069 ectare). Populaţiunea atinge 
țilra de 260,000 locuitori. | 

Oraşe. Craiova (36000 loc.) situat în apro- 
piere de ţărmul stâng al Jiului. Este orașul cel 

5. Plasa Amăradia este împreunată cu plasa Ocolului. 
2). Plasa Jiu de sus este împreunată cu plasa Dum- 

brava. 

 



— 209 — 

mai important din Oltenia şi unul din cele din- 

tăi din ţară ca amintiri istorice. Se crede a fi 

fundat pe la începutul secolului XIII de un rege 
al Românilor craiul loan. Până la 1828 Craiova 

a fost capitala Banilor Olteneşti. La 1808 fu co- 

prins de -Pasvantoglu, dar la 1811 acesta fu bă- 

tut de domnul țărei Moruzi ajutat de 'Turci. 

Astă-zi ea nu are altă însemnătate de cât că 
este capitala județului Doljiu. Are un liceu, scoală 

comercială, inilitară, reală, scoală centrală de fete 

și externat, scoală profesională,. scoală de mese- 

rii, scoală normală, şease scoli primare de băeţi 

şi patru de fete, precum și mai multe institute 

privale de băeţi şi fețe. Reședința statului major 

al corpului I de armată, diviziei | de infanterie. 

al regimentului 1 de dorobanţi şi-a regimentu- 

lui | de călăraşi.—Curte de apel, tribunal co- 

mercial, teatru, spital etc. Craiova este patria 

principilor Bibescu și Știrbei şi a istoricului Ni- 

colae Bălcescu. Se distinge încă biserica St-Dumi- 

tru zidilă se crede de vre-o 700 ani.— Staţie in- 

termediară importantă a. liniei ferate centrale și 

cap de linie al drumului de fier (proeclat) Cra- 

iova— Calafat. 

Calafat (4000 loc.) Port la Dunăre, Se crede 

a fi fost colonie genoveză în veacul de mijloc. 

Renumit prin bătăliele ce s'au întâmplat între Ruşi 

şi 'Turei. Slaţiune de vapoare pe Dunăre. Export 

de cereale.



N 
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Bechet (1000 loc.) Mic port la Dunăre. La 1828 
bătăiie între Ruși și 'Turci. 

Aegoeşti și Plenița târguri importante, 
Monumente și Loc: alităţi istorice. Cer- 

nătești şi Desa, renumiie pentru bătăliile dintre 
Români, conduși de Mihai Bravul, și “Turci 1596 
ŞI 15997 Băilești, renumit pentru bătălia dintre 
Turci şi Ruși, ” _ 
“Apro oape de Craiova se află mânăstirea Ji- 

tianu, foarte vechiă, rezidilă de Doamna Bălașa 
soția lui Constantin Brâncoveanu. — Mânăstirea 
Bucoriţul pe malul drept al- Jiului, zidită de elu- 
cerul Pârvu 1578. Astă-zi penitenciar şi fabrică 
de tăbăcărie.— Sadora, fundată de Matei Basa-, 
rab în 1632, situată în plasa Jhului de jos. La 
1784 Austriacii au bătut pe "Turci, Se mai pot 
vedea vechile fortificaţii. 

Afară de aceste localităţi se mai observă multe 
ruine din timpurile antice. Ast-fel, urme de cetăți 

romane se observă pe lângă satele Răcari, Bră- 
dești, Gura Motrului, Vela, Muereni, Ilunia,: Ple- 
nița, Poiana, Desa, Ceret, Negoiu, Rastu, Nedeia 

„(urmele unui pod pe Dunăre) Foisor, Sadova „ la 
gura Jiului (cetatea Acrida) și lângă comuna Gre- 
cești, 

Bogăţii. Producțiunea cerealelor de tot felul 
constitue principala băgăţie a acestui judet. Se 
cultivă în cantităţi considerabile grâul, porumbul 
şi rapița. Orzul, ovăzul și meiul vin în al doilea
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rang. Se cultivă de asemenea cânepa “de Bolo- 

nia (Predeşti) şi altele. 

Recolta anuală mediă atinge ţifra de 3,350000 
ectolitrii, dintre cari peste 2 milioane porumb, un. 

milion grâu, iar restul alte: cereale. 

Se cultivă de asemenea cartofi (45000 ecto- 

litri), linte, mazăre, hămeiu şi altele: 

Pădurile lipsesc în general cu cât înaintăm spre 

Sud; în partea de Nord însă se afiă pe dealuri 

păduri imense de stejar cari se exploatează. 

Pe dealuri se produce și vinuri bune. 

Producţiunea: vinului se urcă la ţitra de 50000 
ectolitri pe an. Se deosibește vinurile de Șegar- 
cea. Produţiunea țuicei şi a altor spirtoase este 
de aproape. 6000 ectolitri pe an. | 

Pescăria, de prin riuri, lacuri și Dunăre joacă 

un rol important și constitue la rindul stu una 

din” bogăţiile județului. : 

Din puntul de vedere al animalelor. domestice 

Doljiu stă în primul rang printre judeţele Româ- 

nici. Se găsesc cai (95,299);—boi (131602);— 
oi (559683) ;—capre (11,255);—porci (78,189);--- 

asini (65). 
Creșterea albinelor dau până la: 11000 chilo- 

grame. de miere și peste 2000 chilograme ceară. 

Ape minerale se găsesc în vre-o câteva 10- 

calităţi, nu sunt insă destul de imporlante spre 

a constitui o avuţie pentru judeţ. Se găsescape
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feruginoase la Trei fântâni, aproape de Craiova; 
în comuna Breasta, între Poiana și Desa etc. 

Producțiunea industrială este relativ mai îna- 
intată în judeţul Doljiu.: Se deosibeste lubrica de 
tăbăcării (Bucovăţ), postavuri (Craiova), produc- 
țiunea făinei, fabrica cânepei, aceea a fierului, 
căruțăria, precum și alle industrii privitoare la lo- 
cuință, îmbrăcăminte, alimentaţiune ete. 

Comerţul acestui judeţ constă din exportul ce- 

realelor, lemnelor de construcțiune, şi altele; şi 
importul din tot felul de fabricate, maşini agri- 
cole etc. | | 

Căi de comunicație. Calea ferată care 
străbate țara prin mijloc intră în județul Doljiu 
pe la Pieleşti și se continuă spre West, stribă- 
tend partea de Nord a judeţului prin Cârcea, 
Craiova, Işalniţa, Coțofeni, Răcari și Filiaş, Ca- 
lea ferată este dublată cu marea șosea natională, 
care pune în legătură Craiova cu Severinul şi 
Slatina. O şosea judeţană leagă Craiova cu Ca- 
lafatul, prin Perișor şi Galicea, pe lângă care s'a 
proectat o altă cale ferată. O: altă şosea jude- 
țeană leagă Craiova cu Cetatea prin Caraula; 
Craiova cu Bistreţu prin Segarcea, și Craiova cu 
Caracal prin Coșioveni.
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ROMANAȚI. 
(Marea un snop de grâu), 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ se co- 
prinde între județul Doljiu, la. West; Vâlcea, la 
Nord; Olt și Teleorman, la Est; iar la Sud se 

mărginește cu Dunărea. Marginea despre W'est 
corespunde cu marginea de Est a județului Dol- 
jiu ;-tot ast-fel marginea de Nord corespunde cu 
cea de Sud a judeţului Vâlcea. Intru cât pri- 

vește pe cea de Est, ea e formată de cursul in- 
ferior al Oltului, începând de lângă 'comuna Foi-- 
șor și continuându-se până la îmbucătura aces- 
tui riu;-iar marginea meridională este formată 

de Dunăre, de la Gura Oltului și până la pun- 

tul unde se termină marginea județului Doljiu. 

Dealuri. Ca şi Doljiu, județul Romanați ocupă 
zona şesului și terasa danuaiană, afară de o mică 
porțiune spre Nord, care cade în zona dealurilor. 
Se poate nota dealul Sarului, între Beika şi p&- 
riul Bechet;—dealul Frăţila, între Olteț şi ăflu- 

entele său Frăţila,. și dealul Balşului, între Olteț 

și Teslui. Restul judetului prezintă acelaşi aspect 

ca și județul Doljiu. 

Ape. Cursurile de apă sunt rari şi puţin im= 

portante, afară de Olteț, care 1 udă puţin în 

partea de Nord. Toate sunt afluenţi ai Oltului. 
Acestea sunt: 1). Beika, care vine din dealul 
Muerei (Vâlcea) flece în Romanați pe la West
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de comuna Slupina, şi se varsă spre Sud-Est de 

comuna Pleşoiu;—2). Corneșul, care ese din dea- 

lul Sarului, curge paralel cu Beika, şi se varsă 

în apropiere de comuna (ireci;—3). Olteţul, care 

intră în judeţul Romanați pe la Est de comuna 

Dobriceni, trece pe lângă Balș, de unde se în- 

dreplează spre Sud-Est până la confluenta sa 

lângă satul Viişoara, dupe ce sa încărcat pe 

dreapta cu pâriul Bechet, iar pe stânga cu Fr&- 

țile, unit cu Geamărtăluiu;—4) Tesluiul; care 

vine. din dealul Mucrei (Doljiu). intră în Roma- 

manaţi pe la Rubăneștii de sus, și se îndrep- 
tează spre Sud-Est, paralel cu Olieţu, până la 

confluența sa cu Oltul la satul Stoieneșii. 

Insule şi lacuri. In tot cursul stu, cât ține 

judeţul Romanați Dunărea are o direcție generală 

de la West la Est. Pe ţărmul stu se formează 

un lac mare, numit Balta Potelul, cu care co- 

munică printi“un braţ, și care formează în inte- 

riorul său mai multe insule mlăștinoase. In albia 

- Dunărei se află următoarele insule: Papadia, ime- 

diat spre Est de marginea județului Doljiu; Po- 

telu, în dreptul lacului ast-fel. numit; Inbra şi 

Ciulniţa în dreptul comunei Celeiu. şi Islaz, în 

" fața portului cu acest nume. i 

Clima județului Romanați nu se deosibește în- 

tru nimic de clima judeţului Doljiu, en deosebire 

că este ceva mai secetoasă,
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Suprafaţa totală a judeţului este de 769570 
pogoane (385,708 ectare). 

Populaţiunea atinge ţia de 96,500 locuitori. 
Impărţiri administrative. Acest judeţ 

se împarte în 5 ocoale: 1) plasa Ocol, cu reşe- 
dința în Caracal ;—2) plasa Oltu de Sus, cu re-! 
sedinla în comuna Piatra;—3) plasa Olteţu, cu 
reședința în Dalş;-—4) plasa Oltu de jos, cu re- 
şedinţa în Corabia ;—5) plasa Baltă cu reședința 
în comuna Obirşia. 

Oraşe. Caracal (9000 loc. Buridava). Situat 
în parlea de West a judeţului. Centrul șoselelor 
din tot judeţul și cea mai importantă stațiune pe 
calea ferată Piatra—Corabia. Scoală de meserii, / 
mai multe scoli primare de biieţi și fete. 'Tri- 
buna! ete. “rage numele de la Antonoiu Caracala. 
Victorie strălucilă a Românilor, sub conducerea 
lui Mihai Bravul, în contra 'Purcilor la 1597. | 

Balş (1500 loc.) Pe Olteț. Staţie de drum de 
fier pe linia centrală. - 

Islaz (4000 loc.) Port la Dunăre aproape de 
conlluența Oltului. De aci incepe drumul lui 'Lra- 

“ian şi merge pe lângă Olt prin Drăgășani și 
Râmnicu-Vâleei. La 1848 s'a creat de guvernul 
provizoriu prima constituţiune a ţărei. 

Corabia (1000 loc). Mie port la -Dunăre, si- 
tmată intro poziţiune admirabilă. Cap de linie 
al drumului de fier. P'aici au trecut Românii 
pentru întâia oară Dunărea în campania de! la
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1877. Prin cvearea drumului de fier viitorul aces- 

tui port este asigurat. 
Brâncoreni, Fupoaiele şi Drăghiceni târguri 

_* anuale. - 
Monumente și localităţi istorice. Gos- 

tor&ț (plasa Ocol) ruinele unei cetăți antice unde 
sau găsit un plug de aur şi altele. Asemenea. 

urme de ruine se mai găsesc la Frăsinet (Cetatea 
" Antina) Cacaleţi, Băbiciu, Preajba, Stoeneşti, Ră- 

cari, Mirila, Celeiu etc. In apropiere de Celciu 
„se află ruinele cetăţei vechi Reina. In comuna 
Vărcaș sa născut popa Stoica Farcas, unul din 

ss generalii lui Mihai bravul. In dreptul comunei 

Potel se află ruinele unui pod pe Dunăre.. 

Se allă de asemenea mai multe mânăstiri ve- 

chi: Iotăranii rezidită în 1504 de Mitrea Vor- 
nicul şi mai târziu la 1715 de Matei Fălcoianu; 
Comanea, Căluiu, Popiânzăleşti Geme, și Brân= 
coveni, | , 

Bogăţiile de căpetenie ale judeţului Romanați 

constau în cultura cerealelor, care se practică și 

aci pe o scară întinsă ca și în Doljiu. Se deo- 

sibește totuși cultura grâului și a rapiţei, Recolta 

cerealelor se urcă la ţifra de 2,500;000 ectolitri 

pe an; dintre care 1,350,000 porumb, 800,000. 

grâu, şi restul secară, rapiță, orz, ovez, cânepă. 

şi în. | 

Se cultvă de asemenea diferite alte plante ali- 

„meniarii ; eartofi, fasole, linte, mazăre și, altele.
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Producțiunea vinului se urcă anual lu țifra de 
30000 ectolitri; iar aceea a alcooluiui este ne- 
însemnată, 

Pescăria joacă un rol important prin partea 
de Sud a județului. 

Intinderea podurilor este neinsemnată. Câte-va 
se allă în partea de Nord; restul judeţului este 
aproape cu totul lipsit. 

Dintre animalele domestice în juderul Roma- 
nați se găsesc cai (25658);—boi (82938);—oi 
217507);— capre (2469) ;-—pori (39740); — a- 
sini (2492). 

Se praclică de asemenea creşterea albinelor, 
care dau pesie 6000 chilograme miere şi 2000 
chilogeame ceară. . | 

Producţiunea industrială se reduce la corifec- 
ționarea objectelor de prime nevoie. 

Produeţiunea minerali nu se reprezintă de cât 
printr'o sursă de ape minerale la Soreni. 

Căile de comunicaţie. Județul Romanați 
este sir&bătut de la Nord la Sud de calea ferată 
R-Valeei-Corabia, care trece prin Stroești, Ple- 
şoiu, Piatra şi Curacal. O şosea bine întreținută 
străbate judeţul in aceeaşi direcțiune. Afară „de 
asta mai sunt şoselele următoare : Casacal-Cr aiova, 
prin Radomir şi Leu; Caracal- Berendeiu spre Oit 
Și Dăbuleni- Iaz, dealungul Dunărei.



ARGEŞ. 
(Marea un Vultur). 

Situațiune. Ximite. Acest judej se află 
coprins între Vâlcea la West; — Oltul şi Teleor- 
man la Sud; — Vlaşea și Muscel In Est și 'Tran- 
silvania la Nord. Marginea despre Vâlcea o for- 
mează riul Olt, de la Turnu roşu și până la sa- 
tul Deleni; cea despre Olt, “Teleorman și Vlașca 
se reprezintă printro linie convenţională; cea 
despre Muscel urmează cursul rîului Vilsan, până 
la origina sa; iar cea despre Ti ansilvania în- 
cepe cela Tumu roșu şi urmează culmea Car- 
paţilor prin munţii Surul, Scara, Negoiul și Bu- 
teanul, până la colțul Vistimare. 

Munţii. Pe frontiera septentrională se află 
grupul munților Făgărașului, care ocupă cu ramu- 
rile lor aproape tot județul. Se disting următoa- 
rele culmi mai importante: 1). Culmea Joiţei, care 

“se desface din muntele Pretina, și se prelungeşte 
spre Sud până la confluența riului Vilsan cu Ar- 
geșul. Prezintă vârfurile Joița și Ghizul. 2). Cul- 
mea Comărnicului, cea mai iinport antă, care pleacă 
din. muntele Negoiul și se prelungește printre Ar= - 
geş și Topolog, cu virful Comarnic, și care se 
conlinuă prin culmea Clăbucetului și Poiana lungă, 
până în apropiere de Piteşti; 3). Culmea Coziei, 
care pleacă din muntele Budislav. cu vârfurile 
"Mazgava, Faţa St-llie, şi mai la Sud vârful Co-
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zia , Această * culme trimite numeroase ramuri 
spre Olt, formâni pe alocurea munţi înalţi. cari 

se ridică d'asupra albiei acestui riu. In partea de 

Sud dealurile se mai rirese și formează între ele 

doă sesuri întinse: Câmpul Burdea, între Vedea 

şi Teleorman și câmpul Găza», între Teleorman 

și Dimbovnic. | 

„pe. Culmea Comarnicului constitue marginea 

între basinul Oltului şi acela al Argeşului; de aci 

urmează că cursurile de' apă care udă județul 

Argeș, sunt tributarii celor doă riuri. Printre cele 

mai importante notăm: 1). Boia, formată din Boia 

mare şi Boia mică, care curge sub formă de to-. 

rent; -— 2). Șimnicul, care ese din muntele Fet- 

zeni și se varsă în Olt în faţa satulni Copăceni; 
— 3). Topologul, care ia naştere în muntele Faţa 

St-llie, curge spre Sud până în dreptul oraşului 

„Râmnicu Vâlcei. apoi spre Sud-Est până la con- 

ilmența sa cu Oltul în fata satului Slăvitești :— 

4). Argeșul, care ia naștere în muntele Bateanu). 
se îndreptează spre Sud până la Rărbăteșii, a- 

poi spre Sud-Est până la eşirea sa din județ. 

Udă în cursul său orașele Curtea de Argeș și 
Piteşti. De partea dreaptă Argeșul nu primește 

nici un afluente de oare-care importanţă; pe cea 

stângă însă, el se măreşte cu Vâlsan, care iz- 

voraşte din muntele Pretina, şi curge spre Sud 

1). Un braţ vine din muntele Negoiul. 

=
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printre culmea Zoiţei şi aceca a Pretinei, până 

la confluența sa aproape de satul Valea mărului. 

Afară de aceste riuri, judeţul Argeș mai esto u- 
dat, în partea de: Sud, de cursul superior al riu- 

rilor: Vedea, care ese din culmea Comarnicului, 

format din Cotmeana şi Pediţa; Teleormanul, care 

isvorăște spre list de cel precedent, la vre-o 5 

km. departe de Pileşti; Dâmbornieul și Neajlovul. 

care isvorăse din dealurile situate spre Sud de 

Piteşti. Cele doă d'intii 'se reunesc în judeţul 

Teleorman; iar cele doă din urmă în județul 

Vlaşea, 

Clima acestui judeţ este identică cu aceea a 

Vâlcei. Deosebirea constă în aceea că neliind nici 

o deschizătură spre Nord vânturile sunt mai rari 

şi mai puțin tari. 
Xrapăvrţiri administrative. Din acest 

punt de vedere județul Argeş se împarte în ur- 

mătoarele șeante ocoale: 1) Plasa Loviştea la 

Nord, cu reşefința în comuna Suici; — 2) plasa 

Topologul, 'ângă Olt, cu reşedinţa în Zigreni ;-— 

3) plasa Argeșul, spre Est de cea precedentă, cu 

rezedința în Curtea de Argeș; — 4) plasa Oltul, 

la Sud de plasa Topologul, cu reşedinţa în co- 

muna Lăunele de sus; — 5) plasa Pitești, la Est 
de precedenta, cu reşedinţa în Pitești; — 6) plasa, 

Gălăşeşti la Sud de plasa Piteşti, cu reședința în 

comuna Furduești, — 7) plasa Cotmeana, la West 

_de precedenta, cu reședința în comuna Costești, 

e 18
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Suprafaţa totală a județului este de 960,712 

pogoane (481,508 ectare). 

Populațiunea atinge ţifra de 190000 locuitori, 
Oraşe. Pitești (11000 loc.) capitala judeţului. 

Siluat pe riul Argeș, aproape d& confluenţa aces- 
tuia cu riul Doamna. Are un gimnaziu, mai multe 
scoli primare de băeți și fete, o scoală de me- 

serii. Reşedinţa tutulor autorităţilor judetene şi a 
diviziunei ÎL din corpul [ de armată, cu reședința 

în Craiova. Oraş comercial. Terg imporlant la 
Dumineca 'Tormei. Stațiune importantă pre linia 

ferată centrală, şi cap de linie al tutulor drumu- 

rilor din judeţ. 

Curtea de Argeş (4000 loc) s Situat pe Argeș 
în plasa Argeșul. Insemnat ca a doa reşedinţă a 
lui Radu-Nezru. Lângă oraş se allă mânăsiirea 

ce poală acest nume, zidită de Neagoe Basarab 
la anul 1518. Cel mai frumos monument de ar- 
chitectură bizantină. Restaurată în zilele noastre. 
Scaunul episcopatului de Argeş. Posedă un si- 
minar și scoale primare de băeţi şi fete. .Situat 
cam la jumătate distanța pe drumul dintre Pi- 
tești și Râmnicu-Vâlcei. In oraș se află biserica . 
domnească, zidită dupe cât se crede de Radu- : 
Negru. , 
Ronumente și locuri istorice. Cele alte 

mânăstiri din acest judeţ sunt: Cotmeana, Jai- 
cele și Flămânda în plasa Oltul; Fedeleşoiu în 
plasa 'Lopologul; Stănișvara, Turnu, Burislăceşti,
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Scăuneni, Roboia, Văleni şi B 'ădet în plaiul Lo- 
viştea, și Tutaua, zidită de Mircea cel mare, în 

„plasa Argeșul. Afară de asta se mai văd încă 
lângă comuna Areful, urmele unei cotăţi din tim- 
pul lui Radu-Negru, şi Poenari, din timpul . lui 
Vlad "Țepeș, 

Boşăţii. Cerealele se cultivă mai cu osebire 
în partea de Sud. Producţiunea totală atinge ţi- 
fra de 410,000 ectolitri pe an. In această țilră 
producliunea porumbului se urcă la 240.000 ec- 
tolitrii. Cele alte cereale sunt grâu, secară, ovăz, 

“orz, tapiță și meiu. Ca plante! textile sunt iuul 
şi cânepa. Ca plante alimentare sunt fasolea, lin- 
tea, mazărea. și pulin hămeiu. 

Recolta mediă anuală a acestui judeţ, atinge 
țifra de 410,000 ectolitri; din care: 240 „000 cc- 
tolitiii porumb,—30000 ectolitrii grâu ;-—11000 
ectolitrii secară, restul orz, Ovăz, meiu, rapiță cte. 

Recolta plantelor allmeniarii se urcă la ţifra 
de 210,000 chilograme dintre. care numai fasole 

„pentru ţifra de 180,000. 
Producţiunea vinului și a țuicei constitue încă 

una din bogăţiile acestui judeţ. Preducțiunca vi- 
nului se urcă la 3000 ectolitrii viu alb; aceea a 
țuicei este mult mai considerabilă, 29000 eetoli- 
trii pe an, 

Pădurile sunt întins se și prin multe locuri se 
exploatează deja într'un.mod sistematic. - 

Producţiunea animală constă din cai (8214);—
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boi (86,714); — oi (141,177); — capre (9,942 

porci (41,970) și asini (119). Creșterea al: vinelon 

dau pe fie-care an, aproape 6000 chilograme 

miere și peste 2500 chilograme ceară. 

Producţiunile minerale nu sunt. încă destul de 

bine cunoscule; cu toate astea munții Argeșului 

nu sunt nici de cum lipsiți de bogăţiile minerale 

caracieristice Carpaţilor în genere. 

“Industria principală, în atară de objectele de 

- priina necesitate, constă în fabricarea ţuicei şi al- 

tor rachiuri, lemnărie, brânzeturi ete. 

Comeriul se exercilă mai en osebire în ora- 

șele Pitesti și Curtea de Argeş și prin târgurile 
anuale, cari se fac în: Tutuna, (la 5 luliu); în 

Curtea de Argeș, (la 15 August şi 26 Oetombre); 

Uda, (la 15 August) și Tigneni, (la 9 Martie). Se ex- 

portă vin, „“tuică, lemne, brânzeturi, lână, miere 

și ceară. 

Căi de comunicațiune. Calea ferată cen- 
trală străbate acest judeţ de la Est spre West, 

începând de la Leordeni și trecând prin Pitești 

şi Costești până la Corbu, unde intră în județul 

Slatina. De la Costeşti pleacă o altă cale ferată 

spre Sud, către Turnu Măgurele. Ambele căi fe- 

rate sunt dublate cu şosele.: Afară de acestea mai 

sunt şoselele Pitești—Curiea de Argeş—hâmnicu 

Vâlcea, cu o ramură laterală la Gâlășeşti ;— Pi- 

teşii —Slobozia, care se continuă în Vlașca Pi- 

„teşti—Bărăști, care se continuă în judeţul Olt. La:
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acestea adăogăm soseaua numită x; âlsana, care 

înlesneşte comunicația pe valea riului cu acest 

nume. : 

OLTUL. 

(Aarca un turn.) 

Situaţiune. imite. Se coprinde între ju- 
deţul Argeş, :la Nord şi Est, de la satul Orleni 
și până la Corbu; între Teleorman la Est şi Sud, 
de la Corbu şi până la Scărișoara, și la West 

„între judeţul Romanați, până în Doleni, și .Val- 
cea până la Orleni. Marginea despre West o for- 
mează Oltul; cea despre Nord- Est și Sud o linie 
convenţională, care, în partea de £ Est, urmează pu- 
țin cursul Vedei. 

Dealuri. „Acest judeţ este așezat ast-fel în cât 
nu se atinge nici de zona munților nici de Dunăre. 
Partea de Nord ţine de zona dealurilor și este 
acoperită cu ramurile ce vin din culmea Comar- 
nicului, printre cari se deosibeeşte dealul Jieni- 
lor, piscul Dobrei, dealul Șopotului şi altele. Res- 
tul solului, cu cât înaintăm spre Sud, este şes, 
Şi nu prezintă nici o altă ondulaţiune de cât, 
ici și colo, câle o măgură. 

Ape. Mai toate cursurile de apă care udă a a- 
cest judeţ sunt afluenţi ai Oltului. Aces riu udă 
in cursul stu orașul Slatina şi formează o mul- 
țime de insule păduroase. Riurile care "i sunt tri- 
butarii, începând de la Nord spre Sud, sunt:
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1) Trepteanca, care isvorăşte din Argeş și se varsă 

lângă Orleni;—2) Cungrea mare, curge în direcție 

generală de la Nord-Est spre Sud-West şi se varsă 
lângă satul Câmpu mare; —3) Cungrea mică, 

curge paralel cu cel precedent și se varsă ceva 

mai la Sud de confiuența- Pesceanei;—4.) Co- 

mănița, puţin inporlant;—5) Teslui se varsă 
lângă cătunul Ipoteştii. 6) Seiul isvurăște mai la 

Sud si curge paralel cu Oltul, apoi trece în ju- 

deţul “Teleorman. Alară de astea județul Olt se 
mai: udă de cursul superior al Călmățuiului, pre- 

„cum și de câţi va-din afluenții Vedâi: Plapcea 
mare, Plapcea mică si Xegrişoara. 

Clima acestui judeţ se deozibește oare-cum 

de clima judeţelor mărginaşe, prin. aceea că nu 
prezintă nici frigul timpuriu, căracteristie zonei 

“munţilor nici vinturile constante, cari suflă pe 
lângă Dunăre. 

Xnpărţiri administrative. Se împarte 
în patru ocoale: plasa Oltul, unită cu plasa Ve- 
dea, cu reşedinţa în comuna Spineni, plasa Mij- 

locul cu reședinta în comuna Perieți şi plasa Șer- 

băneşti cu.reşedinţa în comuna Drăgănești. 
Suprafaţa totală este de 682 415 pogoane, 

(349020 ectare). | 
Populaţiuneu alinge țifra de 115,413 locaitori. 
Oraşe. Slatina (G000 loc.) Pe ţărmul drept 

al Oltului. Capitala județului. Oraş foarte ve- 
chiu. Se crede a fi fost reședința lui Simion re- 
gele tomâno-Bulgarilor și a lui loaniţiu. Are un
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gimnaziu real, doă scoli primare de băeţi și doă . 

de fete şi o scoală de agricultură la Strihareț. 

Neședința regimentului 3 de dorobanii, şi a ce- 

lor alte autorităţi. Fabrică “de făină, de tăhăcă- 

rie şi scânduri. Slatina este una din staţiunile 
mari pe calea ferată centrală, 

Xionumente si locuri istorice. In ju- 

deţul Oltul se află zece mânăstiri, din care vre-o 

câte-va aproape ruinate. Acestea sunt: Seaca, De- 

lenii Strihareţul, Sopotul, Precesta, Glacociovul, 

Grecii, Comanii, Gâlmeele şi Plăvicenii. Ruine de 

cetăţi antice se găsese la Chilia, Crimpora, Vies- 

peşti și-la Măruuţei. 

Hegăţii. În partea de Nord, unde domină 
dealurile, se cultivă puţine cereale; se produce . 

însă livezi de pruni, şi viţă. Cerealele se cultivă 

mai cu seamă pe lunea Oltului, a Vedei, şi pe 

câmpia Boianul ete. Producţiunea totală a cerea- 

lelor atinge ţifra de 774,000 ectolitri ; dintre cari 

aproape 500.000, numai porumb, 170,000 grâu; 

iar restul secară, orz, ovăz, mei, rapită, cânepă 

şi in. Se cultivă de asemenea cartofi, linte, fa- 
sole şi mazăre. . 

Via dă pe fie-care an până la 16,500 eetolitrii 
vin alb; iar producţiunea ţuicei 10,000 ectolitri. 

Dintre animalele domestice judeţul Oltul po- 

sedă cai (7605);—boi (5$,171);—oi (125,400);— 

capre (3398);—porei (29,421) și asini (191). 
Se practică de asemenea şi creșterea albine-
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lor. Producţiunea mediă anuală se urcă la 12,800 

chilograme miere și peste 1,700 chilograme de 

ceară, . 
Printre industriile cari se practică în judeţul 

Oit, se pot cita măcinatul grâului, tăbăcirea piei- 
lor, lucrarea lemnelor de construețiune (scânduri) 
fabricarea țuicei şi altor rachiuri, tipografii, pre- 

cum şi cele alte industrii privitoare la necesită- 
țile imediate. Ma 

Comerţul se exercită în orașul Slatina şi prin 
târgurile anuale sau periodice de la: Bălănești, 
Drăgănești şi Văleni în plasa Șerbăneşti; Cămpu 
mare în plasa Oltu, la Constantinești în plasa 
Vedea și la Jpotești și Dobrotinet în plasa Mijlocul. . 

Căi de comunicaţie. Calea ferată. cen- 
trală sir&bate acest judeţ de la Ext spre West, 
incepend de la Corbu şi până la Slatina. Ca şo- 
sele putem cita pe cele următoare: Slatina—Ne- 
greni —Colonești ete ;—Slatina—Orleni, paralel cu 
Oltul; —Slatina—Șerbănesti;—Slatina—Tarnu-Mă- 
gurele, trecând hotarul pe la satul Beciu. 

MUSCEL. 

(Marca o-aquilă pe o ramură.) 

Situaţiune. Himite. Judeţul Muscel sc află 
situat între “Transilvania. spre Nord ;— judeţul Argeş 
spre West și Sud;—şi între judeţul Dâmboviţa 
spre Est. Frontiera despre 'Transilvania o for-
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mează culmea centrală a munţilor Făgăraşului 

de la virful Visti mere și până la muntele Păl- 
tinis, irecând prin virfarile Urlu, Berivoescu şi Pia- 

tra Craiulu. Până aci se urmează direcţia spre 

Est, de aci însă se lasă spre Sud până la pasul 

Bran (Târzburg). Marginea despre Dâmboviţă este 

formată de o linie convenţională, care pleacă din 

poalele occidentale ale muntelui Păltiniş și „ur- 

mează spre Sud culmea Leotei până în riul Ar- 

geş lângă satul Moara mocanului; urmează apoi 

spre Nord-West cursul Argeşului pâni la Nico- 

lești; iar de aci spre Nord începe marginea des- 

pre judetul Argeş 1). 

Munţi. Judeţul Muscel este acoperit de par- 
tea orientală a munţilor Făgărașului, și partea 

occidentală a munților Bârsei. Culmile principali 

cari despart între ele dileritele cursuri de apă 
ale acestui judeţ sunt: 1) culmea Pretinei, care 

pleacă din virful cu acest nume și se continuă 

spre Sud prin culmea JMalurianului, printre riu- 

rile Valsan şi Doamna până la Nord de orașul 

Pitești. Prezintă virful Scărişoara.—2) Culmea 
Meșului, care pleacă din muntele Verivoescu, 

şi se întinde printre Doamna și Dâmboviţa, până 

în muntele (ihezera. Iin acest munte pleacă spre 

“Nord-Est culmea Ghezerei, pănă în muntele Pă- 
pușa, formând cu cea precedentă un ânghiu as- 

cuțit, din virlul căreia izvoraşie riul Dâmboviţa. 

1). Vezi pag. 271.
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Din muntele Ghezera pleacă spre Sud, printre 
riurile Târgul și Doamna, culmea Nanului, care 
se prelungește până la Câmpu Lung. Din virful 

“Păpuşa, merge spre Sud și paralel cu precedenta, 
culmea Tefeloaga, care se continuă prin doă ra- 
"muri paralele, despărțite prin valea Argeșelnlui ; 
culmea Pietricica, care pleacă din Piatra Craiului 
şi se întinde pe stânga Dâmboviţei până la satul 

Patul Dâmboviţei. - - 
Ape. Cursurile de apă sunt toate afluenţi ai 

Argeșului. Cel mai principal este rîul Doamnei, 

care isvoraşte printi'o ramură din muntele Beri- 
voeseu, iar printr'alta din virful Urla; curge spre . 

