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TRI.lvlESTRUL I 
Anul I şi li 

Cât stăm în clasă, avem în faţa noastră 
pe domnul învăţător, catedra, scaunul şi ta
bla. I:n spatele nosi,ru sunt şcolari. La drea
pta şi la stânga noastră sunt asemeni, alţi 
şcolari. c·a să spunem locul„ unde se află 
catedra sau scaunul, ne-am gândit în care 
parte a noastră se află, - şi ~m spus. Ne
am îndreptat după noi, după. corpul nostru. 
Tot aşa ne îndreptăm după orice lucru. 

Aşa ; în faţa cl;:i.sei noastre se află îm
p·rejmuirea şi grădina ; în taţa băncilor este 
catedra ; în spatele lor este peretele clasei. 
- Indreptarea aceasta a noastră, după un 
lucru· oarecare, ca să spunem locul altor lu
cruri, sau să spunem încotro mergem, se nu„ 
meşte orientare. 

Noi ne putem îndrepta. sau orienta după 
orice lucru. 

www.ziuaconstanta.ro 
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Anul I ~i IT 4 

PL111ctele cardi11ale 

Cum ne putem orienta după orice locrttt , 
de pe pămant, aşa ne putem orienta şi după. 
soare. Dimineaţa vedem că soarele iese încet,.. 
încet, dintr'o parie a cerului şi se ridică în, 

sus pe cer. Când se vede soarele ieşin~· 
noi zicem„ că răsare soarele; iar partea a
ceia a cerului şi a pământului se numeşte 
Jtăîs·ă.r.it. Oamenii cari ştiu carte îi zic Est. 

După ce răsare, soarele se tot ridică în_ 
sus pe cer. 

· Pe la mijlocul zilei, el ajunge tot mai sus~ 
- şi noi zioem, oă soarele este la amiază. 

La amiază eşim şi noi de la şcoală. Par ... 
ţea spre care se atlă soarele, când e la a
miază se numeşte Miazăzi sau St1d. Parte.a 
din faţă cu Miazăzi se numeşte Miazănoapte 
sau Nord. După amiază, soarele se tot co
boară, până ajunge jos de tot şi, - apoi se 
ascunde. 

www.ziuaconstanta.ro 



5 Anul I şi If 

Când se ascunde soarele, noi zicem, că 
~apune. Partea unde apune soarele se nume·
--şte Apus sa.u Vest. Răsăritul, Apusul, Mia
. zăzi şi Miazănoapte, cu un singur nume, se 
numesc pun.cte cardinale. Sunt dar 4 puncte 
cardinale. După ele ne orientăm de multe 
•ori şi spunem· locul unde se află lucrurile, 
.-sau unde ne aflăm noi. Aşa : clasa noastră 
"are un perete la Răsărit, altul la Apus, unul 
:la Miazăzi şi altul la Miazănoapte . 

••• 
M.Z. 

La Răsăritul clasei noastre se află ..... 
;.iar la Apusul ei se află ..... . . 

Se poate întâmpla„ ca vreodată să ne a
~flăm într' o pădure, unde nu luceşte soarele 
~pe cer, e nour şi ·ni se pare c'am rătăcit şi 
nu ştim pe ce drum sau cărare să mergem. 
Atunci ne putem îndrepta, sau orientă. după 

.. muşcl1ii cari cresc pe scoarţa copacilor. 
Aceşti muşchi cresc în partea de Nord 

. a coajei copacului, căci lor le place ma: 
multă·-umezeală şi nu au nev·oie de multă lu

·mină. Ştiind aceasta ne aşezăm cu faţa spre 
Miazănoapte şi uşor găsim şi celelalte puncte 

◄cardinale, îndreptându-ne spre partea und~-

_ _ ,,.._.t~1MlţlU'O 
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ştim că vine satul,_ oraşul sau locul unde 
• u • voim sa mergem . 