Sud paralel cu Argeșul şi coniluează cu ucesta 

în apropiere de orașul Piteşti, Riul Doamna se 

încarcă pe stânga cu Sora mărită cu Târgu 1) și 

cu Argeșelul. Afară de acestea judeţul Muscel 

mai este udat în partea de Est de cursul supe- 

rior al riului Dâmboviţa, 

Clima acestui judeţ esie particulară zonei 

muntoase. Dupe cum acest Judeţ, nu irece peste 

zona dealurilor, iernile sunt mai lungi şi varia- 

țiunile de temperatură mai puţini dese. 
Suprafața județului este de 310,838 pogoane 

(160,804 ectare), Populaţiunea 120,000 locuitori. 
Impărţiri administrative. Din acest 

„punt de vedere judeţul Muscel se imparte în cinci 
ocoale: 1) plaiul Nucşoara, cu reședința în Al- 

- bești;—2) plaiul Dâmboviţa; cu reşedinţa în Ad- 

  

1). Riul Târgu trece prin Câmpu-Lung,
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măești (ambele aceste doă plaiuri întrunite) ;—3) 

plasa Rîurile, cu reședința în Aficești;—4) plasa 

Argeş, cu reședința in Alioceni) ambele aceste 

doă plăşi întrunite;—5) plasa Podgoria, cu reşe- 
dința în Budișteni. 

Oraşe. Câmpu Lung (10,000 loc.) Situat pe 
riul “Târgul. Prima reşedinţă a ţărei po la sfir- 

şitul secolului XIII. Este reşedinţa regimentului 
de dorobanţi, tribunalul eic. In acest oraș se 

află o biserică zidită de Padu Negru, rezidită 

de Matei Basarab 1636, şi mai târziu de Grigore 

Ghica 1832. In apropiere de Câmpu-Lung se văd 

„ruinele cetăței romane cu numele de Romula. 

Se deosibeşte mânăstirea Flămânda. Lângă Câm- 

pu-Lung se află băile numite Bushea situate în- 

tro poziţiune foarte frumoasă. 'Tot în apropiere 

de acest oraș se allă comuna Jidoca, numită în 

vechime Stepeniun. , 

Bericoeștii, Bădeni, Nucșoara și Nămăești sunt 

trecători de al doilea ordin. 

Monumente și localităţi istorice. Nămă- 

eşti pe Argeș, însemnat pentru mânăstirea care da- 

tează din secolul XVI pe timpul lui Mircea II. Afară 

de Nămăeşii mai sunt mânăstirile Ciocanu spre Nord 

de Câmpu-Lung, zidită prin secolul XVII; Viereșii, 

zidită de marele Ban Ivascu Golescu în 1550; 

apoi Aninoasa Bdâncăcioru, Peştera şi altele, ac- 

tualmente în ruină. 
Se mai deosibese următoarele localităţi istorice:
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Corbi, unde se mai văd încă urmele castelului 

Corvinilor.— Domnești, comună rurală 1500 lo- 
cnitori, unde se crede că ar fi fost o dată sca- 

unul domniei.— ucr, în apropiere de care sc 

află ruinele unei celăți vechi şi care se presu- 
pune a se fi numit Huconium. De la Rucăr se 

poate trece în Transilvania prin pasul Bran. Spre 

Nord de Rucăr se află peştera Dâmbocicioara. — 

„Lereşti fosta proprietate a Basarabilor, unde se 

văd încă urmele unei vechi citadele, cure da- 

tează din secolul NII, numită 'Tătărasea.-Aproape 

de lrontieră se allă ruinele vechei cetăți Uralia. 

Xtogăţii. Judeţul Muscel produce puţine cere- 

ale, alât din cauză că întinderea sa este mică, cât 

şi prin faplul ea este, mai tot, acoperit cu 

mnuţi și dealuri. Producţiunea cerealelor se urcă 

“la ţifra de 240,000 ectolitrii pe an, dintre cari 

numnaj porumb 226,000; iar restul grâu, secară 

şi cânepă. Se cullivă de asemenea fasole peste 

160,000 chilograme ; cartofi, 90,000 chilograme, 
linte, mazăre și alte plante leguminoase. 

Producjiunea vinului, cea ai mare parte alb, 

se urcă la țilra de 16,000 ectolitrii pe an; aceea 
a țuicei și altor rachiuri la 18,000 ectoliirii. 

Dar ceea ce constitue adevărata bogăţie a a- 

cestui județ sunt în primul rang pădurile, care au 

început deja să se exploateze, şi numeroasele pă- 

șuni, unde pasc turme numeroase de oi, şi ca- 

pre. Se notează de asemenea ca producliune 

.
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minerală, cariera de calcar numulitic de la Al- 

bești (plasa Nucşoara) şi cărbuni de pământ de 

ta Berivoeşti (plasa Nucşoara), precum şi diferite 

surse minerale. | 

Producţiunea animală se compune din cai 

(3607);--boi (44,055);—oi (83,538);—capre (7515); 

porci (15,381); —asini (86). Creşterea albinelor 

dă 9461 chilograme miere și 2730 ceară, 

Industria piincipală este aceea a brânzeturilor, 

care au căpătat - renume; apoi vine fabricarea 

(nicei și altor alcooluri, precum și toate indus-. 

triile proprii județelor muntoase. 

Comerţul acestui judeţ constă din exportul 

țuicei, vinurilor, brânzeturilor, lânei, și lemnelor: 

brute. | 

Mare parte din schimburile locale se efectuează. 

prin următoarele târguri: Câmpu-Luug (2% lunie- 

şi 20 Iulie); Godeni. (14 Octombrie);— Corbi (8 

Septembrie); Cârcinov şi altele mai puţin im- 
portante. , 

Căi de comunicaţie. lin şoseaua care: 

trece prin centrul ţărei, se desface spre Nord o. 

șosea care la satul Jugur se desface în doă ra- 

muri ; una urmează pe valea riului "Târgul, trece 

prin Câmpu-Lung și se continuă până la Drago-: 

slavele; a doa trece până aproape de Nucşoara 

prin Darmăneşti, unde se întrerupe. Afară de 
acestea se mai afiă câte-va bucaţi de şosele ju-. 

dețene neterminate (Colibaşi-Racoviţă și Leurdeni-.
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Priboeni) Restul comunicaţiunilor se face pe dru- 
muri primilive. 

TELEORMAN. 

(Marca trei oi). 

Situaţiune, Limite. Judeţul 'Teleorman se 
află situat între judeţul „Argeş, la Nord;—jude- 

țele Olt și Romanați, la West;—judeţul Vlașea 
la Est și Dunărea la Sua. Marginea despre West 

o. formează Oltul, de la îmbucătura sa și până 
la Scărişoara (Romanați). Din acest punt începe 
marginea despre judeţul Olt, care se îndreptează 

spre Est, apoi spre Nord până la Corbu (parle 

din aceaslă margine o formează riul Vedea) de 
unde începe marginea despre Argeş, care se in- 
dreptează spe Est până ceva mai la Est de Slo- 
bozia. De aci începe marginea despre Vlașca, 

care se întinde spre Sud atingând puţin cursul 

riului “Teleorman până la satul Bujor. Intre acest 
din urmă punt și gura Oltului marginea judeţului 
este formală de Dunăre, a tărei direcțiune gene- 
rală este de la West spre Est. 

Dealuri. Judeţul 'Teleorman este situat în zona 

şesului și a terasei danubiane, prin urmare nu 
prezintă nici o ondulațiune de teren, afară de 
câle-va măguri puţin: insemnate prin înălţimea 

lor, cum sunt: Măgura mare, Turnu, Mălaia, Pia- 
ira, Neaga şi altele. i
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In partea de Sud-Est, în ânghiul format de: 
Vedea și Dunăre, se întinde o câmpie joasă, care 
face parte din terasa danubiană şi care se nu- 
meste Câmpu Burnas. | 

Ape. Cursurile de apă care udă acest judeţ - 
(afară de cursul inferior al Oltului), sunt de pu- 
țină importanță în raport cu cei Aţi alluenți ai 
Dunărei. Ele izvorăse toate: din zona dealurilor, 
Cel mai important este Vedea, care isvoraşte din 
județul Argeş, formează între câl-va limita Ju- 
dețului despre Olt, și intră în judeţul 'T eleorman 
pe la satul Văleni. Se îndrepteazii, spre Sud-Est | 
și Sud până la satul Bujor, urde se desface în: 
„doă brate, dinire care unul pleacă spre Est și Nord- 
Est pe lângă Dunăre, până aproape de Giurgiu ; iar 
cei alt spre West, până la Zimnicea, formând 
asi-lel o largă deltă. Printre ulluenţii acestui rîu 
se poate nola în stânga: 1) Teleormanul, care intră 
în județ pe la satul Izvoarele de jos, și îl udă. 

„în partea de Est, formându-i întru cât-va limita ; 
apoi confluează cu Vedea lângă. satul Cervenea de 
sus; 2) Chinul. încărcat cu 'inoasa, care con- 
fluează cu Vedea mai la Sad de Mavrodin ; — 
'3) Burdea, care conlluează lângă satul Albeşii;- — 
4) Tacucelu, care conflucază, lângă satul Dideşti; — 
5) Cotmeana, care confluează lângă satul Bădeşii. 

Afară de Vedea se mai poate nota riul Căl- 
mățuiul, mărit pe dreâpta cu Irluiul, cari udă 
partea de West a judeţului şi se varsă în lacul
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Suhaia, apoi Oltul mic, care se varsă în Olt, spre 
West de Turnu Măgurele. : 
Hacuri si insule. De-a lungul Dunărei în- 

cepend de la West spre Est, s'au format urmă-- 

toarele lacuri: Suhaia, cel mai mare, care se în- 
tinde spre Nord-YVest de Zimnicea, până la sa- 

tul Viişoara ; apoi Berceluiul, Cioura și Scăești. 

Acestea trei, mult mai mici, sunt situate în delta 
Vedei. 

Printre insulele formate de Dunăre, cele mai im- 

„portante prin întinderea lor sunt: Belina. Persine 

cea mai mare, acoperită cu pădure şi situată la 

Sud de lacul Suhaia, Ghinghineaua, Ada, Vardin 

“și altele mai mici. 

Clima acostui judeţ nu se dcosibeşte întru = 
nimic de aceea a judeţelor dunărene. Veri arzătoare, 

ierni friguroase și vânturile cari domină mai 

în tot timpul. Spre Sud însă, pe -lângă Dune, 
„ea este nesănătoasă din cauza bălților. 

Suprafața totală a judeţului este de 723,278 
“pogoane (369,305 celare). Populaţiunea 160,000 
locuitori. Partea de Sud, este puţin populată. 

Impărţiri administrative. Din - acest 
„punt de vedere, judeţul Teleorman se împarte în 

patru plăşi: 1) Călmăţuiul cu reședința în Zurnu;— 

2) Marginea, cu reședința în Alexandria 1);—3) 
Târgul, cu reședința în comuna Balaciu. 

Oraşe. Turnu-Măgurele (6000 loc.) Port la 

"5. Aceste doă plăşi s'au intrunit in timpurile din urmă.



1 

— 289 — 

Dunăre, în partea de Sud-West, aproape de gura 
Oltului.-S'a fondat pe la anul 1836, şi de la 1846 
este capilala judelului. Are o scoală de me serii, 
doă scoale primare de biţi și una de fete. Re- 
ședința regimentului 20 dorobanţi şi celor alte 
autorităţi județene. Posedă un spital. Cap de linie 
al drumului ferat. Costeşti 'T-Măgurele. Stațiune im- 
porlantiă a vapoarelor dupe Dunăre. Exportă cereale. 

Alexandria (11,000 loc.) Situat pe dreapta riu- 
lui Vedea. Fondat în timpul lui Alexandru Ghica 
anul 1832. i 

Este reședința revizoralului scolar. Are un gim- 
naziu, doă scoale primare de băeți și doă de 
ele. Spital, grădină publică, ete. Fabricii de spirt 
spălătorie de lână ete, Târg” important (20 Mai). 

Zimnicea. (4000 loc.) Situat pe Dunăre la îm- 
bucătura braţului drept al Vedei. Port de al doi- 
lea ordin. Export de cereale. Scoală primară de 
băeţi și fete. 'Târg important la SL.Petru. Se ved 
încă ruinele unei cetăţi romane ce se numia 
Zeugma. Insemnat prin răsboaiele dintre Ruși şi 
Turci din anii 1792 şi 1828. 

Roși de Vede (4000 loc.) Situat pe dreapia 
riului Vedea. Până la 1840 a servit drept ca- 
pitală a judeţului. Scoală pri:nară de băeţi şi fete. 
Târg septămânal Oraşul sa fondat pe timpul lui” 
Mihai bravul în onoarea ostașilor roșiori. 
Monumente și localităţi istorice. Turnu 

Măgurele, în vechime se numia Turnu- Romulus. În 

19
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secolul XV fu coprins de 'Turci. Lupte între Michai 

-Beaval şi Turci la 1598 şi între Ruși şi Turci 

la 1829. — Pufineiu, însemnat prin Victoria 

căztigaţa de Michai bravul în contra Tureilor 

la 1591. Piatra, unde sa făcut bătălia de la 

1598. — Frumoasa, unde se văd ruinele unei 

cetăți veehi.—Cetutea, pe valea viului 'Tinoasa, 

unde s'a făcut bătălia de la 1596 între Turci şi 

Români. Aci se mai văd" încă ruinele unei cetăţi 

vechi.— Orbeaseca de jos, ruine vechi, şi o cetătuie, 
"care dupe cât se crede. a existat în timpul Tă- 

tarilor. ——Întonești, pe 'Tinoasa, insemnat prin bă- 

talia de la 1595.—Aetoții de jos, ruine vechi.-- 

Brătășani, ruinele unui oraş vechiu care sa nu- 
mit 'Iripoli. 

Bogăţii. Producţiunea agricolă este impor- 
lantă în județul "teleorman. Cerealele se cultivă 

pretutindeni, afară de nisipiştile dupe ţărmul Du- 

nărei, cari sunt şi mai puţin populate. Produc- 

- țiunea mediă anuală se urcă la țifra de 2,500,000 

ectolitrii, dintre cari: porumb (1,511,000);—grâu 

(600,000);—orz (240,000); — apoi restul ovăz, 

meiu, rapiță, in şi: cânepă. i 
Produețiunea, plantelor alimentarii ezte cu mult 

inferioară altor juelețe. 

Se proiuce vin sulb deo calitate inferioară, 

până la 17000 cetolitrii pe an. Prorluețiunea ţuicei 

„este minimă, - Ă 

Printre animale județul Teleorman sc înnu-
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meră -printre cele dintâi din tară. Posedă: cai . 
(37,743); — boi (118,064); 0i.(269,718); — capre 
(3,956) (—porei (28,355), Creșterea albinelor. dă 
anual aproape 60,000 chilograme miere şi 4,700 
ceară. Se cultivă pe unele locuri și gândacii de 
mătase, | | 

industria este slal; reprezintată. Afară de mă- 
cinatul cerealelor, și câte-va industrii primitive 
nu se cunoaște altă industrie. Comerţul însă este 
imporlant prin exportul de cereale, animale, miere, 
ceară, frucle și alele. * 

Căi de comunicaţie. Judeţul Teleorman, 
este străbătut de o cale ferată, care vine de la 
Costesti (Argeş) trece pe la Strimbeni și merge 
la "Turnu-Măsurele. | 

Afară de șoseaua care dublează calea ferată, 
se mai pot nota șoselele următoare: hoşii de 
Vede-llexaudria-Zimniceu j-—altârnaţi- Iscoarele de 
sus, pe marginea orientală a județului ;— 4loc- 
sandria- T-Jăgurele, prin Spătărei ;—"P-Alăzurele 
Plisabetu care conduce în județul Olt. 

DAMBOVIȚA. 
(Marca. o căprioară), 

Situaţiune. Ximiite. Judeţul Dâmboviţa 
se coprinde între judeţele Muscel și Arges, spre 
West ;—Vlaşea, spre Sud ;— Ilfov, spre Sud-Est; — 
Prahova, spre Est, şi “Transilvania spre Nord. 
Marginea despre West se reprezintă printr'o li-
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nie convenţională, care urmează culmea Leotei 
până la Sud de Leurdeni; ea se continuă în a- 
caeași direcţie până la satul Vișina (Vlașea) ;— 
cea despre Sud este formată de o linie. care se. 
întinde spre Est de la Vişina până la IPoiana 
Lungă, apoi urmează cursul Argeşului, până la 
hotarul dintre Vlașca și Iifov;—cea despre Sud- 
Est începe din acest punt și se îndreptează spre. 
Novd-Est până la confluența laloniiţei cu Cri-. 
covul occidental 1); — cea despre Est se conti-. 
nuă spre Nord până în culmea Caraimanului, pe” 
care o urmează până în vârful -eu acest nume. 

Frontiera despre Transilvania este formată de 

culmea centrală a munţilor Bârsei, care ține de 
la hotarul judeţului Muscel și până la poalele. 
muntelui Caraiman. 

Miumţi. Partea de Nord a judeţului Dâmbo- 
vița este acoperită de doă culmi principale ce 
se desfac 'din munţii Bârsei: 1) culmea Leotei, 
ce se întinde printre Dâmboviţa şi Ialomita până 
în virlul ce poartă același nume, de. unde se: 
desface în doă: culmea Prisaca spre West printre: 
Dâmboviţa şi (Brădica, și culmea Măgurei, care 
se întinde pe dreapta Ialomiţei până aproape de 

Târgovişte.—2) culmea Sfruiga, care se desface 
din virtul Strunga și se termină la confluența. 

  

1). Numit și Cricovul Ialomitei, spre a A deosebi de. : 
Cricovul oriental. -
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celor doă braţe cari formează origina riului la- . - 
lomita. | | ” a 

In partea de Sud-West judeţul este "dominat 
de mai multe dealuri cari vin din Muscel: Po- 
topul și Scheia, cari despart văile afluenților Ar- 
gezului; iar în cea de Est incepe regiunea. șe- 
sului până la marginea despre Vlaşea şi Ilfov. 

Ape. Cursurile de apă cari undă acest judeţ 
sunt doă mai importante, 1) Dâmboviţa, care vine 
din Muscel, (virful Ghezera), trece hotarul jude- 
țului pe la satul Miklăuşani, se îndreptează spre 
Sud, trecând, pe la West de Târgovişte și intră 
în judeţul Ilfov pe la Est de satul Slobozia. 2) 
Ialomiţa, care se -formează din _doă brațe: Unul 
vine din muntele Sirunga, iar cel alt din partea 
occidentală a muntelui . Caraiman. Urmează di- 
recţia spre Sud, udă oraşul Târgoviştea- şi apoi 
se îndreptează spre Sud-Est Jână la conlluența 
sa cu Cricovul occidental, unde “trece în jude- 
țul Ilfov. In partea de Sud-West, acest județ mai 
este udat de: Potopul şi Robia doi alluenţi mici 
ai Argeșului, . 

Clima acestui județ este dulce, sănătoasă și 
„cu totul identică cu clima celor alte judete mun- 
loase. - i . 

- Suprafaţa este de' 728,839 pogoane (365,294. 
„ectare). Populaţiunea 167,000 locuitori. : 

Impărţiri administrative. Judeţul Dâm- 
bovița se împarte în următoarele șeaple ocoale:
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“plaiurile Dâmboviţa și Ialomița (ambele întru- 
nite) cu reședința în Șerbănești ; — plasa Cobia 
cu reședința în Găești ;—plasa Ialomiţa, cu re-. 
ședința, Bileurești în ;—plasa Bolintin, cu reşe- 

„dinţa în Titu; plasa Dealu și Dâmboviţa, ambele 
întrunite, cu reşelința în Dragomirești. 

Orașe. Târgovişte. (7000 loc.) Situat pe Ia- 
lomiţa. Capitala județului. Fundată la 1990 de 
Radu Negru. A fost capitala țărei până la 1716, 
în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat. 

Se deosibește următoarele monumente : Curtea 
Domnească, biserică zidită de către Petru Cercel 
(1583), rezidită de Constantin Brâncoveanu și de 
Grigore (Ghica (1699 și 1745); — ruinele pala- 
tului domnese al lui Matei Basarab ; —Miţi opolia 
zidită de Neagoe Vota (1515; — mânăstirea 
Catolică zidită de Radu Nezru, şi derămată în 
mai multe rînduri, precum şi alte - monumente 
mai puţin importante, 

Memorabil de asemenea prin resboaiele din 
1460 (Vlad "Țepeş) și 1595 (Mihai bravul). Gim- 
naziu, scoli primare de, băeţi și fete, reş edința 
regimentului de dorobanţi Și celor alte autorităţi . 
judeţene. 

Găeşti. (2000 loc.) Situat între Sabarul şi 
Dâmboviţa. Comună urbană. Stațiune importantă 
la întrunirea liniei 'Titu- Târgovişte cu linia Bu- 
curești— Piteşti. Până la 1832, capitala judeţului. 
„erbăneşti (900 loc.) Localitate balneară.
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Monumente şi locatăţi istorice. Cel 

mai important este JMânăstireci Dealului, siluată 

spre Nord de Târgovişte, zidită de Radu cel mare 

la anul 1500. Aci se află capetele lui Radu cel 

mare și Mihai bravu.— Viforîta, m apropiere. zi- 

dită de Vlad Vodă Basarab la 1580. — Gorgotu, 

Nucetul, Băldana, şi (iăisani. Ca localități istorice 

demn de însemnat este Tirgoviștea, rămas memo- 
rabil atât ca reședință domnească câ! și pentru 

răsboaiele şi asediurile ce a susţinut în timpul lui 

Mihai bravul. Finţe pe lalomiţa însemnat pen- 

tru victoria repurtată de Matei Pasarab în con- 

tra lui Vasile Lupu la an. 1653. 

Xsogăţii. Cultura cerealelor nu constitue bo- 
găţia principală a acestui jurleț. Prolucţiunea a- 

gricolă. atinge ilra de 950,000 ectolitrii cereale, 
dintre cari peste 600,000 numai porumb, 163,000 

grâu, iar restul secară, orz, ov&z, meiu, rapilă, 

şi cânepă. În partea de Sud se practică cultura 

“tutunului, care dă până la 500,000 chilograme 
pe an. A 

Plantele alimentarii sunt cartofii (24,000  chi- 

lograme) fasole (800,000) hămeiu ete. 
Cultura viței dă aproape 47000 ectolitrii vin 

alb, iar producțiunea uicei atinge ţifra de 30,000 

ectolitrii. | 

Producţiunea minerală este foarte bogată. 

Se deosibesc apele minerale de la Pucioasa, 

izvoarele de petroleu de lângă satul Vâlcana;
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puțurile de păcură de la Colibaşi; şi minele de 
cărbuni de pământ de la Șotânga și Bezdad. 

Dintre animalele domeştice sunt: cai (13,894); 
boi (79016); oi (59196); e capre (7689); porci 
(35,132) asini (23), 1)- 

Industria se ezita prin 0 fabrică de iarbă 
de pușcă la Lăculeți; anoi fabricarea spirtului de 
bucate, exploatarea lemnelor, ţesăturile practicate 
pe la țară, precum și" diferite alte producțiuni 
trebuincioase vieței zilnice. 

Comerţul acestui judeţ este important ca ex- 
port. Principalele articole suut lemnele, băuturile 
spirtoase, vinul, petroleul, cărbuni de” pământ, 
cereale elc. Iatrepozitul principal este oraşul 'Ter- 
govişte. i 

Căi de comunicaţie. Calea ferată cen- 
trală sir&bate acest judet în partea de Sud, de 
la Ghergani şi până la Leordeni. Afară de asta 
mai este și calea ferată T'ifu- Tergorişte, care trece 
prin Nucet și Văcăreşti. 

Orașul Tirgovişte este și centrul şoselelor a-: 
"cestui judeţ. Din acest punt pleacă urm&toarele 
şosele : Tirgovişte— Cojasca, pe unde intră: în ju- 
dețul : Ilfov ; -— Tirgorişte — Găești — Ionești, — 
Tirgovești — Diclăușani (Muscel) prin Șotinga ;— 
îrgotiște— Pietroșița prin Șe&rbăneşti, 

  

Se deosibeşte localitatea Nucet, unde se află o er ghelie 
de cai, proprietate a Statului.
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PRAHOVA. 
(Marea o căprioară.) 

Situatiune. Limite, Acest județ se allă 
coprins intre judeţul Dâmboviţa la West; —]l- 
fov și Ialomiţa la Sud;—Buziu, la Est, și 'Tran- 
silvania lu Nora. Marginea despre West se re- 
prezintă printr'o linie convențională care urmează 
culmea Caraimanului, apoi- cursul Cricovului oc- 
cidental până la confluența: acestuia cu Ialomiţa ; 
—cea de Sud urmează cât-va cuisul Ialomitei, 
apoi se îndreptează spre Est până la Adâncata, 

„apoi spre Nord-Est până la contluența Cricovu- 
lui oriental cu Prahova;—cea de Est se îndrep- 
tează spre Nord, pe lângă Mizil, urmează mai 
întâi puţin pe dreapla riului Bișca Chiotuui 
apoi culmea Tătarului "până în muntele Tătarul 

Frontiera despre 'Transilvania incepe din mun- 
tele Caraiman,. se îndreptează spre Nord până la 
pasul Predeal, apoi spre Ext și iar spre Nord până 
la virful Piatra mare, de aci spre Sud până. la - 
muntele Predeluş, apoi spre Sud-Est pănă „la 
muntele Grohoţiş, apoi spre Nord până în mun-: 
tele Ciucaş, şi în sfârșit spre Est până la poalele 
muntelui Tălarul. 
Munti. Culmile muntoase cari acoperă” acest 

judeţ, fac parte din munţii. Bârsei. spre West și 
din munţii Buzeului spre Est. Cele mai impor- 
tante sunt: 1) Culmea Caraimanului, cu piscurile 

-
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Caraimanul și Furnica, care se desface din vir- 

ful “Omului și se prelungeşte spre Sud, printre Ia- 

“lomiţa şi Prahova, până în dreptul oraşului Fi- 

“lipești.—2) Culmea Baiului, cu virfurile Stcoaiu, 
Baiul și Sinaia, care se prelungeşte printre Dot- 
tana şi Prahova. până la coniluenţa lor.—3) Cul- 
mea Si— lie, care pleacă din muntele Grohotiş, 

și se desface în doă ramuri: a Xegrușului, prin- 

tre Doftana și Verbileu şi a Ziufoiului, printre 

Verbileu şi 'Teleajăn.—4) Culmea Clăbucetului, 
care pleacă din virlul. Ciucaş şi „se prelungeşte 

printre 'Teleajiin și Buzeu. | 

Ape. Printre cursurile de apă care udă acest 

judeţ, cel mai important este Prahova. Acest riu 

se formează la origină prin doă brațe: unul vine 
din muntele Caraiman, iar cel alt din muntele 

* Predeal. Dupe ce se întrunesc, riul curge spre 
Sud pe lângă Câmpina şi Fuipeşti, apoi trece pe 

la West de orașul Ploeşii, se îndreptează spre 
Sud-list, ese din judeţ pe la Adâncata, formează 

cât-va marginea între judetele Ialomiţa şi Ilfov, 

şi confluează cu Ialomiţa spre Nord-Est de sa- 
tul Dridu. Pral:ova se încarcă pe dreapla cu . 

Provița, iar pe slânga cu Doftana, cu care con- 

Iluează mai la Nord-Est de Valenii de munte; 

apoi cu Teleajinul, care vine din muntele Ciucaş, 

încăreal și acesla pe dreapta cu Verileu și pe 

stânga cu Druzina. Teleajănul se indreptează spre: 

Sud şi apoi spre Sud-Est, trece pe la Est de
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orașul Ploești și conflucază cu Prahova lângă sa- 
tul Palanca spre West de (iherghiţa. Ialomita udă 
judeţul Prahova în partea de Sud, formându-i 
marginea despre Ilfov, de la Podu-Văleni și până 
la Bira, şi primește pe Cricoeul occidental, care 
udă juleţul Prahova în partea de West şi cu 
care conlluează lângă satu Podu-Vaăleni. 
Climu acestui judeţ este dulce și sănătoasă 

“în partea de Sud, şi cu alât mai rece cu cât 
înaintăm spre Nord. In zona munților ea prin 

“toate localităţile din această Zonă, toamna este 
scurtă și frigul se pronunță din vreme. Pe vir- 
furile munţilor Omul, Piatra etc. zăpezile sunt 
perpelue. ” 

Suprafaţa acestui județ este de 975.626 po- 
goane (488,988 ectare). Populaţiunea se. urcă 

- la 220,000 locuitori. 
Impărțiri administrative. Judeţul Pra- 

hova se împarte în şeaple ocoale: 1). Plaiul 
Prahova, cu reședința în Câmpina ; — 9). Plaiul 
Teleajănul, cu reședința în Văleni: — 3). Plasa 

“Cricovul, cu reședință în Uilaţi; — 4). plasa Pod- 
goria, cu reședința în Bucov unită cu plasa Cricov ; 
— 5) plasa Filipești, cu reșența în Pilipești (de 
târg); — 6) plasa Câmpului, cu reședința în Pu- 
chenii mari; — 7) plasa Tâvgsorul, cu reședința 
în Ploești unilă cu Câmpul. 

Oraşe. Ploești (40,000 loc.) situat între Pra- 
hova și 'Teleajăn. Capitala județului. Are un li-
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ceu, scoală comercială, scoală normală, scoală | 
secundară de fete, atelier de croitorie, scoală de 
meserii, cinci scoale primare de băeţi şi cinci de 
fete. Biblioteca publică și un începul de muzeu. 
Mai multe edificii: Zatedrala, liceul, primăria, 
“palatul justiției, ob-ervatorul de foc ete. Reşe- 
dinţa regimentului VII de dorobanţi, și a tuturor . 
autorităților județene. Oraş însemnat în istorie 
pentru că aci ostașii plăeși făcură: jurământul 
de fidelitate lui Mihai Bravul la 1599 înainte de 
a trece în Transilvania, Oras industrios. Centrul 
comerțului între Transilvania şi România, prin 
pasul Predeal. Cap de linie al călei ferate Plo- 
ești-Predeal, şi staținne intermediară între Bra- 
șov și București, 

Câmpina (4009 loc.) Lângă Prahova, comună 
urbană. Situată într'o poziţiune fiumoasă pe 
clina dealurilor superioare. — Te clega, renumită 
pentru salinele sale. Penitenciar. — Breaza, renu- 
mită pentru izvoarele sale de ape minerale. — 
Predealul, punt de trecere în Transilvania. — 

"Sinaia, comună urbană. Reşedinţa de vară a Re- 
gelui. — Azuga localitate industrială importantă. 
Fabrică de sticlărie, de ciment, var hidraulic, 
brânzeturi şi postavuri. 

* Această localitate (statie de dram de fier) este 
situată la 7 kilomeire de la frontieră, între Si- 

- naia, şi Predeal, 

Văleni (3800 loc.) situat mai spre Nord, .
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apropiere de Teleajăn. In apropiere de această co- 
mună se află câte-va izvoare de ape minerală. 

Slănicul (2500 loc.) situat ceva mai la Nord 
de precedentul. Mine bogate de sare. 

Urlaţii (2500 loc.) comună urbană situată spre 
Sud de Văleni, pe Cricovul oriental. Apostolache 
comună rurală bogată în puturi de păcură. 

Bucov (1005 loc.) situat spre Nord-Est de 
Ploești. Altă dată capitala unui judeţ ce se nu- 
mia Secueni.— Dealul-mare, renumită pentru vi= 
nurile sale. : 

Filipești (de târg) 1250 loc. lângă Prahova, 
spre West de Ploești, Târg săptămânal. o 

Pucheni-mari (1000 loc.) în apropiere de Pra- 
hova.-—Gherghiţa, târg. — Târgușorul nou unde se 
allă fabrica de iarbă de pușcă a armalei. 
Monumente și localităţi istorice. Se 

deosibese următoarele mânăstiri: Sinaia la pi- 
cioarele. muntelui Caraiman, zidită la 1698 de 
„spătarul Michai Cantacuzen. Aci se află castelul 
numit Peleş al regelui. Poiana, . Chiia, Crasna, 
Susana, Vârbilaș, Zamfira, schituri mai puţin im- 
portante.—)/islea, zidită de Radu Vodă la 1524, 

„actualmente penitenciar pentru minori ;— Măngi- 
nenii, de Cantacuzinești, penitenciar; — Târgu= 
șorul-cechiu, zidită de Anton Vodă la 1672. 

Bogăţii. Producţiunea cerealelor este impor- 
tantă în partea de Sud a judetului.. Se cultivă 
pe fie-care an porumb (730,000 ectolitrii) ;-—grâu
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(173,000);—orz (160,000);——ovăz (90.009); res- 
tul secară, meiu, in și cânepă. Din plantele ali- 

mentarii notăm: fasolea (460,000 chilograme), 

cartofi (75,000), mazăre, linte şi altele. 

Producţiunea vinului constituia până mai anii 

trecuţi o adevărată hogătie pentru acest” judeţ ; 

dar în urma filoxerei,; canlitalea vinurilor din 

Dealu-mare a scăzut întrun mod simțitor, 'To- 
tuși cantitatea aproximativă a producţiunei vini- 

cole alinge lilra de 100,000 ectolitrii vin, cea 

mai mare parte alb. Producţiunea țuicei se urcă 
la 40,000 ectolitrii ; aceea a spirtului de bucate 
la 386,000. 

Dintre animale. judetul Prahova posedă : cai 
(11,456) ;—boi (98.633); -oi- (145,209); —capre 
(7612);—-porei (25,25%):;— asini (43). 

Pădurile în acest județ sunt întinse şi pe u- 

nele locuri se exploatează sistemalic. 

Producţiunea minerală esxte din “cele mai bo- 
gale din ţară. Se produce cantităţi mari de sare, 

„cărbuni de pământ, petroleu, păcură, piatra de 

construcție și altele. Se află şi surse de ape mi- 

„nerale. 

Din puntul de vedere industrial județul Pra- 

hova merge în fruntea județelor industriale din țară. 

Se fabrică sticlăria, olăria ordinară, cimentul 
și varul hidraulic, brânzeturi, spirt de bucate, 
bere, postav, alte diferite ţesături, precum si alle 

- -objeete trebuincioase vieței zilnice.
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Comerţul este 'de asemenca destul de activ. 

Oraşul Ploeşti, este întrepozitul pincipal. Se ex- 

portă mult petroleu, sare. cărbuni, gaz, vinuri, 

(mică, spiri, diverse cerea!e ete. 
Căi de comunicaţiune. Acest jude! este 

străbătut de următoarele căi ferate: 1) Calea fe- 

vată centrală, care intră “în judeţ printre Peris şi 

Crivina, şi ese pe la Mizil;—2) Linia Ploești— 

Predeal, care trece în Transilvania prin pasul 

Predeal, și care trimite o ramură de la Câmpina 

la Doftana ;—3) Ploeşti— Slănic, care "trece "prin 

Buda, Plopeni şi Poiana. | 
Oraşul Ploeşti este şi centrul soseletor cari siră- 

bat acest județ. Afară de ucelea cari dublează. 

căile ferate, se notează încă cele următoare: 1) 

Soseaua care merge spre Nord până la frontieră 

(muntele Ciucaş) și care trece prin Bucov, Va- 

leni, Slănie şi Cheia;—2) Ploești— Dârmanești— 

Monastir, şi de aci la 'Târgoviște;—3) Ploesti— 

„Gherghița, spre Ilfov. 

VLAȘCA. 

„(Marca trei stejari). 

Situaţie. Limite, Judetul Vlașca se u- 
fă coprins între județul Arges; şi Dâmboviţa, la 

Nord ;—llfov, la Est;—Dunărea, la Sud;—'Tele- 

orman, la West. Marginea despre West o for- 

mează o linie convenţională care pleacă de la



satul Bujor, unde începe şi virful Deltei riului 
Vedea, și se îndreptează spre Nord, urmând cât- 
va pe stânga riului "Teleorman, până în dreptul 
salului Slobozia ;—diti acest punt se îndreptează 

spre Nord-Est şi Est până la satul Poiana lungă ; 

apoi se înloarce -spre Sud-Est, urmând cursul 
viului Argeş până aproape de satul Bolintinu din 
vale, apoi spre Sud până la Drăgăneşti de sus, 
de unde urmează iarăși cursul Argeșului până 
la satul Fălăştoaca, și pe urmă spre Sud până 
în Dunăre în faţa insulei Lunga. Marginea despre 
Sud e formată de Dunăre eare se indreptează 
de la Sud- West, către. Nord-Est începend de la 
satul Bujor şi până în pichetul Flămânda. 

Dealuri.. Ca şi Teleormanul, județul Vlașca 
este coprins în zona şesului și a terasei danu- 
hiane, prin urmare nu prezintă nici o altă on- 
dulațiune de teren afară de câte-va măguri izolate, 
a căror înălțime rare ori se ridică până 100 
metrii şi printre cari se pot deosebi: măgura Fya- 

sinului, Frătești, Pădurea Neagră, Slobozia și al- - 

tele. Spre West se întinde o câmpie joasă şi u- 
nită, care se impreună cu câmpul Burnas din 
județul Teleorman. 

Ape. Riurile cure udă acest judet, afară de 
Dunăre, ţin mai toate de basinul Argeșului. Acest 
riu udă județul Vlașca în partea de West, înce- 

pend de la satul Poiana lungă și până la satuj 
„ Fălăștoaca, primind în 'dreapta sa. următorii a-
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fluenţi: Aiujloeul, care izvoraste din niște dealuri 
situate în județul Argeş, spre Sud de Piteşti, 
întră în Vlazca pe la Est de satul Broşteni, şi 
se aruncă în Argeş lângă satul Fălăștoaca, unde 
intră în judeţul Ilfov. Ne eajlovul se încarcă el în- 

“suși pe dreapta cu Dâmbornicul, care isvoraşie 
tot din județul Argeș, ceva mai spre West 'de 
Niajlov, curge în aceeași direcțiune, și conflu- 
cază lângă satul Angheleşti; apoi cu 'Glavacio- 
gul, care ia naştere în apropiere de satul Iz- 
voarele, (Argeș), curge paralel cu cel precedent 
şi conlluează lângă satul Călugăreni. In parlea 

“de West a județului curge periul Cliniţa, care se. 
varsă în Teleorman lângă satul Budoeasca, 
Lacuri şi insule. De-a lungul Dunărei se 

află. următoar ele lacuri sau bălți, însemiiate prin 
întinderea lor. Pueni, Braniștea, Grădiștea și al 
iele mai mici coprinse în delta Vedei; apoi 
Mai și Balta mare. In aceeaşi direcţiune se află 
următoarele insule: Crivan, Boatin, Ramadan, 
lângă lacul Mai;—insula S1-George, între Giur giu și . 
Rusciuk; —Smârda, Mocan etc. 

Clima acestui județ este aproape aceeași ca 
și cea din judetul “Teleorman. Deosihirea constă 
în aceea că posedând mai multe păduri, se ob- 
servă mai puţină secelă. 

Suprafaţa județului este de 776,913 pogoane 
(384,376 ectare). Populaţiunea 150,000 loc. 
Impărțiri administa: utive. Acest judeţ 

20 .
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se împarte în următoarele patru plăşi: 1 Marginea 
cu reședința în Giurgiu:—2 Călmiştea, cu reşe- 
dința în Călugăreni; —3 Glavaciogu, cu reşedinţa 
la Vida;—4 Neajlovul cu reşedinţa la Obedeui 

Oraşe. Capitala judeţulni este Giungiu (22.000 
loc.) Port important p6 Dunăre. Coloniă comer- 
cială a comercianților genovezi, prin secolul XIV, 
Bizantinii îl numiau 'Peodorapolis. Mult timp 0- 
cupat. de Turci și memorabil în istorie prin 

„ mulțimea de bătălii ce sau dat sub zidurile sale, 
atât intre Români și Turei, cât și între Ruși 
Turci. Dupe tractatul de -la Adrianopol (1829), 
Ruși dărimară forlificaţiuni!e, și orașul r&mase 
delinitiv sub stăpânirea Românilor. De la 1834 
figurează drept capitală a judeţului Vlasca. Are 
un gimnaziu, doă scoale primare de băeli şi doă 
de tele. liste reze lința regimentului V de doro- 
banţi, regimentului N de călărasi, precum și a 
tuturor autorităţilor judeţene. Spital, cazarmă, gră- 
dină publică și alle edificii. Comerţ, însemnat cu 
cereale, sare, lână și gaz. Cap de linie al dru- 
mului de fier București-Ciiurgiu, și stațiune de 
oprire a vapoarelor dupe Dunăre. Punt de trecere 
al mărfurilor şi călătorilor din Occident în Orient 
și vice-versa. Serviciu de vapoare zilnie cu Bus- 
ciuk, stabilind ast-fel legălura cu calea ferată din 
Bulgaria: Rusciuk-Varna. Târg important la 29 
Iulie şi 15 August, A
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Gratia, (1980 loc.) ;—ârtojun, (1800 loc.) —, 
Drăgănești (1500 loc.) sunt târguri importante. 
Îonaniente și localităţi istorice. Călu- 

yăreni, punt unde Michai bravul a repurlato victorie 
strălucită în conlra 'Lurcilor la 1595.—Sirînbu 
în plasa Călnișteu, unde se găseşte ruinele unei 
citadele din limpuri foarte depărtate. Se deosibese 
mănastirile Glaracioyul și: Căscioarele. - 

XBogăţii. Producţiunea agricolă este foarle 
desvoltală și constitue una din bogățiile princi- 
pale ale județului. Producţiunea cerealelor se urcă 
la țifra mediă anuală de 2,200,000 ectolitrii, dintre 
cari: porumb (1,25V,000); grâu (600,000); orz 
(250,000) ; iar restul ovăz, meiu, secară, rapilă, 
cânepă ete. Din plantele alimentarii, cartofii o- 
cupă primul rang (530,000 chilograme); apoi 
vine fasole (330.000), linte (13,000) şi altele. 

Pe dealmile despre Nord, precum şi pe câle- 
va din măgurele de lângă Dunăre se cultivă vița 
care dă pe an peste 16,000 ectolitrii vin, în mare 
parte alb, de o calitate secundară. 

Creșterea vitelor constitue încă o bogăţie pen- 
tru acest județ. Din acest punt de vedere Vlaşca 
se clasează printre județele de. frunte. Posedă cai 
(29,589);— boi (77,361);—oi (204,908) ;—eapre 
(5645) ;-—porei (21,298). E 

Creșterea albinelor produce anual până la 
100,000 chilograme miere şi 11,500, ceară. Se
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practică încă pe unele locuri și creșterea gân- 
dacilor de mătase. | 

Întinderea pădurilor, de şi decimate până în 
anii trecuţi, constitue încă una din bogăţiile par- 
ticulare asestui judeţ. Se deosibese incă printre 
altele, păduriie întinse și seculare de la Căscioare 
și Comana. 

Industria este foarte puţin desvoltată. Nu se 
cunoaşte de cât fabricarea spirtului de bucate 
şi. aceasia în mică cantitate; restul se reduce la 
confecționarea objectelor de prima nevoie. | 

Comerţul este foarte desvoltat, şi debuseul prin- 
'cipal este Giurgiu. Se exporiă mari cantităţi “de 
cereale, sare, lână, gaz, diverse animale, . miere, 
ceară, lemne și altele. Afară de Giurgiu și cele 
trei târguri însemnate mai sus, schimburile se 
mai fac la diferite „epoce prin bălciurile de 
prin următoarele comune: Frătești, Arsache, Că- 
mincasca, "Tămășesti, Frăsinet, Corbii mari, Adu- 
nații—Serbeni, Ruşii lui Assan şi Buteasca. 

Căi de comunicaţie. De la Giurgiu și până 
la satul Cirădiște, pe marginea despre Ilfov, este 
“calea ferată care merge Ja București. Din Giurgiu 
șe desface o mică ramură la Smârda, Sunt apoi 
șoselele următoare: Giurgiu— Grădiştea, în divee- 
ţia drumului de fier;-—Giungii— Bujor; pe lângă 
Dunăre ;—Giurgiu— Testenicu şi de aci în ju- 
deţul "Teleorman ; — Giurgiu — Slobozia (Argeș), 
prin Drăgăneşti ;— Giurgiu— Poiana hngă (Dâm= 

7
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boviţa) prin Ruşii lui Asan ;— Budoeasca— Popești 
care străbate județul de la West la Est. Restul 
comunicaţiunilor se face pe căi primitive. 

ILFOV. 

(Marea un templu cu sfinții împărați Constantin şi Elena.) 

Siluaţiune. Ximite, Judeţul Ilfov se află 
coprins între judeţul Vlașca la West;—Dâmbo- 
vița la Nord-West;—Prahova la Nord ;—lalomiţa 
la Est; — Dunărea la Sud. Marginea despre West 

_corespunde cu marginea orientală a judeţului 
Vlaşca. Linia convenţională care-i formează mar- 
ginea despre Nord-West,. începe de lângă satul 
Căscioare (Teleorman) şi se continuă spre Nord- 
West până la Poenari; cea “despre Nord ţine 
până la satul Adincata; iar cea despre Est, se 
îndreptează spre Sud, tuece prin lacul Mostiştea 
și se termină în Dunăre lângă lacul Boian. 

Peaiuri. Judeţul Ilfov nu este prevăzut cu 
dealuri importante prin înălțimea lor. Se deosi- 
bese numai în partea orientală trei culmi para- 
lele, numita Valea Venătă, Valea Argora și Va- 
lea Aostiștei; iar mai spre Sud dealul Radoranu. 
Inălțimea acestora nu atinge nici 100 metrii. Res- 
tul se prezintă sub forma unei câmpii întinsă şi 
unită ca toate județele situate pe lângă Dunăre. 
„Ape. Cursurile de apă care străbat acest ju- 

dej sunt: Argeșul, care, dupe ce i formează
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întru cât-va limita, întcă în judeţ pe la satul: 
Goslinari, ceva mai la Est de satul E: ilăsloaca; 
ni urinează cursul spre Est apoi spre Sud, până 
la Olteniţa, unde se aruncă în Dunăre. Cele alte 
cursuri de apă sunt mai toate alluenţi ai Argesului. 
Printre acestia vom cita pe: Păstoacu, de mică 
importanță ;— Sabarul, unit cu Civrogârlă, care 
conlluează mai la Sud de Ilierăşti ;— Dâmboriţa, 

„care intră în judeţ pe la satul Brezoiu, trece prin 
Bucureşti, şi confluează cu Argeșul lângă Budeşti— 
apoi -Ifocăţul, Snagorul, și Mostiște torente de. 
mică importanță și Coleutinu, care 'se aruncă în 
lacul Cernica. In partea de Nord judeţul Iifov 
este udat pe o mică întindere de riurile Ialomiţa” 
şi Prahova, cari confluează pe marginea jude= 
țului între satele Dridu şi Patru-fraţi. 
Kacuri și insule. Lângă Dnnăre se allă 

lacul Grecilor, cel mai mare din lot județul ; iar - 
în interiorul său se află bălțile Snagor, „Mostişie, . 
Cernica, Căldărușani, Țigănești și altele mai mici. 

Insulele formate de Dunăre sunt: Insula Lungă 
Albina, Ostrovul mare, Ostrovul mie și insula 
Paraschiva, 
Clima acestui județ se deosibeşte de cea din 

Vlașca, prin aceea că esle ceva mai nesănătoasă, 
din cauza lacurilor și bălților din interiorul ju-, 
deţului. ” 

Suprafața judeţului este de 403,782 ectare 
(805,632 pogoane). Popnlaţiunea 400,000 locuitori.
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Impărțiri administrative. Din acest 
punt de vedere județul Iifov se împarte în şoase 
plăşi : 1) Dâmboviţa, cu reședința în Pantelimon;— 
2) Sabavul, cu rezedința în Domnești «de sus j— 
3 Snagov, cu reședința în Buciumeni ;—4 Mos- 
tişte. cu reșellinla în Fierbinţi;—5 Negoeşti, cu 
resedinla în Budeşti;—6 Olteniţa, cu reşedinţa 
în Olteniţa. 

Oraşe. Ducureşti. (200,000 loc.) Capitala 
regatului României. Este situat pe riul Dâmboviţa, 
într'o vale înconjurată de coline: dealul Spirei, 
al Mitropoliei, al Filaretului, al Dobrotesei. 

Posedă o academie cu muzeu, bibliotecă patru 
facultăţi: științe,. litere, drept și medicină, scoală 
normală superioară, trei licee (unul privat), tre 
gimnazii, scoală comereială, scoală de farmacie, ve- 
terinară, trei șeoale normale (una pentru insti- 
tutori), scoală militară, de poduri şi şosele, de 
meserii, agricullură, silvicultură, scoală centrală 
de fete, doă exlernate secondare, scoală profesi- 
onală, 22; scoale primare de biăaţi şi 17 de fete. — 
Reşedinţa Regelui, a parlamentului, a şefului re- 

ligios, a statului major al armatei, a corpului II 

de armată precum şi a tutulor autorităţilor ci- 
vile și militare.—Ca edificii publice posedă : pa- 
latul regal şi alte palaturi zidite de domnii tre- 

cuţi sau de alți foști demnitari ai ţărei, palatul 

primăriei, al ministerului de interne, finante și 
domenii; Academia, în' fața căreia se allă sta- .
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tele lui Mihai bravul și a lui loan Heliade Ră- 
dulescu ; palatul, Ateneului, zidit în anul 1886 
etc. Printre monumentele istorice se deosiheşte : 
JMitropolia, zidită la 1650; Curtea rechiă, zidită 
în timpul lui Mircea cel mare; S- Spiridon, zi- 
dită la 1768 de Searlat Ghica, rezidită la 1858; 
Doamna Bălaşu zidită la 1751 de domnița Bă 
lașa fiica lui Constantin Brâncoveanul; St-Gheor- 
he vechiu, zidită la 1493; St- Ghicorghe nou, zidită 
de Constantin Brâncoveanu ; Creţulescu, zidită la 
"1722, Rudu- Vodă, la 1570: Vinea Vodă, la 1592; 

sa. dar ul, la 1592; mânăstirea Vie ești la 1720, 
actualmente transformati în arest preveuliv ; Co 
troceni, mânăstire zidită de Serban Cantacuzen 
la 1676, pe Dâmboviţă, reşedinţă de vară a re- 
gelui și însemnat prin bătălia de la 1633 dintre 
Matei Basarab cu Tareii şi prin capitularea guver- 
nului lu 1821, în timpul revolulțiunei lui Tudor 
Vladimirescu ; ;apoi vin cinci-mari spitaluri, dintre 
cari unul pentru copii; în sfirșit mai multe ca- 
zarme și edificii școlare, printre cari se notează . 
scoala de agricultură, scoala de poduri și şosele, 
scoala militară și altele.—Se er ede că numele a- 
cestui oraş se trage de la un păstor, anume Bu- 
cur, care siăpânea aceste locuri și care a zidit - 
o bisericuţă ce-i poartă încă și a-tă-zi numirea. 
A devenit capitala României la -1393, în timpul 
lui Mircea cel betrân. Până la 1716, când dom- 
nia. a căzul în mâna Panarioților, oraşul Bucu-
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rești eră reşediața domnilor numai în timpul iernei, 
căci vara o petreceau la Târgovişte; din acest 
an însă el a remas singur capitală a Munteniei 
“până la 1859, când sa proclamat unirea dintre 
Molklova și România. devenind ast-tel capitala Po- 
mâniei. — În anu: 1812 sa încheiat în Bucu- 

„Yeşti tractatul dintre Hușia 'și "Turcia prin care 
Rusia ocupă Basarabia ; iar la 1886 sa încheiat! 
tractatul dintre Serbia şi Bulgaria, prin care Rumelia 
se anexa la Bulgaria. Acest oraş este centrul indus- 
triei și al comerțului român. Posedă mai multe, 
stabilimente financiare, printre cari se deosibese 
palatul Băncei naționale, acela al Creditului fan- 
ciar rural, al societăţei Dacia-România, ete. Prin- 
tre industriile de căpeltenie se deosibeşte : fabrica 
de chibrituri de la Filaret, fabrică de ciment, de 
cărămidă, diferite ateliere de fierărie, lemnărie, 
sculptură eic; fabrică de făină, conserve alimen- 
tarii ete,; făbăcărie, căruțărie, diferite indusdrii 
chimice, tutun, şi monede (ale statului) precum 
și toate industriile privitoare la nevoile zilnice. 

Mişcarea schimburilor acestui oraş atinge țifra 
de 76,672,911 lei pe an, în care sumă numai 
importul se urcă lu ţifra de 75, 1931816. Este prin 
urmare un Oraş exclusiv de consumațiune. Se 
imporlă tot. felul de fabricate streine de prin mai 
toate părţile din lume și nu se- exportă de cât 
câte-vu articole, parte fabricate în oraş, parte din 
cele importate. 

.
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Oltenița. (4009 loc.) Port pe Dunăre, situat la 
îmbucătura Argeșului, în dreptul oraşului 'Turtu- 
caia din Bulgaria. Export important de cereale, 
lânuri, piei rute şi tăbăcite etc. Are 0 scoală 
primară de băeți și una de fete. Important în 
timpul r&sboiului dintre Ruși şi Turci din 1855. 

Greaca (1300 loc.) Comună rurală, importantă . 
prin comerțul de peşte ce seoale din. lacul nu- 

mit Jezerul Grecilor. | 

Domneştii de sus (1530 loc.) be Arges.— 
Buciumenii (1230 loc.) pe Colentina ;— Fierbinţii 
de sus (1700 loc.) pe Ialomiţa ;-— Bunesti (2000 
loc.) la eonilnența Dâmboviţa cu Argeșul. 

Monumente și localităţi istorice. Puu- 

telimou (1200 loc.) situat în partea de-Est a o- 

raşului Bucureşti pe marginea gârlei. Colentina. 

Posedă mânăstirea care i-a dat numirea, zidită 

la 1750 de Grigore Ghica, în curlea căreia se 

allă orfelinatul ce poartă aceeași numire.—Mă- 

cuța, situată în aceeași divecțiune, cam între Bu- 

cureşti şi Panteleimon. Posedă mânăstirea cu a- 

ceeaşi numire şi un spilal de alienaţi.— Cernica, 

mânăstire zidită de vornicul Cernica Slirbeiu la 

anul 1608.— Băneasa, comună rurală, siluali spre 

Nord de Bucureşti, importantă prin bătaia ce se 

dete la 1639 între Români şi Turci. — Pasărea 

“mănăstire de femei, situată spre Nord-Est de 
- Pantelimon.— Plătăveşti, mânăstire situată spre 

Est de Bucureşti, în care se allă un penitenciar 
x
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pentru femei.—Copăcenii monastirei, comună ru= 
rală (1665 loc.) loc insemnat pontru bătaia dată 
între Alexandru IL domnul Muntenici și boierii 
țărei.. — Snagov, mânăstire . situată lângă lacul 
Snagov, și zidită la 1470 de câtre Vlad Țepez.— 
Cătdărușani, mănăstire de bărbaţi lângă lacul 
cu acest nume;—adoran, în plasa Oltenita, unde 
se vtd incă urme de antichităţi romane.—Țigă- 
nești, mânastire de femei, siluată aproape de mar- 
ginea judeţului despre Ploeşti.—.Negoești, mânăs- 
tire aproape părăsită, în plasa cu acest nume.— 
Chiseletul, în apropiere de lacul Mostiște, însem- 
nat prin infringerea 'Lurcilor de către Mihai bra- 
vul la 1598. 

Bogăţii. Producţiunea agricolă și creșterea vi- 
telor constitue una din bogăţiile principale din 
acest judeţ. Cultura cerealelor atinge pe fie care 
an ţifra de 2,300,000 ectolitrii, dintre cari peste 
un milion porumb, iar restul grâu (6580,000) ; 
orz (300,000); ovăz (160,900); meiu, rapită, se- 
cară, cânepă şi in. Plantele. alimentarii ocupă 

- încă un loc important în prorducliunea generală. 
Se cultivă cartofi (635,000 chiiograme) ; fasole 
(1,360000) ; linte, mazăre etc. 

Se culiivă încă și tutun până la 609,000 chi- 
lograme pe an. | 

Producţiunea vinului s6 urcă la 41,500 ecto- 
litrii pe an; aceea a alcoolului de bucate este 
puţin importantă.



- 316 — 

Producţiunea animală pune judetul Ilfov în al. 

„șeaptelea rang printre județele” din ţară. Se pro- 

duce cai (35,732);—boi (82,137) ;—oi (192,572); 

—capre (4324); — porci (37,907). Creşterea al-: 

binelor dă aproape 9500 chilograme miere şi 

2700 ceară. 

Producţinnea forestieră nu este destul de im- 

portantă. Există totuși căte-va păduri întinse « cari 

se exploatează sistematic. 

„ Pescăria din. Dunăre și de prin lacuri (lezerul 

Grecilor) dă loc unui comerţ important. 

_ Produetiunea industrială, comparativ cu. alte 

județe, este imporiantă. Acest județ posedă fa-! 

brici de pâine, lidea, fierărie, caramidă, chibrituri, . 

vax, apă, gazoasă, luminări, conserve alimentarii 
bere, spiri, rogojini şi alle împletituri, tăbăcirea 

pieilor ele. Se deosibeşte lucrarea postavului de 

ână și alle țesături de către călugări și călugărițe. 

Centrul comerțului este in Bucureşti ca im- 
portaţiune de fabricate strtine, şi Olteniţa ca ex- 
portaţiune de cereale: și alte producțiuni ale ju- 
dețului. 

Căi de comunicaţie. Patru căi ferate stră- 
„bat județul în patru direcțiuni opuse. Acestea 

sunt: 1) linia București-Pi iteşti, care ese din ju- 

deț între staţiile Cioctinesti și Ghergani ;—2) linia 

- București- Ploesci, care ese din judeţ lângă "Țigă-. 
neşti;—3) Bucureşti Călărași care trece în județul 

Ialomiţa ;—4) Bucureşti- Giurgiu, care ese din ju-
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deț pe la Grădişte. Afară de şoselele cari ur- 
mează direcţiunea liniilor ferate, se notează șo- 
seaua București- Olteniţa, spre Sud; — București- 
Bolintinu spre West; şi București-Ileana, spie st. 

IALOMIȚA. 

- (Aarea un pește- pe un snop de.grâu). 

Situaţiune. Limite. Se află coprins între. 
Prahova, la Nord-West: —— Buzeu și Brăila, la 
Nord ;—Dunărea, la Est și Sud:—llfov, la West. 

"Marginea despre West începe din Dunăre imediat 
spre West de lacul Boian, trece prin mijlocul la= 
cului Mostiștea, apoi înaintează spre Nord prin- 
tr'o linie convenţională, care se întinde tot ast- 
fel până în Dunăre, lângă satul Gura Ialomiţei. 

EHBealuwvi. Partea despre Nord a judeţului ţine: 
de zona șesului, pe când ccea de Sud, pe o mare 
intindere, de terasa danubiană, 

-Se deosibesc, cu toate astea, vre-o câte-va înăl- 
țimi puţin importante. Ast-tel, de-a lungul țăr=.- 
mului drept al Ialomiţei, se întinde o coastă ne- 
întreruptă, care prin unele locuri atinge 0 înăl-. 
țime de aproape 100 metrii. Se mai pot nota 
apoi dealurile Săpunerii și Dormărunt, în partea. 
ce West; movila Lamgă și “iliştea înaltă, în cen-. 
tru; valea Jigălia, “Aorila popi, Gemenile, Pele-. 
țianca, Păuna și altele mai puţin inportante în 
cea de Est. Toate aceste dealuri au o direcţiune 
perpendiculară pe cursul rîului Ialomiţa, și par
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a se lega cu coasti ce formează țtrmul drept al 

acestui riu. Cea mai mare parte din suprafaţa 

acestui județ prezintă axpectul unei câmpii în- 

tinsă, unilă, nestrăbălulă de nici un curs de apă. 

afară de câte-va Dălți cari se formează din ploi, 

şi cari dispar repede în timpul verei. Această 

câmpie, nuini:ă Bărăganul care servește mai mult 

ca pășune de cât ca leren agricol, esle din 

cauza lipsei de apă, puţin populată. 

Ape. Singiwul curs de apă important din a- 

ces. județ este riul Ialomiţa, care vine din ju- 

deţul Dâmboviţa, trece hotarul între satele Mol- 

doveni și Sărindarul, se îndreptează spre Esi, fă- 

când mai multe cotituri, până la Slobozia, apoi 

spre Est-Nord-Est până la Brăiliţa, şi în fine spre 

Nord până la satul Gura lalomiţei, unde confinează 

cu Dunărea: Ialomiţa udă județul în partea sa 

de Nord, şi primeşte un singur alluent, Sărate. 

care vine din judeţul Buztu, trece pe lângă Ur- 

ziceni şi confinează lângă Alexeni. . 

In partea de Sud Fst, judeţul Ialomita este stră- 

bătut de un braţ al Dunărei numit Borcea, care 

_se desface în faţa orasului Călăraşi şi nu se îm- 

prennă cu [luviul de cât în faţa oraşului Hârşova. 

 Bacuri si insule. De-a lungul Dunărei, în- 

cepând de la lacul Mostistea şi până în braţul 

Borcea se allă trei mari lacuri: Boian, Gălățuiu 

şi Călărași care se leagă cu braţul boreea în 

partea de Est; iar în insula coprinsă între acest
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braț şi Dunăre, găsim mai multe alte lacuri, printre 
cari se pot nota: Lacul mare, Colbăleie, Cobolu, 
Pirlituva și altele. Afară de asta se mai ailă încă 
doă lacuri, cari conţin ape minerale, în special 
sare și pucioasă: Amara, la Nord de Slobozia, și 
Fundata sau Sărata spre Est de satul Ciochina. — 
Printre insulele formate de Dunăre, deosibim mai 
intâi vasta insulă Palta, coprinsă între Dunăre 
și bratul Borcea, și străbătută în mai multe părți 
de niște canaluri cari pun în legătură braţul 
Borcea cu fluviul. Afară de asta în albia fiuviului 
începând de la Sud-West spre Nor-Est, găsim 
următoarele insule: /lopa, Pricul, 'Tulehia mase 
și Tulchia mică, în dreptul orașului Călăraşi; apoi, 
mai la vale, insulele Șoimul, Strimbul și altele 
mai mici; în fine Balaban Alconte. și „Itârnații, 
siluate spre Sud de Iirsova, și Gâsca mare şi 
mică spre Nord de acest oraş, | 
Clima acestui județ este tot așa de escosivă 

ca și a celor alte județe de pe lângă Dunăre. 
Deosibirea constă în aceea că este mai mu!t ex- 
pusă la vânturile ce sullă despre Marea Neagră, 
iar de altă parte prezenţa bălților o -face să fie 
mai puțin sănătoasă, inai cu seamă pe lângă Du- 
năre. | | 

. Suprafața totală este de [,607,202 pogoane 
(805,529 ectare). - 

Populaţiunea trece de 106.090 locuitori. 
Impărţiri administrative. Județul Ia-
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lomiţa se împarie în patru plăși: 1) Poveea, cu 
reşedinţa în Călăraşi ;—9) Balta, cu reședința în 
Piuu Pietrei ;—3) Ialomița, cu reşedinţa în Slo- 
bozia;—t) Câmpul, cu reședința în Urziceni. 

Oraşe. Călăraşi (6000 loc.) Pe ț&rmul stâng 
al brațului lorcea, numită și Sfirbeiu. Este ca- 
pitala județului de la anul 1832. Port de al doilea 
ordin. Are un gimnaziu real, doă scoli primare 
de băeți, și doă de fete. Reședința regimentului 
23 de dorobanţi precum şi a celor alte autorităţi 
judetene. Fabrică de măcinat, fabrică de: bere, 
tipografii etc. Legat cu Silistea printr'un _vapo- 
care înlesneşte trecerea mărfurilor dupe un țărm 

„pe cel ali ul Dunărei. Exportă cereale, diferite. 
semințe, uleioase, brânzeturi, animale, piei tă 
băcite, lemne de construcție, diferite fabricate, etc. 
„Urziceni. (1880 loc.) Pe riul Sărata. A fost ca- 
pitala judeţului până la 1832, Are o scoală pri- 
mară de băeţi şi una de fete. —Spital. Târg a- 
nua!. . , 

Slobozia (1700 loc.) Pe ţărmul slâng al Ia- 
lomiţei. Are o mânăstire rezidită de Matei Ba- 
sarab în 1634. Cazarmă de artilerie. Scoală de 
băeţi și fete. Trei târguri pe an. 

Pina Petri (910 loc.) In partea de Est, pe țăr- 
mul stâng al braţului Borcea. Are o şcoală mixtă. 
Târg anual.



Nonumente şi localităţi istorice. Ce- 
tatea de Flote, se numia în vechime Ziridaca. 
Aci se pot vedea încă urmele podului făcut de 
Dariu, când a venit în contra Sciţilor, precum şi 
urmele podului făcut de Constantin cel mare, 
mai târziu. Asemenea ruine antice se mai găsese 
la Făcăeni, Lehliu, Luciu, Rași și. Cetatea fetei. 

Bogăţii. Cea mai importantă din bogăţiile 
acestui judeţ este cullura agricolă și creşterea 
vitelor. Iri partea de Nord, de o parte şi de alta 
a riului Ialomiţa solul este foarte roditor şi pro- 
duce lot felul de, cereale. Producţiunea mediă 
anuală alinge tifea de 2,500,000 . eclolitrii, din- 
tre cari porumb (600,000); — orz (1,200, „000);— 
grâu (300,000), iar restul alte cereale ca: secară, 
ev, meiu, rapiţă, cânepă şi în. — Producțiunea 
plantelor alimentare atinge țifra de 3,000 „000 chi- 
lograme pe an; dintre cari fasole (2,660, „000);— 
cartofi (110,000), apoi linte, mazăre ete. 

Cultura tutunului dă până la 300,000 chilo- 
grame pe an. 

Producțiunea vinului şi a ţuicei este minimă 
în raport cu alte județe. 

Producţiunea forestieră este iarăşi puţin im- 
portanță. Păduri nu se găsese de cât pe malu- 
rile Ialomiţei şi prea puține prin alte părţi ale 
județului. 

Intru cât priveşte producţiunea animală judeţul 
Ialomiţa -este al treilea din țară. Posedă cai 

21
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(9,009); -— Doi (92,932); — oi (257 7,737) :—capre . 
(1960); — porei (4 49,578); — asini (147). Creş- 
terea albinelor dă pe an până la 20. „000 chilo-. 

-nrame miere și aproape 6800 ceară. .Se cultivă 
încă prin unele localităţi de la țară şi creşterea 

„gândacilor de m:tase, mai cu seamă prin saltele 
dupe lângă riul! Ialomiţa. 

In tot judeţul, dar mai cu seamă prin lacurile 
de pe'lângă Dunăre şi bratul Borcea, „pescăria 
joacă. un rol important. 

Intru cât priveşte producțiunea industrială ju- 
detul Ialomiţa se reprezintă mai slab ca multe 
alte judeţe din țară. Se poate nola cu toate astea 
țesăturile primitive de lână, in, cânepă şi mătase; 
fabricarea alcoolului de bucate. printre cari se 
allă o fâbrică sistematică la - -Broştenii noi, mă- 
cinatul cerealelor cu diferite sisteme de mori; 
conserve- de carne, brânzeturi, şi tăbicirea piei- . 
lor; apoi fabricarea cărămizei, a diferite ohjeele 
de lemn, fierărie și altele. 