+ •1' 

Dacă ne aşezăm cu mâna dreaptă spre· 
Răsărit, spre mâna stângă este Apusul, în 
faţa noastră este Miazănoapte şi în spate· 
Miazăzi. După ce ne-am aşezat astfel să 
luăm o tăbliţă şi aşezând-o c·ulcat sau pe lat,. 
să însemnăm cu R. marginea din.spre Răsă
rit, cu A. marginea dinspre Apus, cu Mn. mar--

M 'I\. • 

A R. 

Ma 

Punctele Cardinale pe tăbliţ[t. 

ginea despre Miazănoapte şi cu Mz. marginea·. 
despre Miazăzi. Dacă ridicăm acum tăbliţa. 
şi o ţinem drept în picioare, vedem că Ră
săritul vine la dreapta, Apusul la stânga,. 
Miazănoapte sus şi Miazăzi jos. Ori cum 
ne-am întoarce cu faţa, pe plac~ ele rământ 
la fel însemnate. 

Pe tăbliţă vine dar, Răsăritul la dreapta,. 
Apusul la stânga, .Miazănoapte sus şi Mia
zăzi jos. Tot aşa sunt însemnate şi se însem
nează punctele cardinale pe caiete, pe tablă. 
şi pe hărţi. 
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Plan11l Clasei. 
• 

Noi putem desemna pe tăbliţe chipuri de 
lucruri şi fiinţe. Tot aşa putem să desemnăm 
şi chipul clasei şi al şcoalei. Noi putem de
semnă. chipul şcoalei întregi, sau qumai chi
pul temeliei pereţilor şi să însemnăm cam 
în ce drept vin ferestrele şi uşa. Dacă de-

M "-

A R 
• I 

A .' R 

U'§a..__, __ _ 
\.= .. ..-........ -

Mrt. 
Planul Clasei. 

semnăm a~a, chipul &cesta se numeşte plan. 
Ca să desemnăm planul clasei noastre, luăm 
seama spre care punct cardinal sunt aşezaţi 
pereţii · ei. Peretele dela Răsărit îl desemnăm 
în partea dreaptă a tăbliţei cu o linie dreaptă 

www.-llu..:-1·an1an 
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Anul I şi rr 8 

de sus în jos. In dreptul unde vin feres
trele şi uşa lăsăm un loc gol. Peretele din
spre· Miazănoapte îl desemnăm în p:artea de 
sus a tăbliţei cu o linie orizontală sau eul-

V 

cata. 
Peretele de la Apus îl dese~năm în par

.tea stângă a tăbliţei şi pe cel de la Miazăzi 
ln ~artea· âe jos. 
, Cum am desemnat planul clasei singure, 
adică numai a temeliei pereţilor, aşa putem 
desemna şi planul clasei, împreună cu lucru
rile din ea. - Trebue să luăm seama numai, 
spre care perete, sau spre care punct car~ 
dinal sunt aşezate aceste lucruri, ca să le 
desemnăm şi noi pe tăbliţe tQt în acea parte. 

Băncile le însemnăm cu o linie groasă, 
cu care însemQ.ăm masa ei, - şi cu o linie 
subţire însemnăm scaunul ei. Catedra o în
semnăm cu 4 liniuţe, care îi arată marginile 
şi tot aşa însemnăm tabla şi icoana. 

Planul Şc•alei. 

Alături cu clasa µoastră mai sunt şi alte 
clase, sau odăi. Cum am desemnat planul 
clasei, tot aşa desemnăm şi planul şc·oalei 
întregi, cu toate odăile; Ca să le putem de„ 
semna pe toate, pe tăbliţă, facem .şi planul 
clasei mai mic , - şi tot aşa planul ceJQrlalte 
odăi. - Uşile le însemnăm tot ca la planul 
clasei. 