Comerțul este foarte acliv, şi prin punerea în 
cireulaţiune a linie: ferate București— Călărași pre- 
cum și prin canalizarea braţului Borcea, el va 
lua o desvoltare considerabilă. - Principalele ar- 
ticole de export sunt: cerealele, faină, animale, 
piei brute și tăbăcite, lână, brânzeturi, seu, peşte 
și altele. Schimburile locale se eleelueoză prin 
băleiurile ce se fac anual sau săptămânal prin
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diferile localităţi din judeţ și la epoce anume, 

Ast-fel, spre a notu pe cele mai importante, a- 

vem: Călăraşi (1—10 Soptembre) ; Pina Petri, 

Slobozia, (23 Aprilie, 24 Iunie, 14 Oetombrie);— 
Urziceni (în toate Duminecile); — Jilara la 20. 

Mai si 20 lulie);—Brostenii noi (29 Iunie); — 
Giurgenii (6 August, $ Septembrie, 14 Octom- 

brie); — Ciochina în Duminica Floriilor); — Lu- 

ciu (Duminica mare). 

Căi de comunicaţie. Județul Ialomiţa este 

străbătut de calea ferată, Bucureşti-Călăraşi care 

pune în legătură directă centrul țărei cu Du- 

_nărea. Această linie ferată străbate judeţul 

partea occidentală de la Nord spre Sud. — In 

ceea-ce priveşte soselele județul lalomiţia este cu 

totui lipsit. Nu se cunoaste până astă-zi de câl 

o șosea de la Călăraşi la Slobozia și de aci la 
Cosâmbeşti spre Est şi la Andrășeşti spre West: 
apoi o mică şosea de la Coşăreni la Urziceni. 

Restul transporturilor se fac pe drumuri pri- 

milive. 

BUZEU. 
(Marca un templu cu turnuri şi o pasăre.) 

Situaţiune. imite. Judeţul Buzeu se co- 

prinde între judeţul Prahova, la West;—lalomiţa 

la Sud; — Brăila și Râmnicu-Sărat la Est ;—Putna. 

la Nord-Est ;—T'ransilvania la Nord. Marginea des- 

pre West este formată de o linie care pleacă din
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muntele “Tătaru, şi se lasă spre Sud, urmând 

cât-va cursul riului Bisca Chiojdului; apoi peste 

dealuri trecând pe lângă Mizil până la comuna 

Boldeşti ;—cea dezpre Sud se continuă până la 

satul Movila ciocilor, unde începe hotarul despre 

Brăila ;—cea despre Est, merge în sus până în 

cursul Buzeului ; apoi se îndreptează spre Nord 

până în muntele Giurgea. Frontiera despre Tran- 

silvania incepe din muntele Tătarul-mic, se în- 

dreptează spre Nord, trecând prin pasul Buzeu- 

lui până în muntele Boala ma e, de aci urmează 

cât-va cursul rîului Bisca mare până la muntele 

“ Neharna, apoi urmează cursul riului Bisca mică 

până în muntele Giurgea, unde incepe hotarul: 

juiețului Putna. 

Măuamţi. Intregul judeţ este acoperit de ra- 

- murile munților Buzeului. Culmele mai impor- 

tante sunt: 1) Culmea Jitarului, care se întinde 

spre Sud printre Bisca Chiojdului şi Buzău. până. 

la conlluența lor. Prezintă virful Sireul. 2) Culmea 

Ascibercului, care se destace din vârful Boala- 

mare și se prelungeşte printre Băsca mare și 

Buzeu, până iarăși la coniluența acestora. Pre- 

zintă vârful Podul calului. 3) Culmea Penteleu- 

lui, numită ast-fel dupe muntele ce poartă a- 

cecaşi numire, care se desface din muntele . Ci- 

han, și se prelungeşte printre cele doâ Bisce până 

la conlluența lor Prezintă virfurile Zănoaga și 

- Piciorul caprei. Culmea Giurgei, care tace parte:
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"din munţii Vrancei, formează puţin marginea despre 

Putna.—Dealurile ce se desfac din acești munţi 
sunt scurte și de mică importanță ; ele;se con- 
fundă repede cu câmpia care se întinde 'pe o 

bună parte din spre Sud. | 

Ape. Toate cursurile de apă cari udă acest 
județ, face parte din basinul Buzeului. Acest riu 

isvorăşte din Transilvania, trece frontiera, for- 

mând un defileu important, pe la Cheia Cordu- | 
nului, se continuă spre Sud până la comuna Ru- 
şavăţ, de aci se îndreptează spre Est, apoi spre 

Nord, formând un are de cerc până la satul Pleş-. 

coiu; apoi spre Sud-Est, trece pe lângă oraşul 

Buzeu, în sfirșit spre Nord-Est până la comuna 
Cotu Cioarei, pe unde iese din județul Buzeu. Alu- 
enţii acestui riu dupe stânga sunt: „Arțag. Și 
Cășoca, torente de mică imporlanță ;— Bâsca Ro- 
silei, formată din Bâsca mare şi Bâsca mică, care 
coniluează cu Buzeul. în dreptul comunei Ne- 
hoiaș ;—Sibiciul, format din patru lorente, care 
coniluează lângă comuna Sibiciul de sus ;—Pirs- 
cotul, care vine din muntele Ivaneţ şi confluează 
lângă comuna Pirscovul; Sărăţelul Dercei, care 
izvorăște lângă comuna 'Trestioara şi conilncază 
lângă mânăstirea Berca ;— Slănicul ,. lormat din 
doă izvoare coniluează lângă comuna Săpoca !); 
— Călnăul, care vine din județul Râmnicu-Sărat 
ŞI conlluează lângă oraşul Buzău, 

Aluenţii dupe dreapta sunt: Siriul, unil cu
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"na 
Siriașul, care pleacă din muntele ătărul şi con- 

fuează lângă satul Gura Siriului ;—Bonţal, unit 

cu Bonţul mic, care vine din muntele Monteoru, 

şi confluează lângă cătunul Muscelușa ;—Aehoiul, 

aceeași origină, conlluează lângă comuna Pălti- 
nenii ;—Afuscelul, format din doă izvoare, conflu- 

ează lângă comuna Pătârlagi — Băsca Chiojdului, 

formată din Bâsca cu cale, și Bâsca fără cale, 

-confluează lângă comuna Cislău ;—ANişcorul, care 

începe din pădurea Podul Șiefului şi conflu- 

ează lângă comuna Verneşti 2). Riul Călmă- 

fuiu incăreat cu Aegoeasca și Rușeartţ, apoi Să- 
rata, udă judeţul în partea de. Sud și intră în- 

judeţul Ialomiţa. Cel d'intâi merge în Dunăre; 

iar cel d'al doilea în lalomiţa.— Prin munţi s'au 

format mai multei lacuri, printre cari se notează 

lacul Siriul, de o adâncime considerabilă. 

Clima județului Buzău este aspră în părţile 

muntoase, dulce și sănătoasă prin câmpie. Acestea 

din urmă sunt însă expuse la vinturile ce vin 

despre Dunăre. Ă i 
" Suprafaţa totală este de 979,186 pogoane (480,768 

ectare). | ă 

Populaţiunea 190,000 locuitori. 

i) Apa acestui riu este sărată. 

2), Acest riu, la localitatea Fântâna Dracului, dispare 

sub nişte maluri de nisip. Se crede că este mai la vale 
unde dă naștere riului Călrnăţuiu. (Geogr. jud. Buzeu B. 

Torgulescu),
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- Împărţiri administrative, Se împarte 

în următoarele şease ocoale: 1) plaiul Slănic, cu - 

reședința în comuna Pleșcoiu ; 2) plaiul Pâvscuv, 
cu reședința lot în comuna Pl:şoiu (ambele aceste 

plaiuri -sunt întrunite) ;— 3) plaiul Buzeu, cu re- 

ședința în Păfârhagele; —4:) plasa Câmpu, cu re- 

ședința în Buzân; — 5) plasa Tohani, cu re- 

şedinţa în Mizil; 6) plasa Sărata, cu reşedinţa 
în „Mizil (unită en plasa Tohani). 

Oraşe. Buzeu (16,000 lpe.) Situal. pe dreapta 

riului cu acest nume. Reşedinţa episcopatului 

Buzău. Are un gimnaziu, siminar, trei scoale pri- 

mare de băeţi, doi de ete, un teatru, trei spi- 

taluri, grădină publică ete? Monaslirea. episcopiei 

a fost fondată de Radu V cel mare la anul 1300. 

Reşedinţa regimentului VIII ce dorobanţi și a ce- 

lor. alte autorităţi județene. 

Mizil (5000 loc.) Comună urbană. Comerţ 

important cu cereale. Industria - cojocăriilor este 

importantă. Târg s&ptămânal şi târg anual la 29 

Iunie. . ă - 
Breaza (2400 loc.) Inconjurată de vii şi li- 

vezi. Se esploatează piatra de “'construcţiune. 

Tohani (2200 loc.). Renumită prin dealul 

Dumbrava, care produce vinuri de o calitate su- 

perioară. In. apropiere se află apele minerale de 

la Boboci. — Glodeanu Sărat (2300 loc.); — Glo- 

- deanu-Cârligu 2100 loc.) însemnate prin cultura 

cerealelor. |
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Pogoanele (4200 loc.) Cea mai mare comună 

„rurală din judeţ ;— Padina (2400 loc.) Insemnată 

pentru vinaturile sale; — Ciibia (1230 loc.) staţie 

de drum de fier pe linia Buztu-Brăila). Gura 

Sărăţei 13,000 loc.) bogată în vii; — Monteoru 

(1500 loc.) produce multă păcură, — Tăsău 

(2550 loc.), însemnat prin industria rotăriei ; — 

Gura Nişcovului, 2200 loc.) produce mult vin 

negru şi de bună calitate; — Pătirlugele (1820 

loc.) comerţ cu ţuică, scânduri și brânzeturi — 

Chiojdu de Bâsca, (2800 loc.) păşiuni întinse; — 

Colţii (3500 loc.) Se exploatează chichlibarul;— 

Pârsev (2400 loc.) produce multă ţuică. 

Monumente şi localuri istorice. In acest 

judeţ se deosibese: mânăstirile: Ciolanu, Cetăţuia 

„Barbu și vechia biserică Bradu, înconjurată de 

fortificaţii. Aceste ţin de comuna Tăsău, plasa 

Sărata. — Cetatea (în cătunul Cărlomăneşti, co- 

muna Niscovul: aceasta este o movilă unde se 

găsesc resturi de arme și vase antice. — Pie- 

troasa de sus, unde s'a găsit la 1837 cloşca de 

aur cu pui, de la muzeu; — Cislău mânăstire şi 

urmele cetăţei Doamnei Neaga. -— Aifon, mânăs- 

tire în cumuna Măgura, ape minerale. — Giru- 

nele, mânăstire în comuna Bozioru. În apropiere 

se găsesc peşteri săpate în piatră, — Berca, mă- 

năstire frumoasă, fondată de Stoinicul Mihalcea 

Cândescu. — Vintilă Vodă, mânăstire fondată de 

“ domnul Vintilă la 15: Da, — Gătanul, în comuna
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Mânzălești. Ape minerale. Jăfeștii, mânăstire: la 

Gura Aninoasei.! 

Se mai notează încă comuna Lopătari, bogată 

în sare, și ape minerale. Aci se allă în apropiere 

un loc numit focul nestins, pentru că ese din 

pământ gaze “care se aprind. - 

Bogăţii. In partea meridională se cullivă ce- 

reale pe o scară întinsă. Producţiunea meliă a- 

nuală atinge țifra de 1,210,000 ectolitrii pe an, 

dintre. care: porumb (500,000) ;—grâu (220,000); 

secară (50,000), orz (410,000) iar restul ovtz, 

rapiţă, meiu, in, şi cânepă. — Dintre plantele a- 

limentarii se notează carlofii (115,000 chilogra- 

me); — fasolea (300,000); linte, mazăre etc. —- 

Producţiunea vinului nu este mai puţin impor- 

tantă. Se produce pe fie-care an până la 14000 

ectolitrii vin nesru şi peste 25,009 ectolitrii vin 

alb. Se produce de asemenea multă ţuică (21,000 

ectolitri). 

Pădurile sunt întinse în plaiuri şi pe unele lo- 

curi se exploatează în mod sistemalic. 

Păzunile acestui judet sunt renumite, mai cu 
seamă cele din muntele Penteleu şi cei din prejur. 

Producţiunea animalelor demestice se compune 

din: cai(16,008);—boi (81,007) ;—oi (152,291);— 

capre (7.249); — porci (17,163) și asini (19). 

Producţiunea minerală din acest judeţ este una 

+ 

din cele mai bogate. Se găsese pietrele calcaroase 

pentru construcțiuni, gresie, varul, mine de sare
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cari în mare parte stau în legătură cu cele din 

- „Prahova, şi cari face ca mare parte din apele 

județului Buzeu să fie sărate; gipsul, ocru, păcură, 

cărbuni de pământ în cantităţi mari; chiclibar, 

care nu există de cât în acest județ, apoi fierul 

plumbul, cuprul și aurul. 

Pe lângă acestea se” mai găsesc o mulţime de 

surse minerale de sare, pucioasă, magnesie,. fier; 

iod, chlorure de sodium ete. Printre localităţile . 
mai importante notăm: Nifon, Boboci, lopă- 

tarii, Monteoru, Vipereştii, Ruşavăţ, Nehoi, Ja- 
riștea (Cura Iadului), ete. 

In ceea ce privește productiunea industrială 

se notează mai întâi de toate renumitele caşca- 

valuri de Penteleu, cari se fabrică atât în mun- - 

tele ce poartă acest nume, cât şi prin munţii 

din vprejur: Zănoaga, Cernat, Podu Calului şi 

"Siriu ; — apoi, lemnele de construcţiune-(scânduri ; 

de brad) precum şi. estragerea peleoleului care. 

aduce venituri considerabile (până la 70,000 ec- 
tolitrii pe an). In comuna Ulmeni există o fa- 

brică de coniac, una de postav și alta de apă 

gazoasă, 
La acestea trebue să “adăogăm țesăturile pri- 

mitive practicate pe la țară, precum şi diferitele 

industrii privitoare la nevoile zilnice. 

" Comerţul -acestui. judeţ este de asemenea im- 

portant. Se exportă: cereale, brânzeturi, lemne 

de construcțiune, piatră de construcțiune, vinuri
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ţuică, petroleu, ete. Centrul principul al schim- 

busilor locale este oraşul Buzău; apoi diferitele 

târguri anuale, cari se fac la Buztu (24 lunie. 
Drăgaica) Mizil (29 Iunie) Vulea Teancului sau 

Carol 1. (15 Septembrie) şi Târgul Săpocii (9 

Martie), precum și altele mai puţin importante. 

” Căi de comunicaţie, Linia ferată cen- 

trală intră în judeţul Buzeu pe la Mizil şi "1 stră- 

bate spre Est-Nord-Est până la Buzău. De aci 

se ramifică în doă: Una care merge spre Brăila, 

“şi ese-din judeţ pe la Cilihia, şi aceea altă. spre 

Râmnicul Sărat, Irecând hotarul pe la comună 

Zilișteanca. 

Afară de şoselele naționale cari dublează căile 
ferate, se notează șoseaua Buzeu-Nehoiaș în munţi, 

de-a lungul Buzeului, şi şoseaua Buztu-—Ghera- 

seni. Restul comunicaţiunilor se face fie pe şo- 

sele vecinale fie pe drumuri primilive. 

BRAILA: 

(Marea o corabie.) 

Situațiune. Liimite. Acest judeţ.se află 

coprins între judeţul Covurlui, la Nord; — Râm- . 

nicu-Sărat, la Nord-W'est;—Buzeu, la West; — 

Ialomiţa la Sud și Dunărea la Fst.. 

Marginea despre Nord o formează rîul Siret, 

de la îmbucătură și până la confluența sa cu Bu- 

zăul:; cea despre Nord-West v turmează Buzăul, 

până la satul Vizireni; — cea despre West, o
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linie convențională care începe din acest punt 

şi ține până la movila Ciocilor; — cea despre 

Sud de Ja movila Ciocilor și până. în Dunăre, 

ceva mai-la Nord de gura Ialomiţei; — cea de 

Est esie formată de Dunăre, al cărui curs se 

îndreptează de la Sul spre Nord, de lu gura la- 

lomiţei şi până la aceea a Siretului. 

Dealuri. Solul acestui judeţ, e:te pretutindeni 

şes, şi nu prezintă de cât, ici şi colo, câle-va 

dealuri, a căror înălțime variază între 100 şi 30 

metrii. Printre acestea nolăm pe cele următoare: 

„dealul Stefan Vodă, (104 m.) lângă rîul Buzău, 
Mocila mare, dealul Dingeleu, dealul Jane, movila 

Boului, motila Porumnba şi altele. Cu cât înaintăm 

spre Dunăre solul devine mai jos asi-fel că pe 

unele locuri se confundă cu nivelul acestui fluviu. 

Ape, In partea de Nord, cât ţine marginea 

despre Covurlui, judeţul Brăila este udat de riul 

Siret de la coniluența acestuia cu Buziul până 

la îmbucatura sa. In cea despre Nord-W est, este 

udat de riul Buzeu, care | desparte de județul 

Râmnicu- Sărat. Afară de acestea județul Braila 

este udat de riul Călmăţuiu, care izvoraște din . 

judeţul Buzeu, curge în direcţie generală de la 

West la Est, trecând prin mijlocul plăşei Balta 

şi se varsă în Dunăre lângă comuna Berleştii 
de jos. 

Lacuri și insule. In cursul cât formează 

marginea despre Est a judeţului Brăila, Dunărea
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se desface în mai multe braţe, dintre cari doă 

mai principale: Cel despre Dobrogea, numit Du- 

ncirea rechiă, si cel despre West de acesta, nu- 

mit. Dunărea noă. Ambele se unesc in fața 

Brăilei. - 

Aceste doă braţe comunică între ele prin mai 

multe canaluri, cari formează o mulţime de in- 

sule mai mari sau mai mici, acoperite, ele însuși, 

cu lacuri, sau strâbătule de alte canaluri mai 

mici. Printre aceste insule notăm pe cele urmă- 

toare: Filipoiu, Ruphura, Corotisca, Minoaia, Coada 

lupului. Juzul, Popa, Bregoloiu, Cremenea, Iapa, | 

şi altele. — De-a lungul Dunărei, precum și în. 

interiorul județului se află mai multe lacuri, printre 

cari se deosibese cele următoare: Lacul sărat, 

izvor de ape minerale; Coadarli, în apropiere 

"de gara Multiu; -— Ianca, lângă gara lanca; — 

Jazu si Lacu alb, aproape de comuna Miresei ;— 

Tătarul, aproape de comuua Tătaru; — Ciacâr, 

lângă comuna Ciacâr; — Lacul Rezei, lângă co- 

muna Lacu-Rezei; — lacul Sfăncuţe, lângă co- 

muna cu acest nume. 

Suprafaţa judeţului este de 596,445 ectare, 

(1,190,034 pogoane). 

“Populaţiunea numai 70,000” locuitori. 

Impărțiri administrative. Se imparte 

în doă plăși: 1) Vădeni, cu reședinta în comuna 

Silistraru; — 2) Balta, cu reședința în comuna. 

Viziru.



— 834 — 

Oraşe. Brăila (10,000 loc.) Situat ceva 

mai la Sud de îmbucătara Siretului. Al doilea 

port comercial al României dupe Dunăre. Are 

un gimnaziu şi o scoală secundară de fele, opt 

scoli primare de băeţi și cinci de fete, o scoală 

rrofesională și mai multe institute private. heșe- 

dința regimentului de dorobanţi, a tribunalului ci- 

vil şi comereial, a unei camere de comerţ a unei 

burse și sucursala biăncei naţionale, şi a celor 

alte autorităţi județene. Comerţ însemnat cu ce- 

reale, seuri, animale şi altele. Mare întrepozit co- 

mercial, vizitat de sute de nave pe fie-care an.— 

Fabrici de bere, de hiiminări de ceară şi de seu, 

fabrici de săpun, turnătorti de metal, mai multe 

mori sistematice, care macină grâul, precum şi 
diferite alte industrii locale. — Comerţul acestui 

oraş se urcă în 188% la lilra de 55,660,918 lei, 

- dintre care aproape 29,000,090 import şi restul 

exporl. - | . ! 

Cele alte centruri de populațiune din acest 

judeţ nu sunt de cât niște comune rurale, puţin 

importante. — In apropiere de Brăila, spre Sud, 

se allă comuna Lacu Sărat, lângă care este situat 

lacul cu ape minerale ce poartă acelaşi nume, și 

care este prevăzut cu un stabiliment bulnear sis- 
tematic. 

Monumente și localităţi istorice. Oraşul 

Brăila a jucat un rol însemnat în Istoria Bomâ- 

““nilor. Altă dată era o cetate întărită. A fost de
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mai multe ori ars, sau stăpânit de Ţ urci. La a- 
nul 1828 în urma războiului dintre Turci și Ruși 

el fu vedat definitiv Românilor. Drept amintire 
a acestui război Ruşii au ridicat la un chilometr ru 
afară din oraș, un monument, care poartă o în- 
scripție în limba rusă şi data anului 1828. Ceva 

“mai la Nord, se pot vedea, câni scade apele, 
Dunărei. urmele podului ce se crede a fi fost 
construit. de Dariu, la anul 132 înainte de Christ 
când acesta a trecut în contra „Seiţilor. 
„Bogăţii. Producțiunea agricolă. joacă un rol 

important în bogăţiile acestui judeţ. 
Cantitatea mediă anuală a cerealelor recoliate 

se urcă la țitra 1,734,105 ectolilrii, dintre cari: 
grâu (100,000); — porumb (377 7.000); — orz 
(998,000); — meiu (114 +00); — ovăz (46000);-.- 
apoi rapiţă, cânepă in și altele. — Plantele ali- 
mentarii joacă de asemenea-un rol important. 
Se cultivă cartofi (257,000 chilograme) ; —- fasole 
(385,000); —linte (23500); — mazăre (10000) şi 
altele. 

Producţiunea vinului este inferioară, abia vre-o 
4000 ectolitrii pe an. Aceea a albinelor este cu 
totul degenerată. 

Dintre animalele domestice judeţul Brăila po- 
sedă cai (26.789);—boi (75 „834);—oi (162 217); 
—capre (191);—porei (1882 9). 

Pescăria din Dunăre şi de prin lacuri, consti- - 
tue încă una din bogăţiile acestui judeţ; pentru



. 3836 — 

unele sate de pe lângă Dnnăre pescăria este un 
mijloc de a 'trăi. „ , 

Industria aeostui judeţ se concentrează numai 
în capitala sa. 'Pesăturile primitive care. se prac-! 
ticau altă dată pe la ţară, dispar puțin câte puţin. 

Comerţul esfe considerabil. Se exportă ce- 
reale în cantități mari, apoi pește sărat şi proas- 
păt, animale, piei, seuri, brânzeturi, făină “ete. 
Brăila este întrepozitul nu numai al jndeţutui 
Brăila dar și în special al județelor Ialomiţa, 
Buzeu și Râmnicu sărat. Schimburile locale se 
mai efectuează și prin următoarele târguri: Fili- 
peşti (plasa Vădeni) în toate duminecile; — Viziru 
(Balta) la 29 Iunie și29 Angust.; —Ciacarar 24 lunie. 

Căi de comunicaţie, Linia ferată centrală 
străbate acest județ prin plasa Vădeni, de la Cilibia 
prin Făurei, anca şi Muftiu, şi trece apoi în judeţul 
Covurlui pe la Barboși, apoi linia laterală Făurei- 
Țăndărei, care trece în judeţul Ialomița. Afară de 
șoseaua națională care dublează calea ferată, mai 
sunt „şi următoarele șosele: Brăila-Latinu, spre 
Nord-iWest și Brăila-Suţeștii, spre West. Ambele 
trec peste riul Buzeu în judeţul Râmnicu-Sărat, Bră- 
ila- Cioara Radu- Vadă spre Sud, pe unde trece în 
județul Ialomiţa. - 

RÂMNICU-SĂRAT. 
(Marca un armăsar.) | 

Situaţiune. Mismite, Acest judeţ se află co- 
prins in centrul țărei, între judeţele Covurlui 'Te-
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cuciu şi Putna la Nord și Nord-West; Buzeu, 
la Sud-West şi Brăila la la Sud-Eat, Marginea 
despre Nord şi Nord-West începe de lu conflu- 
enţa Siretului cu Buziu, şi urmează cursul. riului 
Șirel până la confluenţa - sa cu. Râmnicul; de 
aci începe o linie convenţională până în Milcov, 
pe carel urmează până la origina lui. Marginea 
despre Nord-Woest este formată de o linie care 

„ străbate munţii Vrancei până în culmea Giurgei, 
la hotarul județului Buzeu. De aci începe linia 
care formează marginea de Sud- West, care se 
urmează peste dealurile 'ce se desfac din culmea 
Giurgei, trece riul Călnău pe lu /ernești şi se 
termină în riul Buztu lângă movila Episcopnlui; 
apoi urmează cursul Buzeului până la confluenţa 

„sa cu Siretul, formând marginea despre Sud-Est, 
Munţii. Toată partea de Nord- West a aces- 

tui judeţ este străbiătulă de ramurile munţilor 
Vrancei, a căror culme centrală străbate prin ju- 
deţul Putna. Pe marginea despre Nord-West se 

„allă o culme de munţi care începe din virtal 
Piatra la Fete, urmează cursul Milcovului, para- * 
lel cu marginea județului, până în muntele De- 
leana. Din această culme se desface spre Sud- 
Est mai multe culmi, care urmează în direcţie 
paralelă, printre diferitele riuri până ce se pierd 
în câmpie. Acestea sunt: 1) Culmea Deleana, 
printre Rimna și Milcov;— Culmea Saculu, care 
pleacă din virful Sacului, printre cele doă sor- 

22
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ginți ale riului Rimna; Culmea Alunului, care 
pleacă din virful Alunului şi se îndreptează prin- 
tre Rimna și Slimnic sub numele de dealul Zur- 
culeț, dupe ce a trimis spre Nord-Est, rumura nu-. 
mită Dealu- Lung ;— Culmea Stoica, care pleacă 

“din virful Stoica şi se prelungeşte printre sor- ” 
gințile riului Rimnic. Linia ferată căre uneşte Foc- 

„sanii cu Buzeu ar putea servi ca linie despărți- 
toare între partea muntoasă şi partea câmpie din 
acest judeţ. Partea despre Est de această linie 
se prezintă sub forma unei câmpii înţinsă, care, 
cu cât înaintează spre list, cu atât devine mai o- 
rizontală. Ondulaţiunile terenului în această parte 
sunt de mică însemnătate ; nu se cunosc de cât 

numai câle-va 1năguri, care par a înlterupe ori- 
zontalitatea solului. Printre acestea se deosibesc: 
motila Episcopului, aproape de hotarul despre 
Buzău; morila Buga, şi a Preotesei, pe lângă riul 
Buzău ; morile Baba, lângă Balta albă; movila | 
Crucea împuşcată, aproape de contluenţa Puzeu- 
lui cu Siretul, morilu Lungă. spre Sud de Râm- 

- nicu Sărat si altele. 

Ape. Cursurile de apă cari udă acest judeţ 
sunt afluenţi ai Patnăi, ai Siretului şi ai Buzeu- 
lui, Ele curg mai toate în direclie generală de la 
West spre Est. Acestea sunt: JMilcocul, care iz- 
vorăște din virful Alunul, se îndreptează spre 
Nord formând puţin limita despre judeţul Putna, 
până la satul Șindelari, apoi coteşte spre Est, ser-
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vind ca limită până la confluența sa cu Putna 
tângă satul BRăstoaca, dupe ce sa încărcat cu 
Rimna, care vine din virful Sacului, se îndrep- 
tează spre Sud-Est până la Târgul Cucului, apoi 
spre Nord-Est până la conlluenţă. Rânnicul-Să- 

„at, care izvorăștie din muntele Orul, se îndrep- 
tează spre Sud-Est până la oraşul Râmnicu-Să- 
ral, apoi spre Nord-Est până la confluența sa 

cu Siretul lângă satul Gârleşti, dupe ce sa în- 

căreal pe stânga cu Slimuieul, care vine din dea- 

Jul 'Tureuleţ. Afară de acestea mai putem nota 

cursul superior al Câlnăului,. care întră în jude- 

tul Buzeu pe la satul Zornesti, precum și altele 
mai puţin importante, afluenți ai Buzăului —-De-a 
lungul riului Buzăn sau format lacurile Balta- 
amară şi Bulta ală. ' 

Clinaa. Acest judeţ se bucură de o climă fe- 
ricită. Nu cunoaşte nici asprimea iernelor din 
zona munţilor, nici miasmele nesănătoase prove-! 

nite de prin bălțile de la Dunăre. Vânturile sullă 
"însă regulat ca și prin cele-alte județe. din această 
Zonă. -- 

Suprafaţa totală a județului e de 328,422 ectare 
(655,273 pog.). Populaţiunea' 95000; locuitori. 

Xrnpărţiri administrative. Acest judej 
se împarte în următoarele şeapte ocoale; 1) plasa 
Râmnicu de jos, cu reședința în Râmnicu Sărat; — 
2) Râmnicu de sus, cu reşedinţa în. Băbeni; —- 
3) plaiul Râmnic, cu reşedinţa în Dimitreşti ; —
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4) plaiul Marginea de sus, cu reședința în Plăi- 

nești; 5) plasa Ocolu, cu reședința în Cotești;— 

6) plasa Marginea de jos, cu reședința în Măs- 

cănești , — 7) plasa Grădiștea, cu reședința în 

Grădișlea de sus. 
Oraşe. Râmnicul Sărat (7000 loc.). Situat pe 

stânga riului Râmnicu Sărat. Capitala judetului. 

Are doă scoli primare de fete şi doă de băeţi. 

Este reședința regimentului 9 de Dorobanţi, a 

tribunalului, prefecturei ete. Se deosibeşte bise-. 

rica Paraschiva, zidită de Ștefan cel mare. Se 

produce multă făină, se fabrică săpun și rachiu. 

Posedă o tăbăcărie, o tipografie cte. - 

Târg important de trei ori pe an şi în fie care 

duminecă. Stațiune importantă pe linia Buzău- 

Mărășești, 
Plăinești (târgul Cucului) târg important. Co- 

merţ, cu lânuri, situat pe linia ferată. 
Monumente și localităţi istorice. în 

acest judeţ se află monastirile: Poiana- Mărului, 
în comuna ditie;— Rogoz, în comuna Slobozia; 

Vărzăvești, în comuna Bonţeşti; -- Dălhcuţi 

plasa orașului; — Coteşti, în comuna Coteşti. “Cele 

alte mănăstiri ca: Măxineni, Dediuluţii și Băbenii 

nu mai sunt locuite. — l-a satul Măitineşti s'a în- 

tâmplat bătălia dintre Ruşi şi Turci la 1789. La 

satul Amara se allă ruine din timpul Romanilar. 

Bogăţii. Se cultivă 'multe cereale în partea 
de Sud-Est. Domină cultura. grâului (165,000 ee-
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tolilri) a porumbului (717,000) şia orzului (127,000). 

apoi secara (40,000), meiul (22,000) ovăz (9100), 

rațiţă, cânepă și în. Cultura media a fasolei se 

urcă la ţifra de-207,009 chilograme pe an; a- 

ceea a cartofilor la 26,000, apoi pulină linte şi 

mazăre. -- 

În regiunea dealurilor se cultivă vița care dă 

în fie-care an până la 75,000 ectolitri vin, din 

care peste 55,000 vin alb. Producţiunea ţuicei 

trece de 4000 ectolitrii, aceea a rachiului de 

tescovină apropie 6000 pe an. Se fabrică de a- 

semenea şi mult spirt de bucate (1, 000 ec- 

tolitri). 

Dintre: animalele domestice judeţul Râmnicu- 

Sărat produce: cai (14,853);— boi (60,450); — 

oi (101,183);— Capre (1418); — porei (16,631). 

Cultura albinelor a degenerat; astă-zi nu se mai 

produce de cât vre-o 3,700 chilograme miere şi 

peste 1000 chilograme ceară. | 

In zona dealurilor şi chiar prin munţi se află 

livezi şi pășiuni întinse. “Tot în această zonă se 

găsesc păduri întinse şi seculare, care dau loe 

unei exploataţiuni considerabile. 

Producţiunea minerală nu se veprezintă de cât 

prin exislența sărei şi a păcurei. Se deosibeşte 

însă lacul numit Balta-Albă, unde se allă un 

stabiliment balnear. 
Industria în acest judeţ este înapoiată. Nu se 

cunoaşte alle fabricaţiuni de cât ţesăturile pri- 

7



„mitive pe' la țară; fabricaţiunea spirtului de bu- 
cate, a ţuicei și a rachiului de tescovină; mă- 
cinatul grâului, olăria ordinară şi altele, tot de 
categoria produselor necesităței zilnice. Comer- 
țul însă este destul.de întins. Se exportă: vin, 
lemne, lână, cereale și animale: Centrul de că- 
petenie este orașul Râmnic și târgul Cucului ; 
iar întrepozilele ce cereale sunt porturile Bră- 
ila și Galaţi. 

Căi de comunie: aţiune. Afară de calea 
ferată, care străbate județul de la Sud la Noră, 
stabilind o legătură directă între Muntenia şi Mol- 
dova. precum și de şoseaua națională care du- 
blează această linie ferată, se mai află în acest 
județ următoarele șosele: Pâmnic-G 3rădiștea prin 
Dalla albă; Râmnic- Penești ; — Râmnic- Jitia, prin 
Băbeni —V ârteşeoi-Aăzineni, pe lângă marginea 
județului despre Putna. | 

PUTNA 
(Marea un Bacus stând pe un butoi). 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ se află co- 
prins între judeţul Bacău la Nord: — Tecuciu la 
Est; Râmnicu Sărat şi Buzeu la Sud ; -— 'Transil- 
vania la West. Frontiera despre Transilvania este 
ormată de culmea centrală a munţilor Vran- 
cei 1), începând din muntele Giurgea și până în 
munţii Sovejei, aproape de izvorul Susiţei. Mar- 
ginea despre Nord începe din acest punt, se în-
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dreptează spre Esl apoi spre Nord până în Și- 

ret lângă comuna Răcăciuni ;—Cea de Est este 

formată de Siret de la Răcăciuni și până la con- 

fiuența acestui riu cu Râmnicul Sărat. Cât des- 

pre marginea de Sud, ea corespunde cu margi- 

nea de Nord a județelo: Râmnic şi Buzău, 

Munţi. "Toată partea de West a juiețului este 

acoperită de munții Vrancei care coprind vir- 

furile Ciuvucul, Lacoci, Giurgiul, Pietrosul etc, 

şi care trimit ramurile lor până în Siret. Printre 

cele mai imporlante din aceste ramuri se deo- 
sibesc: Culmea  Alunişului, care se desface din 

culmea Giurgei, urmează pe ţărmul drept al 

rîului Zăbala și formează dealul important al 

Odobeştilor, care se întinde pănă în apropiere de 

Foeşani;—culmea Lăpișului printre Zăbala și Ne- 
ruja ;—Culmea Aeagră, care se întinde prinlre 

Neruja si Putna (aceste doi din urmă pleacă 

din virful Lacoci) ; culmea Rushelului și a Gher- 

gheleului, printre Putna și Suşita. In partea de 

Nord judeţul este brăzdat de ramurile meridio- 

nale ale munţilor Zabrăuţi. 
Ape. Printre cursurile de apă care ndă acest 

judeţ deosebim pe cele următoare: 

Trotuşul, care vine din judeţul Bacăv, udă pu-” 

țin partea de Nord-Est a judeţului, trece pe lângă 

oraşul Adjud şi se varsă în Siret, ceva mai sus 

de comuna Domnești.— Sușita, care isvorăşte din 

1). Care este şi cuhnea centrală a Carpaţilor,
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munții Sovejei (muntele Clăbucelul), străbate ju- 

deţul în direcţie generală de la West spre Est 
și se varsă în Sirel, aproupe de comuna Mără- 

șeşti.-—— Pulna, care ese din muntele Lacoci, curge 
paralel cu Șuşița, și se varsă în Siret lângă sa- 

tul Călienii. Putna se încarcă pe dreapta cu Ae- 

ruja, Zăbala și Milcovul care udă oraşul Focşani ; 

iar pe stânga cu Paltinu! si Vulea. Riul Siret, 

udă judeţul in partea de Est, formându-i mar- 

ginea, de la Răcăciuni şi până la satul Maică- 

nești, (B. Sărat). 

Clima acestui. judeţ variază dupe regiuni. 

Prin părţile muntoase precum şi prin regiunea 

colinelor, ea este sănătoasă, pe când de-a lun- 

sul Siretului, în special la îmbucătura Putnei, 

unde sau format bălți, ea este cam nesănăloasă, 

Vânturile sunt în genere uspre. E 

In regiunea șesului iarna este mai scurtă 
“dar destul de aspră. 

“Suprafaţa județului Putna este de 229,596 

ectare. 

Populaţiunea alinge ţilra de 168,0U0 locuitori. 

Xupărţiri admimistrative. Din acest 

punt de vedere județul se împarte în cinci ocoale: 

1) plasa Răcăcianii, în partea de Nord-Est, cu 

reşedinţa în djud;—2) plasa Gârlele, spre Sud 

de precedenta, cu reședința în Odobești;—3) 
plaza Vrancea, spre Sud-West, cu reședința în 

comuna 'Tichirișul ;— 4) plasa Zăbrăuții, strebă-
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tută de riul Șușiţa, cu reședința în Panciu :— 5) 

plasa Bilieştii, cu reşedinta în Suroaia. 

Oraşe. Focşani (20,000 loc.) Situat. pe rîu] 

Milcov. Capitala judeţului. Are un liceu, patru 

scoli primare de băeţi, trei de fete. Este reșe- 

dinţa regimentului X de dorobanti și VIL de călă- 

raşi, precum şi a celor alte autorilăţi judeţene. 

Posedă mai multe biserici vechi, printre care se 

deosibeşte Si-lon, catedrala oraşului, precum și 

mai multe edificii, ca: palatul administrativ, tea- 

trul, doă cazarme şi altele. Se practică tăbăcirea” 

pieilor, fabricarea luminărilor de ceară, aceea a 

-săpunului, frânghiilor,” măturilor precum şi altor 

objecte de prima: nevoie. — Innainte de unirea | 

principatelor acest oraş aşezat. fiină 'de o parte . 

şi de alta a riului Milcov, frontiera dintre cele 

doă principate, cra împărţit în partea moldove- 

nească şi cea munlenească, ast-lel că şi astă-zi 

mai subsistă această snbt împărțire. Se face târg 

s&ptămânal în. toale Duminecile. Afară de asta 

în fie care Mercuri târg de lemne lucrate, în partea 

moldovenească şi Joi, târg de cereale, fân etc,, 

în partea muntencască. 

Adjud. (2500 loc.) Situat lângă Siret. * Târg de 

19 ori pe an. Staţie pe calea ferată Mărăseşti— 

Roman. 

: Odobeşti (4000 loc.) Spre Nord-West de Foc- 

șani pe Milcov. Comert imporiant + de vinuri. 

Măr ăseşti. Staţie de prima clasă
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_Aăruja, în munţi. Comerţ important cu ţuică 
și lemne de brad. 

Panciu (2500 loc.) Comună urbană, situată | 
aproape de riul Suşiţa. Comert de vinuri. 

Soteju, sat unde începe o trecătoare de a doa. 
ordine în “Transilvania, 

- Sascut, însemnat pentru fabrica de zahăr, 
Monumente și loc: slităţi istorice. Se 

deosibesc următoar ele mânăstiri: Mera, pe Milcov, 
fundată de principele Antioch Cantemir; — Socoja 

în munţi, spre West de Panciu, fundată de Matei 
Basarab; precum -și altele mai. puţin importante. 
Lângă Odobeşti se află urmele cetățai Crăciuna 
unde sa întâmplat de mai mulie ori loviri între 
Români şi Moldoveni. 
Bogăţii. Produeţiunea: cerealelor nu este im- 

portantă în raport cu aceea a altor județe, pen- - 
iru că o bună parte din suprafața -acestuia este 

„ acoperit de munţi și dealuri. i 
Se produce totuși pînă .la +20,000 ectolitri 

pe an, dintre cari porumb (282 000); — grâu 
(46,500); — orz (57,000); — secară (16. .000);— 
meiu (21,000); „iar restul rapiţă, ovăz și cânepă, 
Din plantele ahmentării se cultivă cartofi (350,000 

- chilograme); — fasole (205,000) ; apoi linte, ma- 
zăre elc. În acest județ se cultivă şi anisonul, a 
cărui recoltă dă aproximativ până la 1500 chi- 
Jograme pe an. Se cultivă de asemenea și tutun. 

 



Pădurile sunt intinse și dau loc unei exploa- 
talinni importante. . 

Viile sunt renumite în acest județ. Se deosibese 
„viile de Odobeşti și de Panciu. Producţiunea to- 
tală a vinului se urcă la țilra de 94,000 ecto- 
litrii pe an, dintre care aproape 80,000 numai 
vin alb. Produeţiunea' țuicei şi altor alcooluri este 
puţin însemnată. 

Producţiunea minerală nu este importantă pen- 
tru că nu se cunoaşte încă de cât prea puţine 
'din bogăţiile. minerale ale acestui judeţ. Se poate 
totuși nota surse de ape minerale la Vizauti, Ză- 
brăuţi; și la Piatra localitate pe Putna, precum și 
mai multe localităţi de sare în plasa Vrancei ;— 
cărbuni de pâmânt, la Miera; ;—cariere. de piatră 
și altele. „În dealul Bălosul (Vrancea) se giisește 
ipsos. * 

Dintre animalele domestice judeţul Putna po- 
sedă: cai (7707);—boi (54,340);—oi (63,907) ;-— 
capre (3815); — porci (13, 623). Albinele dau până 
la 2000 chilograme de miere și aproape 1000 
de ceară. 

Industria este oare-cum desvoltată. Printre in- 
dustriile de căpetenie se deozibeşte fabricarea lem- 
nelor; măcinatul; fabricarea & săpunului; aceea a 
luminărilor de ceară, a pieilor, a fringhiilor, pre-. 
cum și toate cele alte industrii primitive sau i- 
mediat trebuincioase vieței zilnice. Se mai deo- 
sibește încă fabricarea p'ugurilor și altor instru-
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mente agricole în comuna Mărășești; apoi fa- 
brica de zahăr de la Sascut; țesăturile de pos-: 
tav la mânăstirea Scânteia; fabricarea brânze- 
turilor, vaselor primitive de lemn „ete. 

Comerţul acesini județ, ajutat. prin poziliunea 
sa este destul de imporiant. Articolul principal 
de export este vinul. “Târgul principal este însuşi 
capitala judeţului. Afară de acest oraș, schim- 
burile se mai practică prin următoarele localităţi : 
Odobeşti (14 Septembrie); -— Panciu (24 Iunie și 
20 lulie); — Pidra (23 Aprilie, 6 August și 26 
Detonibrie)i - Dometi (9 și 25 Martie); — Pă- 
uneşti (21 Mai, 8 Noembrie și 6 Decembrie) ; — 
Câmpuri (15 August şi 8 Septembrie), 

Căi de comunic: afic. Calea ferată centrală 
străbate județul de la Sud spre Nord, urmând 
cursul Siretului de la Focșani prin Matrăseşti, Pu- 
fești, Adjud, Sascut, Și Răcăciuni, pe unde intră 
în judeţul Bacău. De-la Mărăşesti se desface linia 
care merge la Tecuci și Galaţi. De la Adjud se 
desface de asemenea o linie ferată la Ocnă (Ba- 
cău) prin Urechieşti etc, urmând pe valea 'Tro- 
tuşului. Afară de şoselele ce urmează paralel 
cu liniile ferate, se deosibese următoarele şosele 

- judeţene ; Focșani- Călieni ; — Focșani- Mircești 
Ciuslea (Tecuciu) ; — Focşani- Tichirișu, prin Odo- 
bești şi Vidra ; și Mărășești. -Câmpur ile prin Pan- 
ciu şi Răcoasa, 

 



TECUCIU 

(Alarca o viţă cu struguri). 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ. se uflă + 
coprins între județele Tutova și Covurlui, la Est; — 
Râmnicu-Sărat, la Sud ; —Putna şi Bacâu, la West 
Roman, la Nord. Forma acesti judeţ este lun- 
gueaţă, ast-fel că marginile despre Nord și Sud 
sunt foarte mici. Marginea despre Est o formează 
o linie convenţională care pleacă de la Plopana, 
şi se întinde spre Snd, paralel cu' riul Bârlad, 
până în dreptul comunei Buciumeni; de aci se 

"îndreptează spre Est până aproape» de comuna 
Smlnţi: iar de aci iarăşi spre Sud până la sa- 
tul Preval. Marginea despre Sud o formează Si-. 
relul de la Preval şi până la conlluența Siretului 
cu Râmnicul Sărat. Marginea despre Wost este 
formată de riul Siret până la Răcăciuni, și de o: 
linie convenţională, care se îndreptează spre e Nord- 
Est până în dreptul comunei Plopana. 
Dealuri. Întregul judeţ este acoperit de 0 

succesiune de dealuri cari se întind de la Nord 
spre Sud, formând un masiv aproape compaci, 
întretăiat de mai multe cursuri mici de apă, şi 
despărţind valea Siretului de aceea a Bârladului. 
Printre cele mai importante din aceste dealuri se 
deosibește dealul Nicoreştilor şi dealul Mare. In 
partea de West aceste dealuri "și menţin înăl-. 
“ţimea lor -până ce se pierd de o dată în șesul
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Siretului ; în partea opusă, înălţimea lor descrește 
treptat” până ce se confundă cu șesul Bârla- 
dului. - | 

Ape. Printre cursurile de apă deosebim nai 
întâi riul Siret, care “i formează marginea des- 
pre Putna și Râmnicu-Sărat; Bârladul, care in- 
tră în judeţ imediat dure confiuența sa cu bDer- 

- heciul, udă orașul Tecuciu și se varsă in Siret 
ângă satul Șerbăneşti. Acest rîu se incareă pe 
-dre eapla cu Berheriul, unit cu Zeletinul cu care 
coniluează lângă comuna Țigăneştii „noi: — Solo- 
cinul puţin important, conluează cu Sir etul lângă 
comuna Ilomocea. 

Clima acestui judeţ esle foarle sănătoasă, 
nsă temperitura este foarte variahilă întru cât 
priveşte anotimpurile; dupe teren însă ea este 
aceeași pretutindeni. 

“Suprafaţa județului este de 217 „387 ectare, 
Populaţiunea 120,000 locuitori. | 
Impărţiri administrative. Din acest punt 

de vedere judeţul se împarte în patria ocale: 1) 
plasa Zeletinul cu reşedinţa în Podu Tu» eului ;— 
2) plasa Nicorești, au reședința în Nicorești ; — 
:3) plasa Bâvlad, cu reședinta în Icești — 1), 4) 
plasa Derheciu, cu reşedinţa în Găiceana. 

Oraşe. Tecuciu (9000 loc.) Situat 'pe ţărmul 
drept al riului Berlad şi sir&bătut de riuleţul “Pe- 
-cuciu. Este capitala judeţului, reședința regimen- 

1). Aceste doă din urmă întrunite. 
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tului 24 de dorobanti şi a celor alle autorităţi ju- 
dețene. Are un gimnaziu real, trei scoli pri- 
mare de băeji şi trei de fete. Spital, cazarmă 
ete. Cap de linie pe calea ferată 'Tecuciu:-Ber- 
lad şi stațiune importantă pe linia Galaţi-R oman. 
Fabrică de lumânări de ceară şi fabrică de 
săpun. “ 
Xicoreşti. (1600 loc.) Pe riul 'Pecuciu. Târg 

important. Producţiune de vinuri. Podu Turcului 
(1200 loc.) pe Zeletin; — Jcești (1500 loc.) pe 
Bârlad, staţie de drum de fier; — Puteni (1500 

- loc.) spre Est de Tecuciu ; — Găiceana (2500 loc.) 
pe cursul superior al Rerheciului ; — Stănişești 
(1200 loc.) pe un afluente a Zeletinului; = Că- 
jineștii (2000 Ice.) mai spre Nord, pe cursul su- 

"perior al Zelelinului. "Foute acestea sunt târguri. 
Monumente şi localități istoreie. Po- 

iana, plasa Nicorești, însemnată prin bătălia din- 
re Petre Schiopul cu boierii ţării la 1560.— 
Rechiloasa, altă dată mânăstire, astă-zi peniten- 
ciar. Sahastru și Buciumeni schituri. Fureeni 
unde a fost tabăra în 1869, 

Wogăţii. Produciunea agricolă este uniformă 
în tot judeţul. Culturile de cereale alternează cu. 
viile și pădurile. Se produce în termen de mijloc 
pe fie care an o canlilate de aproape 800,000 

„ eetolitrii cereale, dintre cari: porumb (432,000) ;— 
grâu (122,000); —. secară (100.000) ; — orz 
(160,000) ; —- iar restul ovăz, meiu, rapiţă, în şi
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cânepă. Producţiunea fasolei (355,000 chilogramne 

pe an) şi aceea a cartofilor (200,000) se deo- 

sibește printre cele alte plante alimentarii.—Pro- 

ducțiunea vinului se urcă până la 3500 eetolitrii | 

pe an, dintre care cea mai mare parte alb.— 

pădurile constitue învă una din bogăţiile acestui 

judeţ. 

Dintre animale în judeţul 'Tecuciu se găsesc 

cai (7211); — boi (48,494); — oi (55,006); — 

capre (7918): -— poci (20,528); asini (96) 

Creşterea albinelor dă pe fie care an până la 

3700 chilograme miere și peste 4000 de ceară. - 

Producţiunea industrială este înapoiată. Nu se 
cunoaște până astă-zi de cât fabricarea lumină- 

rilor de ceară, a săpunului, a objectelor de lemn, 

și altor industrii trebuincioase _vieţei zilnice. — 

Comerţul însă este oare-cum activ. Se exportă 

cereale, vinuri, lemne, miere, ceară și animale, 

mai cu seamă cornute. Schimburile locale se fac 

în 'Fecuciu, prin târgurile nolate mai sus și prin | 3 a 

doă bâlciuri anuale: Fumocea (23 Aprilie) ; — 

Tecuciu (15—94 luniu) și cătunul Lespezi (6—10 
Septembrie). : 

Căi de comunicaţiune. Calea ferată Ga- 

Jaţi-Roman, străbate judeţul 'Tacuciu de la Preval 

până la Mărășești, unde inlră în Putna, De la 

Tecuciu pleacă o linie laterală spre Bârlad. Afară” 

de șoselele care dublează aceste căi ferate mai 

sunt, încă cele următoare : Ztcuci- Focșani, trecând  
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- marginea județului pe la Ciuslea; — Zecuei- Puteni 

spre Covurlui; Cosmești- Bucituneni j— Berheciu— 

Podu- "Turcului. - 

COVURLUI. 

> (Marea o ancoră de corabie). - 

Situaţiune. Limite. Judeţul Covurlui se 
allă coprins între Basarabia, la Est; — judeţele 
Tulcea și Brăila, la Sud; — Râmnicu Sărat, la 
Sud-West; — Tecuciu, la West; — Tutova, la 
Nord-West. Marginea despre Est v formează Pru- 
tul, de la comuna Ciotești (Basarabia) și până la 
îmbucătura acestui riu; — cea despre Sud o for- 
mează Dunărea, cât ţine judeţul 'Tulcea şi Sire- 
tul cât ţine județul Braila; — cea despre. Sud- 
West, tot Siretul, de la Măxineni şi până la Pre- 
val; — cea despre West urmează cursul riului 
Geru, trece pe lângă comuna Cudalbi și se con- 
tinuă spre Nord până dincolo de Smulţi ; în sfirşit 
cea despre Nord-West, se continuă în această 
direcţiune până în Prut în dreptul satului Goteşti. 

Dealuri. Intregul județ este dominat de şe- 
sul Prutului. "Terenul nu prezintă ondulaţiuni de 
cât în partea de West, unde se observă câte-va 

culmi de dealuri puţin importante prin înălțimea 
lor, printre. cari se deosibeşte dealul Chiciurea 

„spre Nord, piscul Sărei prin centru și altele." 
Ape. Dunărea udă judeţul în partea de Sud, 

de la confluența Siretului până la aceea a Pru- 
* - 23
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tului, îndreptându-se de la West la Est, Siretul 
continuă aceeaşi direcție spre West până la con- 

- Muenţa cu Buzăul; iar Prutul udă marginea o- 
rientală, începând de la hotarul judeţului Tutova 
şi până la confluența sa: cu Dunărea. Afară de 
acestea județul Covurlui mai este udat de ur- 
mătoarele riuri : Geru, care formează întru cât- 
va. marginea spre 'Tecuciu, isvoraşte i în apropiere 
de comuna Smulţi, curge -spre Sud, -pe lângă 
Codalbi, și se varsă în Siret lângă comuna Piscu ;- 
Soholuiul, cure isvoraște dintrnn deal ceva mai 

“Ja Est de izvorul Gerului, curge paralel cu a- . 
„cesta, trece pe lângă comunu Pechea și se varsă 
în Siret în apropriere de satul Şendreni, dupe ce 
sa încărcat pe stânga -cu Lozoru ;—:Malin, este 
mai mic, curge spre Est paralel cu precedentul 
şi se varsă în Siret lângă comuna Fântânele. 
Cele -care se varsă în Prut sunt: 
Ilorinceu, isvorăste din dealul cu acest nume, 

curge spre Sud-Est și coniluează lângă satul Ro- 
gojenii;— Corurlui, încăreat cu Chineaza, isvorăşte 
de lângă Zernești, curge mai întâi spre Sud, apoi 
spre Sud-Est şi, înainte de conlluența sa cu Pru- 
tul, formează o baltă întinsă ce poartă numele de 
Covurlui. Mai spre Sud, între Galaţi şi îmbucă= 
tura Prutului, s'a format unul din cele mai mari 
lacuri din România. Acest lac poartă nurmele 
de Brateş. 
Clima judeţului Covurlui se deosibește foarte 

” . a 

         



pulin de clima altor județe situate în zona Șe- 
sului. Ea este tot dauna . escesivă, cu ierni fri- 
guroase şi veri arzătoare ; iar trecerea de la i iarnă 
la vară şi vice-versa, destul de repede. Esistenţa. 
mlaştimelor dupe lângă Prut fiice ca prin aceste 
locuri clima să fie nesănătoasă şi populațiunea 
mai rară, 

Suprafaţa judeţului Covurlui este de 532,742 
pogoane (233,334 eclare). Populaţiunea 140,000 - 
locuilori. 
Impărțiri administrative, Din acest punt. 

de vedere judetul Covurlui se împarte în trei 
ocoale: 1) plasa Siret, cu reședința în Pechea 

* plasa Prutul, unită cu plasa Ilorincea, cu reşe-; 
dința în Bajo. 

Oraşe. Galaţi, (80,000 loc.). Situat pe Du- 
năre, între confluența Siretului și aceea a Pru- 
tului. Capitala judeţului. 

« Are un gimnaziu, scoală comercială, un sc- 
minar, scoală secondară de fete, scoală de me- 

„serii, 14 scoli primare de băeți şi fete, 8 «coli 
private. Reşedinţa corpului II de ar mată, a cur- 
ței de apel și a celor alle autorităţi judeţene. 

In acest oraş se allă scaunul comisiunei europene 
pentru navigația Dunărei. Ca edificii publice 
sunt 2 spitale, o cazarmă, teatru etc. Posedă 
mai multe fabrici de făină, bere, săpun, lumi- 
nări ete. Comerţul său este important; din acest 
punt de vedere portul Galaţi este cel d'intâi din
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țară. Este vizitat anual de aproape 1000 vase 

de comerţ. 

Exportul său se urcă la ţilra de 52 milioane 1), 

iar importul la 19,699,000 lei. Prin acest port 

se exportă toate cerealele Moldovei şi se importă 

mare parte din . objectele fabricate, ce se con- 

sumă în ţară. Bâlciu important de cinci ori pe 

an: 2 Februarie, 15 Martie, 21 Mai, 6 August şi 

14 Oclombre. 
“Pechea (650 m.) Târg. Resedinţa Sub-prefec- . 

turei plășei Siret. 
Monumente și localităţi istoriec. Lângă 

Galaţi. sa întimplat la 1829 o bătălie între Ruși 
și 'Turei.— Gherghina, este un sat lângă care se 
ailă ruinele unei cetăţui antice. Valul lui Traian 

intră în acest judeţ pe la Şendreni, trece pe la Ciş- 

mele, apoi pe la Nord de lacul Brateș și trece 

peste Prut în' Basarabia. 

Bogăţii. Cultura cerealelor este importantă. 

Producţiunea- totală se urcă pe fie-care an la ţi- 
-fra de 1,216,000 ectolitrii, dintre care: porumb « 

(527,000) ;—grâu (284,000);— secară (1: 38,000) ; 

"orz (206,000); iar restul ovăz, meiu, şi puţină 

- cânepă. Dintre plantele alimentarii se poate nota: 

fasole (225,000 chilograme); cartofii (47,000), 

-linte, mazăre şi altele. Producţiunea vinului pe 

fie-care an se urcă la ţifra de 6000 ectolitrii, alb 

cea mai mare parte, de o calitate inferioară. 

1), Datele statistice oficiale din 1884.  



— 357 — 

Intru cât privește creşterea vitelor, judeţul Co- 

vurlui este înapoi la multe din cele alte județe. 

Posedă: cai (10,659); boi (65,400); oi. (56,088); 

capre (1.509); porei 14.314); asini (20). Creş- 

"terea albinelor este de asemenea într'o stare îna- 
poiată; nu produce mai mult de cât 1600 chi- 

lograme miere şi aproape 400 de ceară pe an. 

Industria este concentrată numai în orașul (ia- 

laţi, afară de micile industrii primitive ce se. 

practică pe la țară. Comerţul însă este cu deosibire 

important. Se exportă tot felul de cereale, ani- 

male, piei și alte materii animale, făinuri, lânuri, 

lemne ete: și se importă cantităţi „considerabile 

de coloniale, diferite țesături, instrumente agri- 

cole, și diferite metale lucrate, fierării, precum şi 
tot felul de mărfuri necesarii consumaţiunei in- 
terioare a ţărei. | 

Căi de comunicaţiune. Calea ferală Bu- 

7ău-Mărăşeşti intră în judeţ pe la Barboşi, tri- 

mite o ramură pe la Galaţi, până în Dunăre și 

de la Barboși se îndreptează spre West până la 

Preval, pe unde întră în judeţul 'Lecuciu. Afară 

de şoseaua care dublează calea ferată, nu se află | 

de cât o.mică șosea judeţeană, care conduce de la 
Galaţi la Tuculeşti. Restul comunicaţiunilor se fac 
parte pe șosele vicinale, parte pe drumuri primitive. 

TUTOVA 
(Marea trei peşti) 

Situaţiune, limite. Acest judeţ se allă 

coprins între județul Vaslui la Nord; — Fâlciu,
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Basarabia şi Covurlui la Est; 'Pecuciu la Sud ;-— 
Tecuciu şi Roman la West. Marginea despre Nora 
este formată de o linie convenţională, care pleacă 
de la Lipova şi ţine până la Albeşti; cea des- 
pre Est, pleacă de la' Lipova până în Prut, ceva 
mai la Nord de comuna Rinzești, de aci urmează 
pe o mică întindere cursul Prutului, până la ho- 
tarul judeţului Covurlui, de aci urmând acest 
hotar se îndreptează spre West şi Sud-West până _ p l Ș | 
la comuna Smulţi, cea despre Sud ţine până 
la comuna (iohor (Tecuciu); și în sfiuşit cea des- 
pre West se îndreptează spre” Nord până iarăși 
la Lipova. 

Dealuri. Intregul ude! esle acoperit de o se- 
rie de dealuri, care formează un masiv. în mij- 
locul Moldovei, şi care este întretăiat de mai 
multe văi îndreptate în direcțiune generală de 
la Nord spre Sud. Acest masiv se numeşte masivul 
Bârladului și formează pe toată întinderea sa li- 
nia despărțiloare între apele Siretului şi Prutului. 
„Ape. Printre cursurile de apă ce udă acest 

judeţ, cel mai important este riul Bârlad, care 
vine din judeţ Vaslui, trece peste hotarul judeţului 
pe lângă comuna Costesti, şi se îndreptează spre 
Sud-Sud-West, udă orașul Bârlad și ese din 
judeţ ceva mai la Sud de comuna (ura Far bob&tu. 

Berladul se încarcă pe drepta cu: Buga, 71o- 
voeta, Semila, încărcat cu Boydaiua, şi conlluează 
cu Bârladul ceva mai la Nord de orașul Berlad; 
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apoi pe utoca, cu care coniluează în dreptul 
satului Crineşti, și pe Perschivul, marit cu Por- 
schiul mie, cu care coniluează în fala satului 
UGhidigeni. . - 
In stânga, Bârladul primește pe: Pecea. 'Tres- 

tiana, „Jercăţ, Tlobanu și Bârzota, cari sunt mai 

7 

puțin importante şi cari trec în judetul Covurlui 
unde contluiază en Prutul, 
Clima acestui judeţ este identică cu acea a 

Tecuciului; uniformitatea solului dă naştere unei 
clime uniforme și foarte sănăloasă. 

Suprafața totală este de 193,991 eclare. 
“Populaţiunea 107,005 locuitori. 
Impârţiri administrative. Județul se 

împarte în următoarele cinci ocoale: Seniila u- 
nită cu Târgu, cu reşedinta în Mu ge ni ;— Tutova, 
cu reședința. în Pueşti;: —Persehivu unit cu Co- 
rod, cu reşedinţa în Ada. - 

Oraşe. Bârlad (28,000 loc.) Situat pe riul cu 
acest nume. Capitala judeţului. heşedinţa regi- 
mentului de dorobanţi, a doă escadroane de că- . 
lăraşi și a celor ale autorități județene. Are un. 
liceu, fondat. de Codreanu, scoală profesională de 
fete, gimnaziu veal, scoală normală, scoală de 
meserii, patru scoale primare de băeți și patru 
de fete. Se practică tăbăcilul pieilor, fabricarea 
săpunului, a luminărilor de seu şi olăria. In fie- 
care Marţi și Miercuri se face tărg. In veacul de 
mijloc acest oraș era capitala unei republice, ce-i
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purta numele. A fost ars în 1440 de către Tălari. 
Murgenii (2000 loc.) ; Pueşti (1300 loc.) Plopana 

(700 loc.) dama (1660 loc.) târguri. 
Monumente și localităţi istorice. A- 

cest județ nu este bogat în monumente istorice. 
Nu se cunoaște de cât urmele a câtorva monas- 
tiri și biserici zidite de domnii Moldovei, mai cu 
seamă de Ștefan cel mare. Ast-fel, în cătunul 
Strâmba se observă ruinele unui schit şi a unei 
cetățui ; lângă Ilălărești, ruinele unei monastiri, 
la Adam ruinele unei mânastiri, fundată pe la 
1595 de un păstor care purta numele de Adam ete, ' 
Bogăţii. Producţiunea totala a cerealelor se 

urcă la țifra de 871,000 ectolitri, dintre : care 
porumb(400,000);—grân (235,000); —orz(111,700) 
jar reștul secară, ovăz, meiu, cânepă, in și pu- 
țină rapiţă, Plantele alimentarii se cultivă pe o 
scară întinsă. Se produce pe fie-care an: fasole 
(556,000 chilograme) ;—cartofi (342,000) și al- 
iele,. Se cultivă de asemenea mult tutun (115,000 

- chilograme).—Producţiunea vinului este neinsem- 
nală in rapori cu alte județe. 

Dintre animale judeţul 'Futova posedă: cai 
(6455); — boi (56,601); — oi (50,779); — capre 
(2570); — porei (11,293). Creşterea albinelor pro- 
duce astăzi până la 4000 chilograme miere și 
1500 ceară pe an. Se practică de asemenea 
creșterea gândacilor de mătase. 
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Pădurile sunt oare cum numeroase şi dau loe 
unei exploataţiuni însemnate. . 

Pescăria joacă de asemenea un rol important 
prin localităţile dupe lângă Prut. | 

“ Intru cât priveşte producţiunea industrială, a- 
fară de cele câte-va industrii arătate la oraşul 
Bârlad, nu se mai poate nota de cât industriile 
casnice pe la fară, precum și alte industrii pri- 
mitive trebuincioase vieței zilnice. Comerţul s'a 
ridicat mult prin crearea drumului de fier cari 
pune acest judeţ în legătură cu portul Calaţi. 
Afară de cereale, animale, lemne, miere etc., 

„care se exporlă. toate schimburile locale se fac 
la Bârlad și prin cele alte târguri notate mai sus. 

Căi de comunicăţiune. O linie laterală, 
care se desface din linia Galaţi-Mărăşeşti, stră- 
bate judeţul de la Sud la Nord, apoi trece în 
Vaslui. Afară de șoseaua care dublează calea 
ferată, se pol nota încă următoarele șosele : Șo- 
seaua Tutova, care merge spre Roman și: Baciu 
(întreruptă); şoseaua Cocurlui, pe la Lungeşti — 
șoseaua Vaslui paralel cu acea care dublează 
calea ferată ; șoseaua spre Prut pâna la Murgeni. 
In genere aceste şosele sunt ru întreținute și 
pe une locuri chiar întrerupte. | 

FALCIU 
- (larca un bou) , 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ „se află 
situat intre judeţul asi, la Nord ;— Basarabia, la 

.
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Est;—'Putova la Sud;— Vaslui, la West. Marginea 

despre Est o formează riul Prut, incepând de 

lângă comuna Sălăgenii- și până ceva mai la Sud 

de Fâlciu: cea de Sud o formează o linie con- 

venţională care coineide cu parte din limita de 

Nord a județului Tutova; cea de West o for- 

mează mai întâi riul Bârlad, până la conilluenţa 

sa cu riul Crasna, apoi de acest riu până în 

dreptul comunei Crăsnăşenii, de unde se continuă 

spre Nord, iar printr'o linie convențională, până 

la: hotarul judeţalui lași; — în sfirşit marginea 
despre Nord merge până în Prut. 

Dealuri. Judeţul Fălciu este mai tot aco- 

perit cu dealuri, cari se' îndreptează în direcţiune 

generală de la Nord spre Sud, adică paralel cu 

cursul Prutului. Înălţimea lor abia trece pe unele 

locuri de 100 metrii. Printre aceste dealuri s'au 

format văile cursurilor. de apă; iar de-a lungul | 

Prutului se întinde de la Nord spre Sud o (ăşie | 

de pământ joasă şi acoperită ici și colo cu la- 

curi sau mlaștini formate de riul Prut, 

Ape. Riurile cari udă acest judeţ se due parte 

în Prut, parte în Bărlad. Cele cari se varsă în 

Prut sunt: J/jia, care vine din judeţul laşi, trece 

prin partea de Nord-W'est a județului și se varsă 

în Prut spre Sud de comuna Shieroaia; — Bo- 

hotin' și Moșna, cari se varsă întrun lac format 
aproape, de îmbucătura lijiei ; — „Jizaia, încărcat 

cu Șopivleni, cari se varsă în nişte lacuri for-



—: 863 — 

male de Prut lângă comuna Pogănești ;— JJușul 
unit cu Pruteţul, care se varsă între Berezenii şi 
Fălciu; Copticeana, care se varsă mai la Sud de Făl- 
ciu; lanul, care lrece în judeţul 'Tutova, cam la o | 
egală distanţă între Prut și Berlad. Toate aceste 
rîuri curg paralel, în direcțiune generală de la 
Nord-West, spre Sud-Est. afară de cel din urmă * 
care curge direct de la Nord la Sud. Cele cari - 
se varsă în Bârlad sunt : Lohanul și Craşua, am- 
bele de mică importanță. - 

De-a lungul Prutului sta format: mai multe la- 
curi, cari sunt alimentate prin debordările aces: 
tui rîu, . „- 
Clima acestui județ este destul de sănătaosă 

afară de şesul Prutului, pe unde se află locurile i 
mlăștinoase. In- partea de Sud se întâmplă adese “ 
ori lipsă de ploaie, din causă să sunt puţine pă- 
duri. “ 

Suprafaţa judeţului este de 190,264 ectare, 
Populaţiunea 95,000 locuitori. 
Impărțiri administrative. Din acest 

_punt de vedere judeţul Falciu se imparte în patru 
ocoale: Podoleni, cu resedința în J)râncenii;- -2) 
Juşi, cu reședință în Crețeşti; — 3) Mijloc, unit 
cu Prutul, cu reședința în Fălciu, 
Oraşe. Iluşi (15.000 loc.) Situat în centrul 

județului înconjurat de dealurile Coţoiul, Vulpe 
și Volosenii, cari formează un semi-cere. Are trei 
șşcoale primare de băeţi și doă 'de fete, o scoală
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profesională (croitorie), un gimnaziu, doă spitale. 

Este reședința - episcopatului de Huşi și a statului 

major de brigada de Fălciu-Vasluiu, a regimen- 

tului de dorobanţi, și a altor autorități judeţene. 

_Ca industrie se deosibește fabricarea berei, lăbă- 
cirea pieilor, macinatul ete. Târg important la 14 

Septembre. 

Fălciu. (2500 loc.) Situat pe Prut în partea de 

Sud-Est a județului ; —- Răducănenii (1200 loc.) 

spre Nord; — Urzești (1000 loc.) în partea de 

Sud-Est; — Docolina (1000 loc.) pe riul - Bârlaa 
sunt târguri 

Monumente și localități istorice. 0- 

rașul Husi s'a fondat pe la anul 1482. In acest 

oras se allă biserica Episcopiei zidită de Stefan 

cel mare la 1495. Mult timp a fost reședința 

provizorie a domnilor Moldovei.—.Vorila Băbaei, 

cu movila numită Cetăţuia, însemnată printr un 

r&zboiu cu 'Tătarii. Bărloşi, locul natal al dom- 
nului Cuza. - | 

Bogăţii. In raport cu întinderea judeţului, 

cultura cerealelor e destul de importantă. Pro- 

ducțiunea totală se urcă la ţifra de 660,000 ec- 

tolilri, din care: grâu (147,000); porumb (334,0C0) 

— secară (94,000); orz (76.000); iar restul meiu, - 

ovtz, cânepă și putin in" și rapiţă. Dintre plântele 

alimentare sunt: fasole (128,000 chilograme), car- 

tofi--(236,000) precum și alte plante alimentarii. 
Se produce de asemenea puţin hămeiu.
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Pădurile ocupă o întindere destul de insem- 
nată, în partea de Nord. 

Via constitue una din bogăţiile de căpetenie ale 
județului. Se produce pe fie care an până la 
7100 ectolitrii vin alb de o calitate superioară. 
Se deosibesce, în astă privinţă, dealurile Huşului 
și Pătineştii. ” 

Pescăria de asemenea constitue o bogăţie pen- 
tru populațiunea dupe lângă Prut. 

Dintre animale,. în acest judeţ se află: cai 
(5,557); — boi (51,635); — oi (54,648; — capre 
(1169); — porci (16,135); — asini (21). Creşterea 
albinelor dă până la 7000 chilograme miere și 
1700 ceară. Se cultivă puţin şi creșterea gân- 
dacilor de mătase, | 

Ca producțiuni minerale sunt câte-va cariere | 
de piatră de construcțiune şi de pavagiu. Se află 
și un izvor de ape minerale (sulfuroase) în a- 
propiere de satul Ghermăneştii. 
“Industria în acest judeţ coprinde: fabricarea 

berei, a luminărilor de seu şi de ceară, a să- 
punului, măcinatul, tăbăcirea pieilcr, olăria, cără- 
-midă, diferite țesături primitive, brânzeturi şi 
altele. | 

Comerţul acestui Judeţ este însemnat în ceea- 
ce priveşte vinul, cerealele și animalele. Se mai 
exportă încă lână brută, piei brute, lemne și di- 
ferite alte articole. Principalele centruri unde se
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fac schimburile locale sunt: Iluși, şi cele alte 
târguri. -. 

Căi de comunicaţiune. Centrul drumu- 

rilor din acest judet este orașul Iluși Dorolina, 

“pe unde trece în. judeţul Tutova; == Țluși-Făleiu 

și daci peste Prut în Basarabia. In yenere pe 

aceste drumuri sunt puţine şosele și acestea în- 

treruple și ru întreținute, - ! 

VASLUI 
(Marca un stup cu albine). 

Situaţiune. Limite. Judeţul Vusluiu se 

allă coprins între județul Iași. la Nord;—Fălciu, 

la Est; — Tutova la Sud; — Roman, la West, 

Marginea despre Nord începe lângă satul Pău- 

ceasca (laşi) și ține până la hotarul de Nord-West 

al judeţului Fălciu; — marginea de Est cores- 

punde cu cea de West a. județului lălciu, până 

la confluența riului Crasna cu riul Bârlad ;—mar- 

ginea de Sud corespunde cu cea de Nord a ju- 

deţului 'Tutova, de la confiuența Crasnei cu Beâr- 

ladul, până lângă satul Lipova ;—în sfirșit mar- 

ginea de West, esle formată de o linie conven- 

țională, care urmează câl-va cursul superior al | 

Bârladului, apoi se termină la hotarul Sud-W'estie 
al judeţului Iaşi. 

Dealuri. Ca şi în judeţul Fălciu, dealurile 

care străbat judeţul Vaslui, ţin de masivul bâr- 

lădean și prezintă o direcţiune generală de la 
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Nord la Sud. Printre aceste dealuri se allă se- 
suri întinse și roditoare străbătute de riurile 
acestui judeţ, 

Ape. Cursurile de apă țin toate de basinul 
berladului. Printre cele mai principale se deousi - 
bec urinătoarele: Berludul, care izvorăște din 
dealul (iiurgenilor, aflător în partea de Sud-list 

“a județului Roman, curge mai întâi spre Nord- 
Est și Est până la Negreşti, apoi spre Sud-Est 
până la coniluența Vasluiului, de unde începe a 
forma marginea dintre judeţele "Tutova şi Fălciu ;— 
Vasluiul, care vine din dealul Repedea (judeţul 
(lași), curge spre Sud, trece pe lângă Codăesti, 
şi se varsă în hârlad lângă oraşul Vaslui, — 
Staenicul și Sucortțul, mai puţin importante, curg 
paralel, în direcţiune de la Nord la Sud și se 
varsă ca și Vasluiul în partea stângă a Berla- 
delui;—/eu/ora şi Stemnicul, cari curg de la West 
spre Est și se varsă în partea dreaptă a Bârla- 
dului. - 
Clima acestui jude! nu prezintă mai nici o 

varietate. Ea este pretutindeni dulce și sănătoasă. 
Dealurile insă servesc întru cât-va de adăpost în 
contra vânturilor despre Est. 

Suprafaţa județului este de 191,571 eciare. 
Populaţiunea 120,000 locuitori 
Impărțiri aduiinistrative. Din acest 

punt de vedere județul Vasluiu se împarte | în ur- 
mătoarele cinci ocoale ; Fundurile, unită cu Stem- 

..
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nicu, cu reședința în Aegrești ; — Mijlocul, - unit 
cu Crasna, cu reşedinţa în Codăeşti ; — Rahova, 
cu reședința în Pungeşti. 

Orașe. Vasluiu (8000 loc.) Situai la con- 
„ flăenţa riului Vasluiu cu Berladul. Este așezat pe 

o culme de deal, care '| înconjură de trei părți. 
Are o scoală primară de băeţi una de fete, și 
un spital. Reședința regimentului 25 de doro- 
banţi şi a celor alte autorităţi judeţene. Ars de 
Tătari în -1440. Se deosibesc următoarele edificii : 
biserica St-loan, zidită de Stefan cel mare (1475) 
în memoria bătăliei de la Racova. 

Se practică industria cojocăriei, olăriei, teracotă, 
măcinatul grâului și alte industrii privitoare nevo- 
ilor zilnice. Târg de doă ori pe s&ptămână şi o. . 
dată pe an (bâlciu) la 1—8 Septembrie. 

Neoeşti (2000 loc.) Situat în partea de Nord 
„pe Bârlad. Unul din târgurile mai importante ale 
judeţului. 

Pungeşti (2000 loc.) Spre Sud de cel prece- 
dent pe riul Rahova. 

Codăeşti (1700 loc.) Spre Nord de Vasluiu, 
lângă riul cu acest nume. , 
Monumente și localităţi istorice. Se 

deosibese cele următoare: Mânăstirea Făstăci în 
satul cu același nume, zidită de Mihail Racoviţă 
la 1733;—cătunul Scânteia, care posedă o bi- 
serică zidită de Stefan cel mare și reparată de 
Duca: Vodă.—Mânăstirea Dobrocăţul, în satul cu 
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acest nume, începută de Stefan cel mare și ter- 
minată de Petru Rareş. Actualmente penitenciar. 
Tintirim, în apropiere de Pungeșşti, unde se crede 
că sau îngropat cei căzuţi în bătălia de la 1475. | 
Bogăţii. Cultura cerealelor se practică în tot 

judeţul. Producțiunea totală atinge țifea de 664,000 
ectolitrii, dintre cari: porumb (380,000) ; grâu : 
(136,000 ; secară (15,000) ; orz (90,000); iar restul - 
alte cereale ca meiul, rapiţa și cânepă. Printre 
plantele alimentarii cartofii joacă un rol impor- 
tant. Se produce anual peste 400,000 chilograme - 
apoi vine fasolea (258,000); mazărea (38,000); 

„ linte ete. 

In acest judeţ se practică cultura anisonului, 
care dă aproape 10,000 chilograme pe an. „ 

Se produce și vin de bună calitate, mai cu 
seamă pe dealurile de pe lângă Pungeşti, Ser- 
beşti ete. - 

Pădurile ocupă o întindere destul de însemnată 
și produc lemne de construcție. 

Printre animalele domestice se găsesc: cai (6769); 
boi (62,212); —oi (54,394); — capre (1410);— 
porci (23,023); —asini (29). Se găsesc de ase- 
menea porci de York-sire, vaci de Elveţia și cai 
de rasă bună. Cultura albinelor a degenerat; ea 
constituia altă dată bogăţia de. căpetenie a jude- 
țului. Producţiunea totală astă-zi se urcă anual 
la 15000 chilograme miere și peste 5000 ceară. 
Se cultivă de asemenea și 'gândacii de mătase,
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Producţiunea minerală se reprezintă prin câte- 
va carieri de piatră. de construcţiune și de pa-: 
vagiu și prin apele minerale de pe lângă Pun- 
gești, cari. conţin. iod și sulf | 
"În privința industriei, afară de industriile pri- 
mitive, sau ale căror produse se cer zilnice de con- 
sumaţiunea locală, se deosibeşte un stabiliment de 
spirtoase fine, rom, şi alte licheruri. Se mai prac- 

“tică și: căruțăria ordinară. țesătura lânei și mă- 
fasei pe la ţară şi altele. 

| Comerţul e destul de activ. Se exportă miere 
şi ceară multă, cereale și vinuri. Schimburile se 
fac atât în capitală cât și prin târgurile arălate 
mai sus. 

Căi de comunic: ațiune. Calea ferată mer- 
ge de la Vaslui spre Sud, punând acest oraş în 
legătură cu Bârladul. Se deosibese următoarele 
șosele: șoseaua care vine de la lași, intră în 
judeţ pe la Poenile (Iaşi), trece pe la Poiana Câr- 
nului, Moara domnească, Vasluiu, apoi urmează 
pe lângă pe ferată. Mai sunt apoi șoselele ju- 
dețene; Puslui- Roman, prin Dumeşti, şi Vuslui- 
Băcău, prin Pungeşti. 

ROMAN 
(Marca trei spice de grău). 

Situatiune. Limite, Acest judeţ se co- 
prinde între judeţul Suceava și “Iași la Nord; — 

:Vasluiu ș și puţin Tutova: la Est; o mică parte din
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Tecuci și Bacău la Sud; Bacău și Neamţu la 
West. O linie convenţională mărginește acest 
judeţ de toate părţile. Spre West ea pleacă de 
lângă Buhuş, se îndreptează spre Nord până la 
Tupilați; — de .aci se îndreptează spre Nord-Est 
până -în apropiere de Ruginoasa, apoi spre Est 
până la Târgu-frumos, apoi spre Sud-Est până 
la Păuceasca, hotarul dintre lași și Vaslui; — 
marginea despre Est corespunde cu marginea ocei- 
dentală a iudeţuţui Vaslui, până la Lipova, şi 

„cu aceea a Tutovei până la Plopana ;— în sfirșit 
cea despre Sud, corespunde cu marginea septen- 
trională a judeţului 'Tecuciu (pe o mică distanţă), 
și a judeţului Bacău, până aproape de comuna 
Buhuş. 

Dealuri. O culme de dealuri aproape ne- 
întrerupte străbate județul Roman de la Nord 
spre Sud. Această culme, numită - Culmea Giur- 
genilor, -începe spre Sud de Târgul frumos și trece 
în județul 'Tecuciu sub: alte numiri. Ea desparte 
basinul superior al Berladului -de acela al Sire- 
tului, lăsând de partea celui: d'ântâi un şes în- 
gust, iar de-pariea celui d'al doilea un alt şes 
cu mult mai larg. În partea de West a jude- 
țului, în special spre West de rîul Siret, judeţul 
Roman 'esis acoperit de ultimile ramificaţiuni ale 
munţilor dintre” Bistriţa și Moldova, cari dealuri 
se pierd în șesul Siretului, apropiându-se mai 

- mult ori mai puţin de țărmul acestui: riu,



Ape. Printre ramificaţiunile ce această culme 
trimite spre Est sau “spre. West—direcţiunea ei 
generală. fiind de la Nord spre Sud-—se scurg di- 
feritele cursuri de apă cari străbat acest judeţ 
și a căror importanță este cu totul secondară. 
Printre cursurile de apă importante notăm Sire- 
tul, care '1 străbate cam prin mijloc, de la Nord 
la Sud. Acest viu intră în judeţul Roman ceva mai 
la Sud de Paşcani, trece -pe la Est de Roman, 
și ese din județ pe la Spineni. Moldova, care in. 
tră în judeţ pe la Tupilați, curge spre Sud-Est 
și confluează cu Siretul ceva mai spre Est de 
orașul Roman. 
Clima acestui judeţ este în genere foarte să- 

„nătoasă. Prezenţa dealurilor îl apără până la un 
oare-care punt de veniurile orientale, şi ace ca 
cele patru and-timpuri să fie. oare-cum mai bine 
definite. | 
" Suprafața acestui judeţ este de 165,772 ectare. 
Populaţiunea. se urcă Ja 140,000 locuitori. 
Impărțiri administrative. Se împarte 

în patru ocoale: Plasa Fundu, cu reședința în 
Băceşti ;—plasa Siretu de jos, unită 'cu Moldova 
cu reședința în Roman; — plasa Siretu de Sus, 
cu reședința în Bârsa. - , 
„Oraşe. Roman (18,000 loc.) Situat pe țărmul 

stâng al riului Moldova, ceva mai la Est de con- 
fluenţa acestui riu cu Siretul. Are un siminar 
un gimnaziu și mai multe scoli primare, de băeți
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şi fete. Esle reședința regimentului 14 de -doro- 
banţi, 8 de Călărași si 8 de artilerie. Scaunul - 
episcopatului de Roman și a celor alte autorităţi 
judeţene. Posedă catedrala Episcopiei şi alte mo- 
numente antice. Una din marile staţiunei al li- 
niei ferate. Acest oraș s'a ridicat în 1392 de către 
Roman Vodă. ” - 

Bâra (600 loc.) Deimieneşti (800 loc.) Băceşti - 
(700 loc.) târguri. 
„Monumente şi localităţi istorice. Lân- 
gă satul Scheia, s'a întâmplat victoria -repurtată 

- de Stefan cel mare în contra lui Croiot la 14836, 
Se: deosibese următoarele monumente vechi: Ce- 
tatea Smerodava (Semendra), așezată pe un deal 
între Moldova și Siret, zidită dupe cât se crede de 
Stefan cel mare la 1483, şi ruinată de Lăpuş- - 
neanul. Episcopia în oraşul Roman, începută de 

„Petru VI Rareş și terminată de Iliaș Vodă la 1550,' 
„ Biserica” domnească, tot. în orașul Roman, zidită 

la 1596 de Tomșa II și rezidită la 1696 de Va- 
sile Cantacuzen pe timpul lui Antioch Cantemir. 
"Biserica Percista mare, zidită de doamna Rucsandra 
soţia lui Alexandru Lăpuşneanu. . 

Bogăţii. Parlea roditoare, întru cât priveşte 
mai cu seamă cerealele, este șesul Siretului. |Pro- 
ducţiunea medie anuală se urcă la țifra de 620,000 
ectolitrii, dintre cari : porumb (400,000); —grâu 
(115,000) ;—orz (63,000) ;—ovăz (45,000) restul 
cânepă, in, meiu și rapiţă in cantităţi mai mici.
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Printre” plantele alimentarii se deosibeşte în 
primul rang cartofii (417,000 chilograme); apoi 
fasolea (229,000); — mazărea (38,000); — linte 
(5,000) şi altele. Se produce de asemenea. și mult 
anison, peste 60,000 chilograme. | 

Dintre animalele domestice în acest judeţ, se 
află : cai (8,638) ;—boi (54,527) ;—oi (43,605);— 
capre (536); — porei (16,337). Creșterea albine- 

„lor dă pe fie care an până la 8,600 chilograme 
miere şi peste 3000 chilograme ceară. 

Pe dealuri se află păduri întinse care se ex- 
ploatează. | 

Industria acestui județ este inapoiată. Nu se 
cunoaște de cât fabricarea spirtului de bucate, 
exploatarea lemnelor precum și alte industrii pri- 
vitoare la nevoile zilnice. i 

Ţilra comerţului acestui judeţ este interioară 
altor judeţe de o întindere -aproximaliv egală, 
Schimburile locale se fac cea mai mare parte, în 
orașul Roman, iar restul prin târguriie arătate 
mai sus.. | | 

Căi de comunicaţiune. Din acest punt de' 
vedere, judeţul Roman este foarte bine prevăzut. 
Calea ferată centrală îl străbate prin mijloc, de-a 
lungul Siretului, de la staţia (Galbeni și. până la . 
Hălăuceşti. Afară de șoseaua. naţională, care du- . 
blează calea ferată, mai sunt următoarele şosele 
județene: Roman-Plopana (Tutova); — Romau- 
Băcești, spre Vaslui; — Roman Bâra ;— Doman-
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1 ârgu-[runos, spre lași ;— Jtomuu- Piatra și Ro- 
mcnt- Buhuș. 

BACAU. 

(Marca o stâncă). 

Situațiune. Limite. Acest judeţ se allă 
coprins între județul Neamţu și Roman, la Nord;— 
'Pecuciu, la Est;— Putna, la Sud -— 'Pransilva- 
nia, la West. frontiera despre "Transilvania o 
formează” culmea centrală a munților Oituzului 
și parte din munţii “Tarcăului. Ea începe din 
munţii Sovezei, şi se îndreptează spre Nord, până 
la Măgura Casinului ; apoi spre Nord-Est până 
în muntele Namira ; apoi iar spre Nord până în 
(ermul piriului Sulţa, urmează cursul acestuia 
spre West, până la poalele muntelui Borda; de 
aci iar spre Nord, trece prin pasul Ghimeșului şi 
urmează cursul riului Ciudomir până în muntele 
ce poartă acelaşi nume. Marginea de Nord a ju- 
deţului este formală de o linie convenlională, 
care pleacă din muntele Ciudomir şi se îndrep- - 
tează spre Est prin comuna Balcani, apoi spre 
Nord până la Blăgești şi iar spre Est până la 
Buhuș, unde întâlneşte hotarul județului Roman. 
Din acest punt și până la hotarul judetului 'Te- 
cuciu, marginea de. Nord a judeţului Bacău co- 
respunde cu cea de Sud a judeţului Roman. Ma 
ginea de Est corespunde cu 'cea de West a ju- 
“deţului 'Tecuciu, până lângă Răcătau (ceva mai
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la Est de Răcăciuni). In sfişit cea de Sud, co- 
respunde pe toată întinderea cu marginea de Nord 
a judeţului Putna. 

Munții. Acest județ este unul din cele mai 
muntoase judeţe din ţară. Pe frontieră este 
străbătut de “la Sud la Nord. de culmea centrală 
a munților Oituzului ), care prezintă virturile 
Dobota, Măgura Casinului, Runcul, Namira, Farea 
și Dealul mare; apoi de culmea centrală a mun- 
ţilor Tarcăului 2), care prezintă vivfurile Măp 7hie- 
rușul, Ciudomirul mic și Ciudomirul mare. Munţii 
Oituzului trimit spre Est mai multe culmi, printre 
cari vom deosibi Culmea Slănicului, care se în- 
tinde până lângă orășelul Okna; iar din munţii- 
Tarcăului se desface culmea Pietroasa, printre 
Trotuș şi Asău, până la confluența acestora, şi 
culmea Jvineștilor, printre Asău și Taslău până 
în țărmul "Trotușului. Aceste doă din urmă vin 
din judeţul Neamţu. In general toate "dealurile 
se prelungese “printre numeroasele riuri peste tot 
judetul, până aproape de Siret nelăsând de „cât 
„vre-o câte-va şesuri inguste, ce se întind de-a 
lungul riurilor, și printre care deosebim șesul Si- 
vetului, al Bistriţei şi al Trotușului, 

Ape. Toate cursurile de apă cari udă acest 
județ ţin de basinul Siretului. Acest riu intră în' 
judeţ prin partea de Nord „ pe la Serbeşti, şi ese 

5). Munţii Oituzului se coprind între riurile Oituz şi Uz. 
2). Munţii Tarcăului se coprind între riurile Uz şi Bicaz.



— 377 — 

-.pe la satul Galășeşti, EI primește mai întâi pe 
Bistriţa, care vine din judeţul Neamtu, trece mar- 
ginea judeţului pe lângă satul Valea lui Ion, trece - 
pe lângă Bacău și coniluează cu Siretul mai, jos 
de Valea seacă; apoi pe Trotuşul, care isvo raște 
din Transilvania (munţii Tarcăului) străbate fron- 
tiera, formând pasul Ghimeşului, trece pe lângă 
comunele Ocna și Căiuţ; se încarcă: pe dreapta 

: Popoiul, Ilansu, Voica, Sulţa, Ciobănașul, 
Lapoșul Uzul, Negru, Doftana mare și mică, Ceara, 
Slănicul, Oituzul. Casinul și Caiuţul; iar pe stânga 
cu Ciudomirul, Asăul și Tazlăul. Trotușul intră 
în judeţul Putna pe la Cornățel. 

Dintre aceste riuri Oituzul formează în munţi 
un defileu imporlant, care constitue trecătoarea 
cea mai importantă din Moldova. Mai puțin im- 
portante sunt trecătorile Uzului și Trotușului 
(Ghimeşul). 
Clima acestui județ este în seneral aspră, 

pentru că aproape ?/, din suprafața sa sunt a- 
coperile de munţi, iar restul cu dealuri, lernele 
sunt lungi și friguroase şi pe virfurile înalte ză- 
pada perzistă câte-o dată şi vara, | 

Suprafaţa județului este de 422,818 ectare. 
“Populaţiuuea se urcă la 167,000 locuitori. 
Impărţiri administrative.. Din acest 

punt de vedere judeţul se împarte în următoa- 
rele cinci ocoale: Bistriţa de sus și Bistriţa de jos 
reşedinţa în Bacău; — Taslăul de: SUS, cu reşe-
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dința: în Comăneşti; — Taslăul de jos, cu rese- 

dințţa în Valea rea; — Trotuşul, cu reședința în 
Ocna. i 

Oraşe. Dacău (14000 loc.) Situat pe riul Bis- 

trița. Capitala judeţului. Are un gimnaziu, o scoală 

de meserii, și mai multe scoli primare de băeţi 

şi fete. Este reședința regimentului 27 de doro- 

banți şi a celor alte autorități judeţene. In apro- 

piere de acest oraş, tot pe Bistriţa,. se află satul 

Letea renumit pentru fabrica sa de hârtie. 

Oena (8000 loc.) comună urbană și târg im- 
portant. Situat pe Trotuș, lângă .eonfluența aces- 
tuia cu Slănicul. Are doă scoli primare de băeți 

şi doă de fete. 

Comăneşti (2000 loc.) şi Moineștii, se însemnează 

prin puțurile de păcură și cărbuni de păment. 

Glodurile, Fântânelele şi Grozeștii,sunt însemnate 

prin izvoarele de ape minerale. Căiuțul, târg si- 

tuat spre Sud-Est de Ocna. Casin, bâlein împor- 

tant de vite o dată pe an (15 August). Ei 
„Monumente și localităţi istorice. Se 

deosibese. următoarele monastiri: Berzunța, lângă 

-satul ce poartă această numire; — Precista (Tas- 

lăul)-pe riul Taslău :— Cotumba, la poalele mun- 

telui cu această numire;— Bodana în: apropiere . 

de Căiuţ: apoi schiturile Lapoș Asau, Frumușica 
şi Mcăgatra, . 

Bogăţii. Producţiunea agricolă este cu mult
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inferioară altor judeţe chiar muntoase 1), uceasta 

din cauza munţilor şi dealurilor cari acoperă ju- 

Judeţul mai pe toată întinderea. Producţiunea me- 

diă anuală se-ridică toluşi la ţilra de 750,000 

ectolilri pe an, din care cea mai mare parte 'po- 

rumb (500,000); apoi grâu (93,000; — secară 

(5,000); — orz (48.500); — ovăz (75,000); — iar 

restul cânepă (5000), rapiţă şi in. 

In privinţa plantelor alimentarii însă acest ju- 

deț este foarte bogat. Se produce anual până la 

* 840,000 chilograme cartofi; 55,600 de “fasole, 

54,000 mazăre ete. 

Se mai produce de asemenea! anison (6,500 

chilograme) şi hameiu (600 chilograme). . 

Cultura viței dă până la 4,600 eetolitrii vin 

alb (foarte puţin negru). 

Dintre animalele domestice acest judeţ posedă: 
cai (8,374); — boi (79,417); — oi (56,384); — 
capre (5170);—porei (29,943). Albinele dau până 
la 6000 chilograme de miere şi peste 3000 de ceară. 

Pădurile în acest judeţ sunt întinse şi dau loc 

unei exploataţiuni importante. - 

„ Producţiunea minerală este de asemenea im-. 

portantă. Se deosibesc minele de sare de la Ocnă 

(unde se află un penitenciar), apoi puțurile de _ 

păcură şi cărbuni de - “pământ de la Comăneşti 

Maineşti și 'Lețcani; apoi apele minerale de la 
  

” 1). Se înţelege, în raport cu întinlerea suprafeţei 

.
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Slănic, unde se află un stabiliment balnear, Oenă, 
Grozeşti şi Fântânele. 

Industria mare se reprezintă prin fabrica de 
hârtie de la Lelea ; fabricarea spirtului de bu- 

„cate a cărui producțiune se urcă anual până la 
12,000 chilograme ; exploatarea “lemnelor, a pă- 
curei şi a sărei. Lângă acestea vom adăoga ne- 
greșit și industriile privitoare la nevoile zilnice. 

Comerţul 'acestui judeţ este important. Se ex- 
portă lemne, spirt, hârtie şi puţine cereale. Schim- 
burile lovale se practică mai cu seamă în ora- 
şul Bacău și prin diferitele târguri ale judeţului. 

Căi de comunicatiune. Calea ferată cen- 
trală str&bate judeţul. Bacău de la Sud la Nord, 
urmând valea Siretului, de la Răcăciuni şi până - 
la Galbeni. Afară de asta se mai notează şi li- 
nia ferată de la Ocna spre Adjud pe valea 'Lro- 
tușului prin Ornești și Căiuţ. Din șoseaua naţio- 
nulă care merge pe lângă calea ferată, în spe- 
cial de la Bacău, se desface spre West o şosea 
județeană, care trece prin Scorţeni, Moinești, Co- 
mânești şi se împreună cu calea ferată laterală 
la Ocnă. O altă șosea naţională pleaca din Ba- 
cău spre Nord West şi intră în judeţul Neamţu - 
pe la Buhuş; această șosea conduce la Piatra. 
Comunicaţiunea cu 'Transilvania se face prin doă 
trecători principale: Oituzul, formată de riul Qi- 
tuz, și Ghimeșul formată de riul 'Trotuș și între 
ele Uzul, formată de riul Uz. Drumurile cari
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- conduce spre aceste trecători sunt r&u întreținute. 
In partea de Est a județului sunt încă doă. şosele 
judeţene: Bacău — Poenile (Roman) şi Bacău — 
Purincea, de unde trece upoi în judeţul 'Tecuciu. 

NEAMȚU. 

(Marca o căprioară). 

Situaţiune. Limite. Judeţul Neamţu se 
allă coprins între judeţul Suceava, la Nord — 
Roman, la Est; — Bacău la Sud; — 'Transilva- 
nia, la West. Frontiera despre “Transilvania în- 
cepe din muntele Ciudomir, se indreptează spre. 
Nord până în vârful Tarcău, apoi spre Nord —. 
West, trecând pe la West de Ciahlău, prin pasul 
Bicaz, pasul 'Tulgheş și se termină în culmea nu- 
mită Piatra roșie. Marginea despre Nord este for- 
mată de.o linie convenţională care “merge spre“ 
Est până în dreptul satului Cristești (Suceava); 
apoi spre Sud până la hotarul judeţului Roman. 
Marginea despre Est corespunde cu marginea oec- 
cidentală a judeţului Roman, care merge spre 
Sud până la Buhuş; iar cea despre Sud cores- 
punde cu marginea septentrională a judeţului Ba-. 
cău, începând de la Buhuș şi până în muntele: 
Ciudomir. 
Munţii. Ca și Bacău judeţul Neamţi este a- 

coperit pe o mare parte din suprufaţa sa cu ramu-. 
zile munţilor "Tarcăului și ai Hangului (Cea- 
ălăului) și parte din munţii Grinteşului. Grupul
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munților Tarcăului se întinde până în Bicaz, 
prezintând  virfunile: Tareăul, Sălașul lui Ai 

hai,  Simţiaşul, așezați pe culmea centrală, şi 

Murgociu, Gosimeanul, Gewmniinul ete., așezați în- 
tre “Farcău și Bistriţa. Din muntele 'Tarcăul se 

desface culmea Gosmeanului, care. merge spre 

Nord-Est până la virful ce poartă acest nume, 

apoi spre Nord până în muniele Murgociu, şi în 

sfirşit spre Est până la conlluenţa Bistriţei cu a- 

lluentele său Calul. Din această culme, ceva mai 

ia Nord de muntele Gosmeanul, se desface, mai 

întâi spre Est, apoi spre Sud-Est, ramura Taslău- 

lui mare, care se. pielungește, printre acest riu 

şi Nichid, până în ţărmul Trotușului. Partea des- 

pre Sud a acestei culmi trece în judelul Bacău.— 

De la ţărmul Bicazului și până aproape de hotarul 

judeţului Suceava se întinde grupul munţilor Han- 

gul, cari reprezintă figura mai multor linii nere- 

- gulate ce se laie una pe alta prin centru 1). Acest 

grup constitue un masiv compact de o înălțime 
mediocră între Bicaz, Bistriţa și Bistricioara, tri- 

miţând ramuri în toate directiunile. Nodul oro- 

grafic al acestui grup este-format de însusi mun- 

tele Ciahlăul (Pionul), a cărei înălțime nu trece 

de 1006 metrii. Din acest munte pleacă: 1) cul- 

mea Obcina Verde, spre Est, până în Bistriţa, 

care se lermină prin dealul Boului; — 2) culmea 

Piciorul Fuvceturilor, spre Sud-Est, până la con- 
  

1). Vezi-pagina 53.
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Muența Bicazului cu Bistriţa; — 3) culmea 0)- 
cina Neagră, spre Sud, până la pasul Bicazului; — 

4) culmiea Poiana lungă, până la frontieră ; — 

5) culmea Iăghieșului, peste care trece frontiera 
țărei, și prin care se leagă cu munţii Gherghiu- 

lui din “Transilvania; — 6) culmea Reăpeiunilor 

spre Nord, până la confluența Bistricioarei cu 

Bistriţa. De aci, şi până la hotar, se întinde cul- 

mea &rințeşului, care prezintă viril ce poaulă 

această numire 

De partea stângă a Bistriţei se întinde o parle 

din munţii Bistriţei moldovene 1), ale căror ra- 

muri se întinde până în șesul riului Moldova, 
prezintând mai mulle virluri, puţin - importante 

prin înălțimea lor, ca: e Agură, Cearea  Maunee- 

dul şi altele. 

Ape. Printre cursurile de apă care udă judeţul 

Neamţu cel mai important este Bistriţa, care intră 

în judeţ pe la satul Stejarul, curge :în aireclie 

generală spre Sud-Est şi trece pe lângă Piatra 

și târgul Buhuș, pe unde intră în judeţul Bacău, 

Acest rîu se încarcă pe dreapta cu: Bistricioara, 

care vine din Transilvania şi confluează lângă 

satul Bistricioara; — Bieazul, care curge paralel 

cu Bistricioara şi confluează lângă satul Bicaz;— 

_Tarcăul, care izvoraște din vîrful Tarcăului, cur- 

ge direct spre Nord, şi confluează ceva mai la 

Nord de satul Tarcăul; — Calul, care ese din 
  

1). Partea meridională a acestei catene.



muntele Murgociu; Japa și Nechid, mai puţin 
importante, curg toate paralel, de la West: spre 
Est şi coniluează cu Bistriţa intre Piatra și Buhuș. 
Alluenţii dupe stânga nu sunt în mare parte de 
cât nişte torente, pentru că, mai pe toată întin- 
derea, culmea munţilor Bistriţei sunt apropiaţi de 

„țErmul acestui rîu. Printre acestea se deosibeşte 
Cracăul, încărcat cu inajul “care confluează 
ceva mai sus de Buhuș, şi Cuejdiul, care conlluează 
lângă Piatra. - 

„Dintre afluenții Moldovei cel mai important este 
Neamțul care curge de la West spre Est, trece 

pe lângă orășelul Neamţu, şi confluează cu Mol- 

dova lângă Timișeşti; apoi Valea albă, care con- 
fuează lângă Tupilați la hotarul despre Roman. 

Clima acestui judeţ nu se deosibeşte întru 

nimic de aceea a județului Bacău. Vara relativ - 

scurtă, iarna lungă și riguroasă; iar pe vîrfurile 

munţilor înalţi zăpade se menţine adese ori chiar 

vara. - 

Suprafaţa județului Neamţ este de 850,781 ec- 

tare. , Ă 
Populaţiunea 180,000 locuitori. 

Impărţiri administrative. Din acest 
punt de vedere judeţul Neamţ, se împarte în ur- 

mătoarele cinci ocoale: Plasa de sas, unită cu 

Mijlocul, cu reședința în Neamţu; — Piatra, u- 
nită cu Muntele, cu reședința în Piatra ; — Bis- 
trița, cu reședința în Buhuș,
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Oraşe. Piatra (21,000. loc.) capitala jude- 
tului. Situat pe ţErmul stâng al Bistriţei, nu de- 

parte de confluenţa acestuia cu Culjdiul. Are un 

gimnaziu, o scoală de meserii, trei școli primare 

de hăeţi și doă de fete. Este reședința regimen- 

„tului 15 de dorobanţi şi a celor altor alte auto- 

rități județene. Comert însemnat cu lemne lu- 
crate. Târg important la 8 Februarie, 18 Maiu, 

3 Noembrie și S Decembrie. ' 

Neamiu (10,000 loc.) Situat în partea de Nord 
a judeţului pe riul ce poartă același nume. Are 

doă scoli primare de băeţi si fete și un spital 

însemnat. In apropiere (comuna Petricanii) se 

allă cca mai mare fabrică de postav din. Romania. 

Honumente şi localităţi istorice. Din 

acest punt de vedere judeţul Neamţu este foarte 

bogat. Se deosibește în oraşul Piatra biserica dom- 

nească (Si-lon): zidită de Stefan cel. mare la 1499. 
Mânăstirea Aeanmţu, compusă din mai multe bise- .. 

vici ; Biserica mare, fundată de Stefan cel mare 

la 1497, arsă la 1862 şi reedificată de archi- 

mandritul 'Timoteiu ; St- George, ridicată: de Ste: 

fan III la 1892 și biserica St-loan Bagustor, ri- 

“dicată la 1402 de Alexandru cel bun. Mânăstirea 

Agapia, compusă 'din:: Agapia vechiă, fundată de 

Petru schiopui la 1585 și rezidită de Anastasia 

soţia lui Duca Vodă; Agapia mare, fundată de 

hatmanul Gavril 1). Intre aceste doă biserici se află 

"9, Fratele lui Vasile Lupu. 

25
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o stâncă numită Piatra lui Aron Vodă. Apoi St- 

loan. Se mai notează încă Secu, mănăstire zidită 
la 1560 în timpul lui Alexandru Lăpuşneanu. V&- 

raticul zidită la 1598 pe timpul lui leremie Mo- 
vilă, rezidită şi mărită la 1789 pe timpul lui A- 
lexandru Ipsilante. Bistifa, care se crede a se 

fi zidită pe timpul lui Alexandru cel bun. Cetatea 

Neamţu, vidicată la anul 1190 de cavalerii Teu- 

“toni, pe timpul cruciadelor şi restaurată de Ste- 

fan cel mare. Afară de asta mai sunt și alte 

schituri ca Nechidul, Sikhla, Vălenii și altele. In 
sfirșit ruinele cetăţei Petodrava şi Valea allă sau 
Răsboeni, unde s'a repurtat victoria lui Ștefan cel 
mare în contra Turcilor la 1476. 

Mogăţii. Cultura cerealelor este importantă. 

Se produce anual până la 3,610,000 cctolitrii, din- 

tre cari: porumb (3.340,000); — grâu (84, 000); — 
„secară (22,000);—orz (70,000);—ovă&z (77,000); 

. 

cânepă (8,000);—meiu, ete. Cultura plantelor a- 

limentarii este de asemenea importantă. Se deo- 

sibește: cartofi (568,000 chilograme); — fasole 
(580,000); — mazăre (57,000) şi altele. Se pro- 
duce anison în cantităţi mari (28,000 chilograme). : 

Dar. ceea ce constitue adevărata bogăţie a a-. 

cestui judeţ este întinderea: pădurilor care se ex- 

ploatează pe o scară întinsă, dând loc unui ex- 
port considerabil, 

Dintre animalele domestice judeţul Neamţu pro- 
duce: cai (6,294);—boi (69,641);—oi (81,333);—
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capre (930);—porci (16,795). Albinele dau până la 
17,700, chilogrăme de miere şi 4000 de ceară. 

Sursele de ape minerale sunt numeroase în a- 
cest județ. Se deosibeşte în primul rang stabili- 
mentul balnear” din Bălfăteşti, apoi altele mai pu- 
țin importante pe lângă comunele ; Piatra, Bicaz, 
Bistricioara, Pângăraţi, Vânătorii pietrei, Humu- 
leşti, mânăstirea Neamţului, “Tazlău ete. | 

” Industria mare se reprezintă prin exploatarea ' 
lemnelor, o fabrică mare de postav, şi o fabrică 
de lemnișoare de chibrituri ; apoi de alte industrii 
certe de consumaţiunea locală. 

Comerţul acestui judeţ este de asemenea im- 
portant. Se exportă lemne în cantităţi conside- 
rabile ; apoi cereale, postavuri, miere, ceară și 
altele. | i 

Căi de comunicaţiune, Acest judeţ este 
strebătut de.următoarele şosele : Buhuş— Piatru— 
Prisăcani, înconjurând munții Hangului pe la Nord 
și de aci în 'Transilvania ; — Piatra— Neamţu— 
Cristești pe unde intră în judeţul Suceava; — 
Piatra— Bozieni, prin Girov, de unde se desface 
o şosea spre 'Tupilaţi, ambele intră în judeţul 
Roman :— Roznov — Bovleşti — Balcani, care se 
desface de șoseaua națională, și merge în Bacău. 
Punctele de contact cu Transilvania cele mai im- 
portante sunt: Cheile Bicazului, “trecătoare for- 
mată de riul Bicaz, Prisăcani, formată de Bis- 
tricioara.
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SUCEAVA. 

(Marca 3 brazi). 

Situaţiune. Limite. Acest Judeţ se allă 
coprins între Transilvania, spre West; — Buco- 

vina și judeţul Rotoşani spre: Nord; — județul 
lasi, spre Est ;—Neamţu spre Sud. Frontiera în- 

„cepe de la hotarul judeţului Neamţ şi se îndrep- 

ieuză spre Nord-West până la muntele Glodu ; 

apoi spre West până la muntele Pietrile roşii : 

de aci se îndreptează spre Nord şi Nord-Est, trece 

peste muntele Lucaci, până la. fermul Bistriţei, 

pe care o urmează în aceeași direcţie până la 
puntul unde acest rîu coteşte spre Sud ; apoi ur 

mează tot spre Nord până la. muntele. Brustu- 

'roasa, apoi spre Est până la Cornu Luncei, spre 

Nord până la Liteni (Bucovina), şi spre Est, tă- 

când mai multe cotituri până în Siret. Marginea . 

despre Nord este formată de o linie convenţio- 
nală, care merge puţin spre Sud, urmând cursul 

Siretului, apoi spre Est până aproape: de Ilârlău, 

unde începe hotarul despre județul laşi. Marginea 

despre Est. pleacă din acest punt și se îndrep- 

lează spre Sud până la Târgul frumos, unde în- 

cepe hotarul despre Roman. Marginea despre -Sud, 

corespunde cu cea despre Nord a județelor lo- 

man și Neamţu până la frontieră. 
Miumtii. Partea occidentală a judeţului Su- 

ceava. este acoperită de mai multe 'grupuri de
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munţi și despărțită în doă prin riul Bistriţa, Spre 
West de acest riu se afli o parte din munţii 
Grenţieşului, cari ţin până în piriul Neagra apoi 
de munţii Dornei, coprinşi între Neagra, şi Bis- 
triţa., Aceștia prezintă virfurile Glodu, Măgura 
cinătă și cînful Sarului. i 

Din virful Glodu se desface spre “Est culmea 
numită Dealul dintre Neagra, printre Neagra şi 
Negrişoara. Din migura vânătă se desface spre 
Nord-West culmea Găboaia, printre Neagra. şi 
Bernarul mare. Din virful Sarului se desface în 
aceeaşi direcție culmea Bernavului,. printre Ber- 
narul şi Bernărel, și culmea Pietroasei spre Nord 
până la cotitura Bistriţei. — Spre Est de Bistriţa 

„se allă munţii Bistriţei moldovene, cari se întind 
de-a lungul acestui rîu până ce trec în judeţul 
Neamţu. Prezintă virfurile J/aleuca, Cheia, Stă- 
nişoara, Ostra, Pietroasa ete. 

Trimite spre Nord-Est culmea numită Obcina 
Valea seucă, printre Suha mică şi Moldova şi 
dealul Retișului, printre Suha mică şi Suha mare, 
Se mai deosibeşte încă: dealul Sfirbăţei, printre 
riul Suceava şi Șomuzul mic; dealul //alm, pre- 
lungit prin dealul făfunda, printre Somuzul mie 
şi -Șomuzul mare; dealul Tubata, prelungit de 
dealul Jârgudui, printre Șomuzul mare și Mol- 

_dova. 

Ape. Printre cursurile de apă cari udă acest 
judeţ deosebim pe cele următoare: Suceava, care



întră în țară pe la Itzkani, şi udă judeţul Suceava 

de la Stirbăţii şi până la Litenii, unde confluează cu 
Siretul. Moldova care străbate frontiera, pe la 

Cornu Luncei, străbate județul, de la Nord-West 

către Sud-Est până la Hălănceşti, pe unde intră 

în judeţul Roman. Se încarcă pe dreapta cu ri- 

urile Râșca, Slatina, Suha „mică şi Suha mare, 
Mălinul, Șonuul mic și Șomul mare, curg paralel - 

de la West la Est. Bistriţa, trece frontiera pe la 

Dorna Guira-Negrei, udă partea. de West a ju- 

dețului și trece în județul Neamţu pe la comuna 

Galu, dupe ce s'a încărcat pe dreapta cu Sarul 

Dornei, Bernarul, Bernărelul, Neagra, Săbaşa ete. 

Clima acestui judeţ este cescezivă, mai cu 

seamă prin părțile muntoase. lernile sunt lungi 

și friguroase, iar toamna de ordinar scurtă. Partea 

despre Est nu este scutită de vânturile ce suflă . 

despre Nord-Est. 

Suprafaţa judelului Suceava este de 339,363 
ectare. | 

Populatiunea atiuge ţifra de 140,000 locuitori. 

Impărţiri administrative, - Din acest 

punt de vedere judeţul se împarte în următoarele 

patru ocoale: Moldova unită cu Șomuzul cu re- 

şedinta în Fălticeni; — Muutele cu reședința în 

Broşteni; — Siretul cu 'reședința în Pașcani. 
Orașe. Fălticeni (16,000 loc.) Capitala jude- 

țului. Situat pe valea riului Șomuzul -mare. Re- 

ședința regimentului 28 de dorobanţi și a celor
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alte autorităţi județene. Are un gimnaziu, o scoală - 
“primară de băeli și una de fete și o scoală de" 
cismărie. Fabrică pentru tăbăcirea picilor şi pen- 
ru cleiu. Unul din cel mai importante târguri 

din țară care se ţine la 20 Iulie. o 
Pășoani târg-pe Siret. Staţie importantă pe 

linia ferată, - i 
Iwspezi, târg situat lângă Siret, mai la Noră 

de Pașcani. Renumit pentru piatra ce exploa- 
tează, . 
„Monumente şi localităţi istorice. Se 
deosibese următoarele: Baie, cetate istorică foarte 
vechiă, spre Sud-West de: Fălticeni, însemnată 
pentru victoria rejurtată de “Stefan. cel mare în 
contra lui Matei Corvin la 1466. Soci, însemnată 
pentru victoria lui Stefan cel mare în contra lui 
Radu, domnul Munteniei la 1476. Rişea, mânăs- 
tire zidită de Pelmu Rareş, Slatina , mânăstire 
zidită de Alexandru Lăpușneanu la 1560. Probota 

- lângă satul cu acest nume, zidită de Petru Ra- 
reș. Rărăul şi Brătești schituri. 

Bogătii. Producţiunea totală a cerealelor pe 
lie care an se urcă la ifra de 652,000 ectolitri, 
dintre care: porumb (375,000) ; — grâu (56,000) ; 
secară (28,000) ;—orz (80,000);—ovăz (99,000); 
—cânepă (4,500); iar restul meiu, rapiță şi in.— 
Cultura plantelor alimentarii este. importantă. Se 
produce cartofii (773,000 chilograme); — fasole 
(244,000) ;- mazăre (66,300) și altele. Se pro-
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duce de asemenea şi anison (10,000 chilograme). 
Părţile muntoase sunt acoperite cu păduri în- 

tinse, care dau loc unei exploataţiuni considera- 
bile, ceea ce constitue bogăţiea de căpetenie: a 
judeţului. Feneţele din județul Suceava sunt re- 
numite pentru calitatea lor, 

* Producţiunea vinului este neinsemnată. 
Dintre animalele domestice în: județul Suceava 

se găsese: cai (6403);—boi (57,169);—oi (66,451); 
capre (714); porci (11,441). Producţiunea. albi- 
nelor dă până la 22,700 chilograme de: miere 
și 4,100 de ceară pe fie-care an. 

Se deosibește industria lemnăriilor, aceea a ra- 
chiului de tescovină, lăbăcirea pieilor şi alte in- 
dustrii trebuincioase consumaţiunei locale. 

Comerțul este important prin exportul de leinne. 

Schimburile locale se fac în Fălticeni și prin cele 
alte târguri mai mici. 

Căi de comunicaţiune. Calea ferată cen- 
tală străbate judeţul de la Sud la Nord, în partea 
orientală. Intră pe la Ilălănceşti şi trece în Bo- 
toşani pe la Liteni. 

Următoarele şosele străbat judeţul în diferite 
„direcțiuni: Fălticeni- Tupilați (Roman) prin Chris- 

tești şi Miroslăveşti. De la Fălticeni această şosea 
națională merge până la cornul Luncei, pe unde 

„trece frontiera. Fălticeni- Dolhasca, prin Preotești, 

din care se deslace o allă şosea la Liteni prin 
Pleșești. Din şoseaua naţională se desface spre
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Sud: o șosea judeţiană care trece în judeţul 
Neamţu pe la Brusturi; o alta care pleacă de 

„lângă cornu Luncei şi merge spre Sud până la 
Broşteni, pe țărmul Bistriţei. Printre trecători, 
deosibim, Corau Luncei, formată de „Moldova. 

IAȘI. 
(Marea un cal). | 

Situațiune. Limite. Acest județ -se află 
coprins între județul Botoşani, spre Nord; — 
Basarabia, la Est; — Fălciu, Vaslui şi parte din 
“Roman, la Sud; — Roman și Suceava la West 
Marginea despre Nord o formează linia conven- 
țională care pleacă de la hotarul judeţului Su- 
ceava, şi se întinde spre Est până în riul Prut 
lângă Bădărei; — cea de Est o formează Prutul. 
de la Bădărei până la Măcăreşti (hotarul despre 
Falciu); cea. de la Sud corespunde cu marginea 
septentrională a judeţelor rălein, Vaslui și cu 
parte din cea occidentală a judeţului Roman, iar cea 
de West cu aceea a judeţului Roman și Suceava. 
Dealuri. De şi situat în partea de Est a 

Moldovei, solul stu este acoperit de dealuri, cari 
se întind în direcţie generală de la Nord la Sud, 
și printre care se- deosibeşte dealul Bahluiului, 
dealul Turia, dealul Cotnarii, Copou, Cârligyu 
droneanu, Șorogarii, Popricanii, Catalina. Printre 
aceste dealuri se scurg apele a mai multor riuri 
cari străbat acest judeţ și printre cari se for- 
mează șesuri întinse și -rodiloare.
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Ape. Printre cursurile de află cari udă ju- 
deţul Iași deosebim pe cele următoare: Prutul. 
care "l'udă de la satul Bădărei până la sa- 
tul Alăcăreşti, trecâna pe lăngă Sculeni și Un- 
gheni. Jijia, care udă partea de răsării a ju- 
dețului, intră în judeţ pe la Andrieşani și ese pe 
la Seopoşeni,. pe unde intră în Fălciu, dupe ce 
sa încărcat cu pâriul Meletinul, Jijioara și cu 
Bahluiul cel mai important din afluenții sei. care 

-intră în judeţ pe la satul Feteştii, curge spre 
Sud-Est, udă, orașul Iași și coniluează cu Jijia spre 
Sud-Est de Iaşi, dupe ce, la rîndul său, s'a încărcat 
de. ambele părţi en: Bufalnița, Cârjoaia, /lucu, 
Bahlueţu, Nicolina și Repedea. | 
Clima acestui judeţ este dulce şi sănătoasă. 

Nu este însă ferit de vânturile ce suflă despre 
Basarabia cu toate dealurile ce 7] acoperă. 

Impărţiri administrative. Din acest 
punt de vedere judeţul Iaşi se împarte” în şeaple 
ocoale: Copoul 1), în centru, cu reședința în Bi- 
zolarii;— "Turia, spre Nord, cu reședința în Bi- 
zolarii —Bahluiu, spre Nord-West, cu reşedinţa 
în Podul Ilouei;—Cărligătura 2), spre Sud-West, 
cu reședința în' Podul Iloaei ;—Stavnic, spre Sud, 
cu reședința în Boineștii;—Codru, spre Sud-Est, 
cu reședința în Bucium — Braniștea, spre Est, 
cu reşedinţa în “fufora. - 

  

1). Unită cu plasa Turia. 

:) Unită cu plasa Bahluiu,
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Oraşe. laşi (95,000 loc.) Situat intre riul 
Bahlui şi pâriul Căcaina şi între dealurile Copoul, 
Șorogarii, Socola, Cetţuia și Galata. Are Univer- 
sitate cu scoală normală, un liceu, doă gimnazii, 
scoală militară, o scoală normală numită Institutul 
Vasile Lupu, -doă scoale de meserii, scoală co- 
mercială, scoală centrală de fete, un liceu privat, 
numit Institutele Unite, si altul numit Iustitutul 
normal de domnişoare, Conservator, scoală de pic- 
tură, zece scoale de băeți şi opt de fete.—Sca- 
unul Mitropoliei Moldovei. Curte de apel, tribu- 
nal, ete. Reședința corpului IV de armată şi 
a statului său major. In acest oraş se găsese ur- 
inătoarele spitaluri : St-Spiridon, cel mai mare, 
spitalul Pașcanului. spitalul militar, spitalul Golia 
pentru alienaţi, Institutul Gregorian, pentru copii 
găsiți, și spitalul Pereesc. Se mai deosibeşte : bi- 
serica Mitropoliei, care este catedrală; biserica: 
St- Nicolae, zidită de Ștefan cel mare, unde, în 

"timp de o sută de ani, şi mai bine, se tngeau 
„domnii Moldovei ; biserica 'Tres/etiţele, zidită de 
Vasile Lupu: biserica Golia, zidită tot de Vasile 
Lupu: biserica St- Spiridon, ete. Se deosibeşte de 
asemenea statua lui Ştefan: rel mare ridicată în 
timpii din urmă. 

Acest oraș a fost capitala Moldovei din timpul 
lui Alexandru Lăpușneanu și până la Unirea prin- 
cipatelor. O rare" parte din populaţia acestui o- 
raș se compune din Ebrei, cari de almintrelea,
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sunt în mare număr, mai cu seamă, prin Mol- 

dova de Nord. Industria este mai desvoltată de 

cât în ori ce alt oraş din Moldova. Comerţul 

su se urcă la ţifra de 27,575,000 lei pe fie-care 

an, dintre care peste 20 milioane numai import. 

Este al doilea oraş din ţură dupe Bucureşti, și 

cel dintâi din Moldova. - 

Târgul-frumos (6,000 loc.) situat pe marginea 

occidentală a județului. Comună urbană si târg 

important. Este renumit pentru producţiunea pe- 

penilor verzi. Se mai allă încă următoarele târ- 

guri: Podul-louei (3,000 loc.) lângă Bahluiu ;— 

Bivolurii (1,500 loc.) în partea de Nord-Est, lângă 

Prut; Seulenii (1,500) mai la Sud, tot pe Prut, 

trecătoa e în Basarabia. , 
Monumente şi localităţi istorice. Din 

acest punt de vedere judeţul laşi este destul de 

bogat. Se deosibeşte: mânăstirea Sololu, fondată 

de domnița Sultana, fica lui Lăpuşneanu la 1572, 

unde se află și un seminar; — Cetăţuia, fondată 
de loan Duca Vodă la anul 1670; — Frumoase, 

fondată la 1658 de Gheorghe Ghica: — Galata. 

fondată de Petru Schiopul la 1584;— Tres/etiţele, 

a cărei construcţiune este în stilul celei de la 
curtea de Arges, fondată de Vasile Lupu ;—St- 

Aicolae domnesc, fondată de Ştefan cel mare ; — 

biserica Barnotzki, fondată de Miron Barnolzki, 

unul din domnii Moldovei; — Golia, fondată de 
lon Golia și rezidită de soția lui Vasile Lupu.
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Toate aceste mânăstiri şi biserici ţin de oraşul 
lași și sunt de o mare însemnătate în istoria 
țărei, N 

Bogăţii. Producţiunea mediă anuală a ce- 
realelor se urcă la ţifra de 807 „000 ectolitri. In 
primul rang vine porumbul (537.000 ect —apoi: 
succesiv grâul (130,000);—-orz (100,000);—ovăz 
(32,000); —secară (4 -100);—cânepă, meiu ete. Din 

„Plantele alimentarii se cultivă: cartofii (260,000 
chilograme):— fasole (270, ;000);—linte (10,000);— 
mazăre (25,700);—ete. Se cultivă de asemenea 
Şi anison (1,420 chilograme). 

Producţiunea vinului este prea mică ca canli- 
tate; calitatea insă a vinului de Colnari este su- 
perioară tutulor celor alte vinuri din țară. Pro- 
ducţiunea totală a judeţului nu _lvece de 2,400 
ectolitri pe an. 

Pădurile și livezile, altă dată mult mai impor- 
tante prin întinderea lor, s'au mai împuţinal.. 

Dintre animalele domestice se găsesc în acest 
judeţ cai (8044);—boi (82, 082); — oi (112.591); 
capre (3t%);—-porei (18,225). 

Creșterea albinelor constitue una din. bogăţiile 
„acestui judeţ. Se produce până la 16 400 chilo- 
grame miere și aproape 3000 de ceară, 

Industria este concentrată aproape numai în 
„judeţul lași, unde afară de fabricarea spirtului, 

a luminărilor ete., nu se practică de cât indus=. 
triile. de prima nevoe. Afară de acest oraş, lo-
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- cuitorii nu cunosc altă ocupaţiune de câ agri- 

cultura. şi creșterea. vitelor. 

Comerţul însă este destul de important. Se ex- 
portă vin de Cotnari, cereale, animale, miere, 

ceară și altele. Schimburile locale se fac: în o- 

_raşul laşi, 'Târgul-frumos și prin cele alte târguri, 

Căi de comunicaţiune. Din linia ferată 

„centrală se desface la Paşcani o linie, care in- 

tră în judeţul Iași pe la Târgul frumos, și-l stră- 

bate de la West la Est trecâna prin podul Iloaei, 

Cucuteni, laşi și Ungheni, unde se leagă cu ca- 

lea ferată din Rasarabia, care merge la Bender. 

Afară de şoseaua care dublează calea ferată, ju- 

deţul Iași este străbătut de următoarele șosele: 
Jași-Bădărei; spre. Nord, cu o ramură la Scu- 

leni; — Iaşi-Țuţora, spre Sud-Est; — Jași-Cos- 
tulenii, şi de aci trece în Fălciu ; -- Jași- Vasluiu, 

prin Poeni; — Iași-Bodea, pe unde trece tot 

în Vaslui (aceasta din urmă cale județană); Iași 

Roman, prin Voinești; — Târgu-frumos- Hârlău . 

(Botoșani). Pe lângă acestea trebue să mai no- 

tăm drumul de pe lângă Prut, care pune în le- 

gătură judeţului Iaşi cu Botoşani și Huşi. 

“BOTOŞANI. 

(Marca o coasă). 

Situaţiane. Limite, Acest judeţ se allă 

coprins între judeţul Dorohoi, la Nord;—Basara- 

-bia la. Est; —Iaşi şi Suceava la Sud; — Buco-
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vina la West. Frontiera despre Bucovina urmează 
cursul riului Suceava, începând de la hotarul ju- 
deţului Suceava și până la Itzkani; de aci ea 
urmează spre Nord până la hotarul judeţului Do- 
rohoi, spre West de satul Hânţești. Marginea des- 
pre Nord este formală de o linie convenţională, 
care pleacă din acest punt şi se îndreptează în 

„ direcţiune generală, spre Est până la Prut în 
faţa satului Cârpacii din Basarabia. Marginea des- 
pre Est o formează Prutul de la Cârpaci și până 
la Bădărei; iar cea despre Sud corespunde cu 
marginea despre Nord a judeţelor Iaşi și Suceava, 
de la Bădărei și până la frontiera ţărei. 

Dealuri. In mare parte. șes, judeţul Boto- 
șani nu prezintă de cât nişte dealuri a căror 
înălțime este mediocră şi cari se pierd în 'văile 
largi ale riurilor “ce străbat acest judeţ. Printre a- 
ceste dealuri deosebim pe următoarele: Dealul 
Yrăsineilor ;—dealul Țincușa;—dealul Var niței,— 
dealurile Cerbului, Ghilomești FT! "urniceri, Țugueata, 
dMesteacănul şi altele, - 
Ape. Toate riurile cari ud acest judeţ, curge 

în direcţiune generală de la Nord-West spre Sud- 
Est. Spre Est curge Prutul, care'i formează mar- | 

- ginea despre Basarabia, trece pe lângă Stefănești 
Durnești și merge pe Bașeul, care vine din Do- 
rohoi şi cu care confluează spre Sud: de Ostop- 
ceni. Jijia; vine din Dorohoi, intră în județul Bo- 
toşani pe la satul Tăutești și trece în judeţul Iaşi
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mai la Nord de-comuna Andreișani. Acest riu 
se încarcă cu riulețele Sitaa, Miletinul, Teișoaia 

şi Driştia. Siretul, trece in judeţul Botoșani pe 
la H&nţeşti (Dorohoi), udă partea apusană a ju- 

dețului, și trece în judeţul Suceava mai la Nord 

de satul Tudora. Suceava, care formează margi- 

nea apusană a județului de la Itzkani și până la 

Liteni. | . 
In judeţul Botoșani se mai deosibeşte încă la- 

cul Drăcșani şi bălțile Geamăna, Zaton şi Lunca. 

Clima acestui județ este uniformă ca și so- 

lul stu. Vânturile domină regulat, mai cu seamă 

cele ce vin despre Rusia. Nu se observă altă deo- 

sibire de cele alte județe ale țărei de cât .aceea 

ce provine din situaţiunea sa în raport cu lati- 

tudinea, totuș. acosehirea este atât de mică în 
cât abia se poate menţiona. 

Suprafaţa judeţului este de 258,705 ectare. 

Populațiunea se urcă la ţifra de 157,000 lo- 
cuitori. 
Impărțiri administrative. Din acest 

“punt de vedere județul Botoșani se împarte în 

şease ocoale: Târgul, la Nord unit cu Meletin, - 
“în centru cu reşedinţa -în Rotoşani;—Coşula la 
Sud cu reședința în Zlărleu ;—Sivetul, spre West 

cu reşedinţa în Burdujeni ;— Jijia, unita cu Ste- 

fănești, spre Est, cu reşedinţa în Stefănești. 
Oraşe. Botoşani (42,000 loc.) Capitala jude- 

țului. Este situat în centrul judeţului. Are un li-
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_“ ceu, seoală centrală, 4 scoli primare de băeţi și 

doă de fete, o scoală de meserii, doă scoli ro- 
mâno-armene. Este reședința regimentului 16 de 
dorobanţi și regimentului 11 de călărași precum 

şi a celor alte autorităţi județene. Are un spital 

mare dependinte de spitalul St-Spiridon din Iaşi; 

fabrică de luminări de stu, de săpun. ordinar, 

conserve, berării, mori cu aburi pentru măcinat . 

și alte industrii privitoare la nevoile imediate ale 

consumațiunei zilnice. Botoşanii este unul din ve- 
„_chile oraşe ale României. El a fost ars de Tă- 

tari la 1439. Insemnat pentru vietoria: repurtată 

__„de Ştefan cel mare în contra lui Albert regele “ 

Poloniei la 1500. 

Hârlău. (4000 loc.) situat pe marginea me- 
ridională a judeţului, Insemnat prin fabricarea pie- 

trelor “de moară, pe care le estrage mai cu seamă 

din dealul Deleni. Altă dată erâ capitala unui ju- 
deţ care se numia Hârlău și care se compunea 

din Botoşanii şi Dorohoiul de astă-zi. Mult timp 

Ștefan cel mare îşi avu reședința în acest oraş, 
unde zidi biserica şi curţile domnești. 

Printre cele alte localităţi mai importante, deo- 

sibim târgurile: Burdujeni (2,500 loc.) la - fron- 

tiera despre Bucovina; — Ștefănești (3,500 loc.) pe 

Başeul, târg important;— Bucecea (2,000 loc.) pe 
calea ferată și Frumușica. (1,000 loc.). Itzhani, 

staţie finală a calei ferate române, şi punt de le- 
“_gare cu căile ferate din Bucovina. 

26
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Monumente și localităţi istorice. A- 
mintiri istorice sunt destule în acest judeţ, de oare 
'ce în.veacul de mijloc a “fost adese ori bântuit 
de năvălirile 'Tătarilor, (de unde se crede chiar 

"că se trage și numele Batus-Chan), şi Polonezi- 
lor mai târziu. Monumente însă sunt foarte pu-. 
ține. Ast-fel nu-se poate cita de cât Catedrala 
din Botoșani, zidită, dupe cum se crede de doamna 
Elena Rareş, şi St- Gheorghe, zidită în timpul lui 
Stefan cel mare. - 

Bogăţii. In. privința producțiunei cerealelor 
județul Botoşani se numără printre cele d'îniâi 
din țară. jProduețiunea mediă anuală atinge ţifra de 

„_1,200,000 ectolitrii. dintre cari porumb 100,000): - 
grâu (150,000);- secară (35,000); -orz ( 163,000);— 

„ovăz (100,000); — cânepă (19,200) ; ' iar restul 
meiu, rapiță și in. Cultura - plantelor alimentarii 
este considerabi:ă. Produce anual până la 5,7175,000 
chilograme, dintre cari : 4,888,000 numai cartofi: 
apoi fasole (538,000) ;—linte (19,000) ;—inazăre 
(144,000). In acest judeţ se produce cea mai 
mare cantitate de anison (184,000 chilograme 
pe an). Produce și puţin hameiu (500 chilograme 
pe an). 

Păduri sunt puţine dar fânețele constitue una 
din bogăţiile judeţului. | : 
„Dintre animalele domestice se găsesc în acest 
judeţ cai (10,008); boi (90,520);—oi (88,086);— 
capre (724);—porci (35,158). Albinele dau până
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la 41 „000 chilograme: miere și aproape 6000 chi- 
lograme ceară. 

In producţiunea minerală se deosibese carie- - 
rile de piatră de construcțiuni, printre cari cele 
mai importante sunt prin comunele: Deleni, Slo- 
bozia, Secătura, comuna Storeşti din dealul 'Țin- 
cuşa, Movila-ruptă, Ștefiineşti, de unde se estrage 
şi var, Burdujeni etc. 

In producţiunea industrială, afară de industriile 
de prima nevoie, intră morile cu aburi “pentru 
măcinat, fabricarea spirtului de cereale (14.000 
ectolitrii-pe an), fabrici de săpun Și. lumînări, 
fabrică de: conserve de carne, fabrică de bere etc. 
Apoi cărămidă, și piatră de construcţiune. 

Comerţul acestui judeţ este destul de impor- 
tant. Se exportă multe. cereale, animale, pietre de 
moară, conserve, miere, ceară ete. Schimburile 
locale se fac prin orașul boloșani şi cele alte 

„târguri arătate mai sus, 

Căi de comunicaţiune. De la Liteni (Su- 
ceava) calea ferată centrală trece! în judeţul Bo- . 
foșani și apoi în Austro-Ungaria pe la Itzkani: De- 
la Vereşti se desface o linie laterală, care merge 
la Botoşani. prin Bucecea şi Leorda. Din “oraşul 
Botoșani pleacă în diferite direcțiuni, următoa- 
rele sosele : Botoșani— lonășani,- spre Est ;—Bo- 
toșani—Ilârlău, spre Sud-Est; Botoșani — Liteni 
spre Sud; Botoșani— Bu dujeni, spre West; — Bo- 
toșani-—Ilenţet, spre Nord-Vest, în 1 Dorohoiu,
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DOROHOIU. 7 

(Marca un rac). 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ ocupă 
virful septentrional al regatului şi se coprinde în- 
tre: Bucovina la Yest;— Basarabia la Nord şi Est; 
judeţul Botoșani la Sud. Frontiera despre West 
este formată de o linie convenţională cure ur- 
mează pe poalele Carpaţilor, direcţiunea spre 
Nord până la intrarea Siretului în ţară. Dupe ce 
face o cotitură spre Sud se îndreptează iar spre 
Nord urmând cât-va cursul. piriului Mamorniţa, 
până în țărmul Prutului. Această linie o desparte 
de Bucovina. Frontiera despre Nord și Est o for 
mează cursul Prutului, de la hotarul Bucovinei 
și până la hotarul judeţului Botoşani. Marginea 
despre Sud corespunde cu marginea de Nord a 
județului Botoșani. 

Dealuri. Ca și vecinul stu de la Sud, ju= 
deţul Dorohoiu prezintă aspectul unei câmpii în= 
tinsă, întreruptă numai de câte-va dealuri, ulti- 

"mile ramificaţiuni ale munţilor Negrii din Buco- 
vina. Printre aceste dealuri se deosibese 'urmă= 
toarele: Dealul Măgura, cel mai înalt dintre toate;-- 
dealul Colăla sau Râpănos ; — dealul Vornicenii, 
Beceşti, Pilipăuţii şi altele mai mici. 

Ape. Cursurile de apă care udă acest judeţ 
ţin de ambele basinuri, ale Prutului şi Siretului, 
afară de unul singur, Bufhaiul, care se varsă în 
lacul Dorohoiu. Prutul.îl udă pe marginea des
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“pre Basarabia, intră în țară pe la Boian, curge 
spre Est până la Rădăuţi, şi apoi spre Sud pâna 
la satul Cârpaci din Basarabia. Primeşte în cur- 

„sul stu pe: Aomornița, cu care coniluează ceva 
mai la Est de comuna Mamorniţa ; Rupta, cu 
care coniluează mai la Est de precedentul ; Ba- 
şeul, care trece pe lângă târgul Săvenii și intră 
apoi în județul Botoşani; Volorățul, cu care con- 
fluează lângă satul Boldu;—Ghirenii, cu care 
'coniluează lângă satul Mitoc;—Jijia, care izvorăște 
din pădurea Gorjeuţii, formează un iaz mare, udă 
apoi, orașul Dorohoiu, se încarcă cu Ibineasa, şi 
trece în Botoșani pe la satul 'Tăuteştii. Siretul, 

_care vine din Bucovina, intră în judeţ pe lângă 
satul Verpolea, curge spre Sud, străbătând jude- | 
țul în partea de Sud-West și primește pe Afol- 

„if. o 
In judeţul Dorohoi mai sunt de notat lacurile. 

Dorohoiu, Dragolea, Vorniceni şi altele mai mici 
Clima în acest judeţ nu diferă întru nimic 

de clima judeţului Botoșani. 
Suprafaţa totală este de 260,375 ectare. 
Populaţiunna 125,000 locuitori. 
Impărțiri administrative. Din acest 

- punt de vedere județul Dorohoi se împarte în ur- 
“mătoarele șease plăși : Coșula, cu reședința în 
Dorohoiu; Berhometele, unită cu Coșula, cu re- 
ședință în Mihăileni; — Herţa, cu reşedinţa în | 
Herţa ;—Prutu de sus, unită cu Herţa, cv reze- 

-
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dința în Herţa;-:- Prutu de jos, cu reședința. în 
Rădăuţi ;— Başeșul, cu reședința în Săceni. 

Oraşe. Dorohoiul (11,000 loc.) Situat pe Jijia, 
spre Sud de lacul ce poartă numele de Doro- 
hoiu. Are un gimnaziu, o scoală de meserii (cis- 
mărie și croitorie); o scoală primară de: băieți și 
alta de fete. Afară de asta se 'mai află în co- 
muna Pomârla un liceu întreținut din venitul mo- 
şiilor Başotă. Este reședința regimentului 29 de: 
dorobanţi și a celor alte autorităţi județene. Este 
orașul cel mai septentrional din România. "Târg 
important la 12 Iunie. | 

„Mihăileni. (4500 loc.) comună urbană, punt de . 
trecere în Bucovina. Are doă scoli primare ; una 

„de băeţi şi alta de fete. Spital 'Târg săptămânal 
„ (Dumineca). Altă dată reşedinţa județului. . 

Herţa (3000 loc.) in apropiere de Prut. Târg 
bi-s&ptămenal (Joia şi Dumineca). Doă scoli pri- 
mare. Momorniţa, Părălanii, Rădăuţii, Sazenii, 
târguri importante. : 
Monumente și localități istorice. Dia 

acest punt d& vedere judeţul Dorohoiu este pu- 
țin însemnat. In oraşul Dorohoiu se află biserica 
St-Aicolae, zidită de Stefan. cel mafe,. la «1495, 
St-Nicolae, în satul Bălineştii, zidită de logofătul 
loan Tăut la anul 1511. Se mai notează încă 
schitul Gororeiu, în-satul cu această nuniire. 

Bogăţii. Producţiunea cerealelor în județul. 
Dorohoiu este importantă ; ea se urcă anual până
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lu ţilra de 1,200,000 ectolitri, dintre cari porumb 
(675,000);—grân. ( 128,000);— secară . (40,000);— 
orz (197,000);—ov&z (95,000); rapiță (15,000);— 
meiu .(7,200);—cânepă (7.000) şi in. In ceea ce 
priveşte plantele alimentarii acest judeţ stă în 

- fruntea tutulor celor alte judete din. ţară. Produce - 
cartofi aproape 6 milioane chilograme pe an apoi 
fasole (265,000);-mazăre (65.000);-linte (4,000) şi 

„altele. Cultura anisonului dă până la 45,500 pe an. 
“ Pădurile nu ocupă. o - întindere însemnată în 

raport cu alte județe. a 
„Dintre animalele domestice judeţul Dorohoiu 
produce : cai (10,907);- -boi (93,428);—oi (85,291) 
capre (165);—porei (32,111). Albinele dau până la . 
.30,000 chilograme miere și aproape 7000 ceară. 

Producţiunea minerală constă din carierile: de 
piatră și var-cari %e exploatează în câte-va lo- 
calităţi. Se mai deosibeşte în această privință la- 
cul Dorohoi, care conține substanțe minerale. 

Ca stabilimente industriale se pot nota morile 
de măcinat, fabricile de lumânări de ceară, fa- 
bricele de săpun, apoi fabricarea spirtului de bu- 
cate. care dă anual până la 30,000 ectolini. 

“Comerţul este important întru, cât priveşte ex- 
portul de cereale, animale, miere, ceară și alte 
articole. Schimburile locale se fac în oraşul Do-- 
rohoiu și prin târgurile arătate mai sus. La 
Sâveni se ţine un anume lârg de animale, îm- 
portante pe fie care an. | : -
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Căi de comunicaţiune. Centrul căilor de 
comunicaţie din acest judeţ este însăși capitala 
sa. Din acest oraș pleacă mai multe. șosele în 
direcțiuni: deosebite: Acestea sunt: Dovohoiu— 

„Mamorniţa, spre Nord-West ;— Dorohoiu— Mihăi- 
leni, spre West ;— Dorohoiu—Brăeşti, pe unde 
comunică cu Botoșani. Din Mihăileni merge spre 
Sud-Est șoseaua naţională care conduce la Bo- 
“toșani. Se mai observă încă șoseaua Dorohoiu— 
Rădăuţi prin Dărăbani, aceasta însă este între- 
ruptă și în genere rău întreţinută. 

TULCEA. 
„ (ălarca doi delfini.) 

Situaţiune. Limite. Acest judeţ se află . 
coprins intre Basarabia, la Nord; ;— marea Neagră. | 
la Est; — judeţul Constanţa. la Sud judeţul Brăila 
la West; — Covurlui, la Nord-West. 

Marginea despre West şi Nord o formează Du- 
nărea, începând din dreptul satului Pecineaga. și 

/ până la imbucătura braţului Kilia; —cea de Est 
marea Neagră până la satul Sinoaia ; iar cea de 
Sud este formată de o linie convenţională, care 
pleacă din asest punț și se îndreptează spre Nord . 
West până la satul Pecineaga. . 

Din puntul de vedere al ridicărei terenului, 
acest judeţ se împarte în trei regiuni: 
1). Regiunea dunăreană, care coprinde toată 

delta dunărei, de la braţul Chilia și până la bra- 
jul St-Gheorghe..
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2) Regiunea lacurilor, situat la Sud de braţul 
„St-Gheorghe şi care se întinde în partea de Est 
a judeţului, învecinându-se cu marea Neagră. 

3) Regiunea înaltă, care coprinde restul ju- 
dețului. | A 

Spre Sud: de oraşul Isacea se întinde un lanţ 
de dealuri care se prelungește pe lângă braţul 
St-Gheorghe până la Mahumdie, sub numele de 
culmea Isac, prezintând. platourile: Bădelu și 
Sorila, spre Sud de Tulcea ; — Jarsantepe, mai 
la Est;—ipea, Cismetepe şi Marca, cari formează 
un deal circular, înalt de 246 m. şi Cara Con- 
stantin, ceva mai la Sud ;—Ciataltepe și Cuiraci 
la West de Mahmudie. Din această culme se des- 
face spre Sud-Est, printre riurile 'Taica şi Telica, : 
culmea, 'Niculicelului, care se întinde până în 
ț&rmul lacului Babadag; iar mai la Sud și pa- 
ralel cu aceasta culmea Babadagului, (209 m.) 
care se termină la Sud de lacul ce poarlă acest 
nume. Din dealul Bădila se desface spre Sud, 
pe lângă Dunăre o alta serie de dealuri între- 
ruple, care se prelungeşte ast-tel şi în județul 
Constanţa. Cel mai important din. acestea este 
muntele lui Iacob, situat la Nord de Satul nou. 

Regiunea dunăreană corespunde cu delta du- 
nărei, care dupe cum se ştie, este “compusă din- 
tr'o succesiune de insule, formate prin aluvionul 
depus de Dunăre și despărțite între ele prin di- 
feritele cursuri de apă, sau braţe ccuridare ?), 

3). Vezi pag. 157 și cele următoare.
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Cuvsuri de apă. Afară de Dunăre, în special 

de braţele ce “i formează delta, cele alte curzuri 

de apă din acest judeţ sunt nişte gârle de mică 

importanţă. Printre acestea deosibim pe Telica, 

care isvorăşte din virful dealului Niculicel, curge 
mai înlâi spre Est, apoi spre Sud și se varsă în 

partea de Nord-West a lacului Babadag. Taica. 
izvoraşte din dealul Isac, spre Sud-West de o- 

rașul Isacea, curge în direcţie generală spre Sud- 

Est și se varsă tot în lacul Babadag, ceva mai 

la Sud de îmbucătura celui, precedent. Slava, 

„care izvoraşte din culmea Babadag, curge - spre 

Sud-Est. şi se pierde în mlaștinile de- lângă lacul 

Smeica.! 
Cele alte cursuri de apă se varsă în Dunăre, 

Acestea sunt: Lungavica, care izvoraște din 

culmea Isac, curge spre Nord şi se desface în - 

doă brațe: Culonecul oriental, care înconjură 

spre Sud lacul Crăcăul şi se varsă spre West de 

„Isacea, şi Culonecul occidental, care curge spre 
„Nord-West şi Nord înconjură spre West acelaşi 

lac şi se varsă lângă satul Pisica. Dortuna, iz- 
voraşte din culmea Babadag, curge în direcțiune 

generală spre West, trece pe la Sud de comuna 

Greci, și se varsă în Dunăre lângă pichetul Igliţa. - 

Starul izvorăște mai la Sud de precedentul, curge 

paralel cu: acesta și se varsă ceva mai la Nord 

de pichetul Potmolul Pecineşti. Pecineaga, curge 

paralel cu cele precedente şi se varsă lângă sa-
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tul cu acest nume. Afară de acestea se mai în- 
seamnă braţul Dunaciţ, numit şi Suliman, care 
se desface din braţul St-George şi comunică cu 
lacul Ramzin ; apoi gârla Tureţul, care stabileşte 
comunicaţia între lacul Ramzin și gura- brațului. 

- St-George, străbătând lacurile Dvanov și Coval. 
Insule. în regiunea Dunăreană se află urmă- 
toarele insule mai importante: Kosta- Drac, Da- 
lerscu și- Ivănești, formate de braţul Chilia ;—Ci- 
atal, Letea şi Tatargie, între braţele Chilia şi Su- 
lina ;—St- George și Îloiştea, între braţele Sulina. 
și Sl-George; Dranoc și Olinl:a, între- braţul St- 
George și lacul Ramzin. 

In dreptul braţului Chilia, la 38 chilometre în 
mare, se allă insula Serpilor, al cărui sol se ri- 
dică până la 30 metrii d'asupra nivelului mărei. 

Lacuri. Lacurile: din acest judeţ se împart în 
doă grupuri: 1) Cele cari se află prin insulele 
din deltă, 2) cele situate la Sud de brațul St- 
George. 

In grupul d'intâi sunt: lacurile 7ăterul şi ă- 
tăner, în insula Tatargie;— Babel; dalica și Dlor-. 
chei, tormate de riul. Lopatna, şi lacul Baolul, 
care comunică prinir'un braț cu brațul Sulina, 
în insula Letea ;— Banguceana, Tatar-Lunga și 
Fortuna în insula Giatal ; — Gorgul, Obreţinul, 
și Liman, în insula St-George ;— Lumina, Roșul, 
și Porculeț în insula Moişiea ;— Dranoc. şi Cnval, 
în insula Dranov. .



ma = 

In al doilea grup sunt mai întâi cele cinci mari 

lacuri : Pamziny Babadag, Golociştea, Zmeika și Si- 

noaia, care se leagă între ele și comunică cu marea; 

apoi mai multe lacuri mai mici, situate pe lângă 

Dunăre. printre care se pot nota: Murceghiţa, - 

spre Est de Isacea, Turiak spre West. de acest 

oraş; Crăcdul și Pelinul, spre Sud :de Reni, și 

Garcanul, la Nord de Măcin. 

Clima acestui. judeţ variază _dupe localităţi 

Dulce și sănătoasă în regiunea înaltă, ea este 

mai puţin sănătoasă prin regiunea lacurilor și 

prin aeltă. Vânturile despre mare însă suflă re- 

gulat. | 

Suprafaţa judeţului -este de 7,962 km. p. : 

* Populaţiunea se urcă la ţifra de 101,900 lo- 

cuitori: împărţiţi dupe naţionalităţi în modul ur- 

mător: Români 34,840; — Bulgari 21,920; — 

Ruși 16,336: Turci 9,300; — Tătari 8,530; — 

Armeni 823; — Greci 3681; — Ebrei 2405; —- 
Germani 2,510; — 'Țigani 1030; iar restul 725 
de diferite ulte naţionalităţi. 

Impărţiri administrative. in acest 

“punt de vedere județul se împarte în următoa- 

rele patru ocoale: Tulcea, cu reședința în Taul- 

cea ;—Sulina, cu reşedinţa în Sulina ;— Macin, cu 

reşedinţa în Macin; — Babadag, cu reşedinţa în 
„Babadag. 

Oraşe. Tulcea (16,000 loc) Situat pe Dunăre. 

Port comercial și capitala judeţului. Are un gim-
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naziu real, o scoală primară de băeţi şi una da 
fete, doă scoli private bulgărești, doă grecești şi 
una izrailită. 

Este reședința . regimentului 5 de linie şi a 
escadronului 3 de tren. Are un cheu de piatră 
pe malul Dunărei, trei cazarme, şi doă spităiuri. 
Reşedinţa tribunalului, prefecturei şi altor autorităţi. 
Spre Est se află capul Dămbul-Ilorei, unde regele 
a pus fondamentul unui monument comemoraliv 
pentru amintirea ocupărei Dobrogei de Români. * 
In apropiere se află muntele Bestepe (cinci virfari) 
O legendă locală spune că valurile mărei scăldau 
altă dată poalele acestui deal 1). 

Babadag (2,500 loc.) spre Sud-West de lacul 
cu acest nume. Altă dată mult mai important. 

Macin (3,000 loc:) pe Dunăre, în dreptul ora- 
ului Brăila. Se presupune a fi vechiul Axiopolisi. | 

Sulina (3,000 loc.) 2) la îmbucătura braţului 
eu acest nume. Port maritim important, pentru 
că pe aci intră bastimentele pe Dunăre. Acest 0- 
raș la 1854 a fost distrus de vice amiralul Par- 
Ker. Port, de multă însemnătate pentru țara 
noastră, este vizitat pe fie care an de peste 6000 
bastimente comerciale. Are câte-va scoli pri- 
mare, un spital, mai multe ateliere pentru re- 

„pararea bastimenlelor şi mai multe alte edificii 
frumoase. 

  

1), Nazarattean. Notiţe istorice şi geografice asupra Dobrogei. 
2. Împreună cu populația flotantă poate să se urce la 

600U loc.
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Isacea (5,000 loc.) pe Dunăre, la West de Tulcea. 
Altă dată capitala Dobrogei. Prin prejur se 

cultivă tutin. Vinurile sunt de bună calitate. Se 
produce multă miere și ceară. 

Chilia-cechiă (1,800 loc:) Mahmudia (1,400 loc.) - 
cel dintâi pe brațul Chilia, cel d'a] doilea pe 
braţul St-Gheorghe, sunt orășele puţin importante. 
Monumente și localităţi istorice. In 

acest judeţ s'au găsil urme de cetăți cari atestă 
dominaţiunea Romanilor în timpurile antice. Pe 
dealul Dâmbul Horei (lângă Tulcea) a existat o 
dată o cetate tare: lângă lacul Lăţimea de ase- 
menea. Lângă comuna Niculicel s'a constatat e- 
xistența unui templu al Romaniior.—-Lângă co- 
munele (ihecet. şi Bugeac sau întâmplat lupte 
mari între Ruși şi Turci în resboiul din 1877. 
-Bogăţii. Agricultura nu constitue una din, 

bogăţiile acestui judeţ ; se cultivă totuși, tot. felul 
de cereale, producţiunea totală însă “este puţin 
importantă în raport cu aceea a altor județe din 
țară. - Bogăția principală este creşterea vitelor. 
Se găsesc cai (23,443); — boi (50.067 s—oi > 2 3 

(203,411); — capre (24,198); — porci (11,126). 
Creșterea albinelor încă constitue un venit impor- 
tant, a i 

Altă dată pădurile erau o adevărată bogăţie 
pentru toată Dobrogea; astă-zi însă, prin tăerea 
nesistematică din trecut, întinderea lor a scăzut 
întrun. mod considerabil. 

e
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Via se cultivă mai cu seamă pe dealul. Sunica, 

şi produce vinuri renumite, a căror calitate. s 

ridica încă și mai mult, dacă procedeurile de vi- 

nificaţiune ar fi mai bune. 
Pescăria joacă rolul cel mai însemnat în bo- 

| găţia acestui judeţ. Exportul de icre, şi peşte con- 

servai este considerabal. 

Producţiunea minerală « se reprezintă prin câte- 

"va cariere de piatră (Turcoaia), granit alb și roșu, 

porfir, sare, etc. In insula Şerpilor (în partea 0- 
rientală) 'se allă un strat adăne de guano. 

Industria este foarte înapoiată. Locnitorii din 

acest judeţ şi în genere toţi locuitorii din Do- 

brogea se ocupă mai mult cu creşterea vitelor 

iși a albinelor. In orașele mari și în specia 

în "Tulcea sunt câte-va fabrici de spirt, de să- 

pun, de lumănări de ceară, de şaic şi alle 
industrii privitâre la nevoile zilnice. Se deosi- 

beşte însă industria pestelui sărat și a icrelor, 

apoi acea a brânzeturilor și tăbăcirea pieilor. 
Comerțul este important. Principalete . articole 

de export sunt: peştele, icrele, lână, piei, diferite 

animale, ceară şi miere. Schimburile locale se fac 

prin orașele muri și mai cu seamă prin porturi. 

Totalul schimburilor se urcă la țifra de 5 mili- 

oane lei pe an 1), din care numai portul Tulcea . 

figurează cu suma de 4 milioane şi mai bine. 

Căi de comunicaţiune,. Din acest punt de 
vedere judeţul 'Tulcea este încă foarte înapoiat. Nu 

1). Statistica din 188£.
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„Se poale nota până acum de cât şoselele Tirlcea- 
Isaceaj—'1 ulcea- Măcin şi Tulcea- Babadag ; restul 
comunicațiunilor se face pe drumuri primitive. 1). 

CONSTANȚA 
(Marca o barcă cu pânze). 

Situațiune. Limite. Acest judeţ se află 
coprins între judeţul Tulcea, la Nord ; — marea. 
Neagră la Est; — Bulgaria la Sud; judeţul Ialo- 
miţa. și parte din judeţul Brăila la West. Mar- 
ginea despre Nord cvincide cu marginea de Sud: 
a județului Tulcea; — cea de Est e formată de 
țărmul mărei, de la satul Sinoaia și până la sa- 
tul Ilalnie (ceva mai-la sud de acest sat), — cea 
despre Sud, o linie convenţională care pleacă 
de la satul ]alnic, şi se termină lângă oraşul 
bulgăresc Silistra în Dunăre; în sfârşit cea de 
West e formată de Dunăre, care din acest punt 
se îndreptează spre Nord până lângă : satul Pe- 
cineaga. ” : 
Dealuri. “Terenul acestui judeţ este mai pre- 

tutindeni accidentat de dealuri, cari nu supt 
alt-ceva de cât.o continuare a dealurilor din: ju- 
dețul “Tulcea, şi cari la Sud se confundă cu ul- 
timile ramificațiuni ale masivului balcanic. Cele 
mai înalte din aceste dealuri fermează un” şir 

1). În timpurile din urmă S'a început construcțiunea al- 
tor șosele, dar nu se pot menţiona, de re-ce nu s'au 
terminat încă.



—417 — 

neîntrerupt de-a lungul țărmului dunărean ȘI a- 
vend numiri deosebite: Drăgaica, la Nord de co- 
muna "Topal; —- „Alalajor (205 m.), la Sud-Est 
de precedentul; — Deucetepe (127 m.), la Est de 
Cernavodă; — Săputa (160 ră.), la Sud-Est de 
Rașova, și altele. Mai la Sud de Medjidie se allă 
un masiv aproape . circular din care se desfac 
alte culmi neregulate, cari se îndreptează mai în - 
toate direcțiunile. In genere însă, toate dealurile 
își menţin înălțimea, -afară de cele ce merg spre 
mare, cari se micșorează din ce în ce până ce - 
se confundă cu țărmul mărei, 

Ape.. Cursurile de apă din acest judeţ sunt 
de mică importanţă. Ele urmează doă direcțiuni: 
una spre Est sau Sud-Est, aruncându-se în mare, 
sau prin diferitele lacuri dupe țtrmul stu; cea- 
Valtă spre West, cu destinaţiunea în Dunăre, 
„Printre cele d'intâi se deosibeste: Tasiul, care 
-vine din judeţul Tulcea, curge spre Sud-Est și 
se varsă în lacul ce poartă această numire, Prin- 
tre cele alte deosibim pe.cele următoare: Roman, 
formată la origină :din. doă braţe, curge spre Est 
şi se aruncă în Dunăre la Norq de lacul 'Hicu- 
Saraiu. Boasicul, care izvorăște spre Est de dea- 
lul Alabajor, înconjură acest deal, curge apoi spre 
Sud-West și se varsă în Dunăre la jumătate dis- 
fanţă între Cernavodă şi 'Topal. Cernavoda (Ka- 
ra-su, apă neagră), ese din lacul ce poartă acest. 
nume, și se.aruncă în Dunăre lângă orașul 

: 
27
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Cernavodă. Carnargicul şi Musabei cari vin despre 

Sud, şi se varsă, cel dântâi la Est, cel a'al 
doilea la West de. Rașova. - 

- Lacuri. Lacurile din judeţul Constanţa sunt 

mult mai. puţin importante prin întinderea lor de 

- cât cele din judetul Tulcea. Ele se împart de a- 

semenea în doă grupuri: cele dupe lângă ţărmul 

mărei și cele dupe lângă țărmul Dunărei. Printre . 
cele d'intâi deosibim pe următoarele: 'Tasăul, 'si- 

tuat la West de promontoriul Midja, care pri-: 

mește riul cu această numire ; — Kanarkivi, ceva 

mai la Sud de precedentul; — Tuzla, la Sud de 

oraşul Constanţa; — Mangalia, imediat la Sud de 
orașul ce poartă această numire. Printre cele după 

lângă ţErmul Dunărei deosibim următoarele: Gâr- 

lici, lângă satul Gârlici, la Sud de comuna | 

Dăeni; — Hicu-Saraiu, la Nord de Hârşova; — 
Cernasoda, spre Sud-Est de oraşul Cernavoda ;— : 

Mârleni, Ottina și Gârlița, între Başova şi Si-! 
listra. i 

Clima acestui judeţ este temperată și foarte ; i 
sănătoasă. Frigurile este singura boală constatată ; 

în acest județ: este însă mai puţin întinsă de ; 

cât în județul “Tulcea. Venturile despre mare su- ; 

- lă aproape regulat, 

" Suprafaţa judeţului este de 6,796 km. p. 

Populaţia nu trece de 74,912 locuitori, cari 

se împart în modul următor: Români 14,884;— 

„Bulgari 8,429; — Ruşi 332; — Turci 14,947;— - 
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Tătari 22,584; — „ Armeni 295 ;—Uireci 2,607; — 
Ebrei 468; — (iermani '116 şi diferite alte na- 
ționalităţi 250. 
 Impărţiri i administrative. Din acest punt 
de. vedere județul se împarte în cinci ocoale : Con- 

 Stanța, cu reședința în Constanţa; — Mangalia, 
cu reședința în Mangalia ; — Medjidie, cu reşe- 
dința în JMadjidie; — Hârşova, cu reședința în 
Ilârşova ;— Silistra n0ă, cu reședința în, Rașora. 

" Oraşe. Constanţa. (Kiustenge 7,000 locuitori, 
majoritatea populaţiunei sunt Greci). Port mari- 
tim. Capitala judeţului. Reşedinţa diviziunei . mi- - 
litare din Dobrogea . și a statului stu major, pre- | 
cum și a celor alte autorităţi judeţene.: Are o 
“scoală publică. In timpurile din urmă acest oraş 
a devenit european prin noile edificii ce s'au clă- 
dit. Singura staţiune balneară maritimă a (ărei. 
Important pe la sfârşitul veacului de mijloc, pe 
când înflorea comerțul (ienovezilor. Astă-zi este 

„una din „stațiunile vapoarelor care circulă între 
„Odesa sau Galaţi şi Varna sau Constantinopole. 
Cap de linie a! drumului de fier. 

Cernavodă (3,000 loc.) Spre West de Constanța, 
pe Dunăre. Cap de linie al drumului de fier. 

Medjidie (3,000 loc.) Situat intre Cernavodă 
și Constanţa. Statiune importantă pe linie ferată. 
„Mangalia (2500 loc.) Al doilea port martim 

din acest județ, situat spre Sud de Constanţa. 
Hârşova (3,000 loc.) Raşova (1,500 loc.) Os- 

trov şi Guzgau, mici porturi pe Dunăre.
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Monumente și localităti istorice, Con- 
stanța, numită de Turci Kiustenge, se crede a fi 
fondată de Constantin cel: mare, care i-ar fi dat , 
numele ficei sale. In acest loc a existat altă dată 
orașul Toni, locul de exil și mormântul lui Ovidiu. 
De curând s'a ridicat statua acestui poet.—Guzgun, 
o cetate vechiă, înconjurată da dealuri i; se mai 
numește și cetatea lui Pelivan. Se mai deosibese 
încă : reduta Baba-pașa, pe Dunăre, lângă comuna 
Satu-nou și Cetamea lui Adam, numită de turci. 
biserica lui Adam, care este o mare movilă de pia- 
tră, Patul lui Traian începe la Cernavodă și se în- 
tinde până la Constanţa pe la Sud de calea fe- 

„rată şi paralel cu aceasta. Un alt val de piatră 
se întinde de asemenea pe “lângă Dunăre până 
la Cernavodă. | 

Bogăţii. Din puntul de vedere e agricol, acest 
județ este încă înapoi față cu cele alte județe 
din țară, de şi se cultivă mai multe cereale. de 
cât în judeţul “Tulcea. Se cultivă de asemenea și 
plantele alimentarii, din care o parte se exportă. 

"Bogăția principală constă în creşterea vitelor. 
In această privinţă judeţul Constanţa este al 
doilea din țară (dupe Doljiu). Se găsesc cai 
(31,183); — boi (63. 303); —oi (499,191); — ca- 
pre (16,205);—porci (6,270);—asini (850). Creş- 
terea albinelor este mult mai putin practicată de 
cât în judeţul Tulcea. 

Dealurile din acest judeţ, mai cu seamă în 
. parlea de Sud sunt acoperite cu păduri cari de
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la înființarea serviciului silvic au inceput a se ex- 

ploata într un mod sistematic. Ast-fel ele constitue 

încă una din, bogăţiile de căpetenie ale judeţului. 
" Producţiunea minerală se reprezintă prin câ-. 

te-va câriere de granit, porfir, quarţ, calcar, si- 

lice și schist. 

Industria este înapoi. Prin orașele mai însem- 

nale, se practică câte-va industrii, ca: fabricarea 

luminărilor de seu şi ceară, săpunul ordinar, tă- 

băcirea pieilor; apoi brânzeturi, peştele conser- 

- vat, icre și alte industrii -privitoare la consuma- 

- țiunea locală. 

Comerţul însă este destul de important. Se ex-. 

porlă cereale, plante alimeniarii, ceară, animal, 

diverse producte animale, (lână, piei ete.) peste 

şi icre. Totalul schimburilor trece de 10 milioane 

lei pe an, din care numai Constanţa (lgurează 

cu suma de 9,5;55,464 lei. Schimburile locale se 

fac mai cu seamă în acest port și prin cele alte 
oraşe și porturi mai mici. 

Căi de comuniezţiune, Calea ferată Cer- 

navodă- Constanţa, pe o distanță de vre-o 66 km., 

stabileşte legătura intre Dobrogea. şi restul ţărei. 

Se mai deosibește încă șoseaua naţională de. la 

Constanţa la Babadag, unde se uneşte cu şo- 

seaua care merge la Tulcea. O altă şosea jude- 

țeană merge spre Sud până la Mangalia!). 

1), Actualinente se lucrează o rețea de şosele care va 
îmbunătăţi mijloacele de -comunicațiune din acest județ. 

PINE
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Not 1.--Suprafaţa totală a României este de 129,947 
km. p. Populaţiunea relativă loc. 1 pe ku. p 

Nota 2-a pag.:107,' rândul 3, am socotit în nu- 
mărul celor 200 cuvinte..al căror origină nu se cunsșle, 
numai pe acelea cari se cred-a fi de. origină dacică, a- 
ceasta dupe părerea învăţaţilor noştrii. 

Nota &3.—Flotila nostră se compune din 2 avize, 2 
canoniere, Î vapor de scoală, 1 vapor purtător de. torpile, 
2 vapoare torpiliere, 3 salupe peniru serviciul poliției. 

Echipagiul înumâra 89 oameni plus 56 oficeri. 
Comandantul flotilei, cu gradul de colonel, se află cu 

reşedinţa la Galaţi. 

Nota 1. Printre instituţiunite de credit se adaogă 
“Banca lomaniei. 

Nota 5.—Longitudinea ţărei 22027— 2987 
Latitudinta țărei: RPR — 18029 
Longitudinca oraşului Bucuregti 2306 
Latitudinea oraşului Bucureşti: £1%28 

Nota 6.—Datoria publică sa trecut cea din anul tre- 
cut Aşt-fel: totalul vatoarei nominale a titlurilor emise=— 
793.369,669; capitalul rămas a se amortiza=—724, 171,624; 
anuităţi de plată-==49. 680, 376. 

Nota 7.—Din linia Bucureşti-Călăraşi se continuă, 
ramură la Feteşti pe Dunăre ; toi asemenea linia Făurei— 
Țândărei, se continuă până la Feteşti, punând ast-fel în 
legătură Muntenia și restul țărei cu Dobrogea. 

In prefaţă am omis dea nota diferitele scrieri ce am consultat, Ast- 

fel, vot atăoga aci că, pentru descrierea judeţelor nam folosit mult: 

de geograliile lucrate de diferiţi institutori sau învăţători, afară de acea 

a judeţului Roman, pe care nu am putut căpăta. Intru cât priveşte Da- 

cia transcarpatină și Bucovina am consultat și opul: Qesterreich-Un- 

garische-Maonarchie de profesorul dr. F. Umlauff, si geografia profe- 

<orului român Teodor Ceontea; iar pentru Bulgaria, Sârbia, Basa- 
rabia și Dobrogea. : dicţionarul” Brockhuus, Adrian Balbi și altele, Di- 

feritelo înălţimi sunt juate din charta institutului geogratic din Viena; 

apoi din Balkanische Halbinsel de Mandtkegau Kiepert. 

 