www .ziuaconstanta.ro 



9 AnuJ I şi II 

Imprejurul şcoalei se află grădina şi 
-curtea. Noi putem să desemnăm şi planul gră· 
dine_i şi al curţii, împreună cu planul şcoa ... 
lei. Luă·m· seama şi locul în care este aşe ... 
zafă şcoala şi căutăm s'o desemnăm pe tă
bliţe~ în acea parte a planului şcoalei. Din-
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Planul şeoalei. 

colo, de partea de Răsărit se află •........ 
însemnăm ·şi pe tăbliţe aceasta. Dincolo, de 
partea dinspre Apus se află •........ Din„ 
colo, de marginea de Miazănoapte se afiă .. , 

• iar spre Miazăzi se află ...... ; . însemnăm 
acestea .şi pe tăbliţă. 

www.ziuaconstanta.ro 
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Ca8a J)ărinteaseă. 
Familia. 

Dela şcoală noi mergem acasă. Casa 
noastră are mai multe odăi. In casă trăiesc, 
eu, cu fraţii, cu surorile şi cu părinţii mei. 
Ea este casa părinţilor, de aceia se numeşte: .. 

Casa părinte<1-scă. 

ca15a pă.rinteasc-ă. Planul casei părinteşti, îl de„ 
semnăm la fel, ·cu planul şcoaJei, adică nu• 
mai temelia pereţilor ei. 

• 

Straclele ce trec pe la şcoală 

Dela şcoală mergem acasă, pe stradă. · 
Ca să poa:tă merge dela o casă la altă, oa„ 
menii au lă.sat un loc gol. Acest loc gol dintre 
case se numeşte stradă.. 

www.ziuaconstanta.ro 



11 An\ll [ ~i II 

Pe o stradă de acestea noi mergem la 
biserică. In biserică pot intra toţi oamenii 
din sat. Ea este a tuturor, de aceia se nu„ 
meşte ca$ă a tuturor, sau local pul;)lic. 

· Tot local public este şi şcoala şi primăria, 
fiindcă şi ele sunt .ale tuturor, toţi se pot fo ... 

losi de ele. In mijlocul satului nostru este un· 
loc gol, fără nici o casă pe el. Acestui loc 
noi îi zicem maidan. Nu în toate satele se 
chiamă aşa. In unele părţi aceste locuri goale 
sunt pietruite frumos §i se numesc pieţe. 

Satt1l ~i oraşul. 

Pe lângă şcoală mai sunt şi alte case, 
casele n.oastre părinteşti. Mai multe case la 
un Ioc formeaz.ă un sat. Fiecare sat are un. 

www.ziuaconstanta.ro 
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nume. Satul nostru se numeşte ..... Oa
·menii cari trăesc într'un sat se numesc ]o .. 
cni1orii satului. 

Locuitorii din satul nostru sunt Bomâni. 
In alte sate mai sunt şi Turci, Tătari. . . · . 
Noi suntem creştini, fiindcă credem în învă
ţăturile Domnului nostru Isus Hristos. 

Cr€ştini ca şi noi sunt .Bqlgarii, Ruşii ... 
căci şi ei cred tot ca noi. Turcii şi• Tătarii 
.au altă lege ;-ei cred în învăţăturile lui JVIa-

• 

I 
I 

s~tul. 

:homed şi de aceia se numesc Mahomedani. 
Evreii. cred în învăţăturile lui Moisi şi de 
.aceea se numesc Mosa.ici. 

Mai toţi locuitorii din satul nostru lu
crează ia câmp, adică se ocupă cu plugăria, 
ei sunt ·;plugari. La noi în $at mai esf e şi un 
·ferar. . • . care drege uneltele de muncă ale 
plugarilor. In alte sate mai sunt şi alţi meş~ 
te.şugari. ln alte părţi oamenii se ocupă ·mai 
mult cu negustoria,-sunt negustori. 

www.ziuaconstanta.ro 



Anul I şi II 13 

Printre dânşii se găsesc de multe ori şi· 
fel de fel de meşteşugari: cismari, cojocari, 
fierari, tinichigii şi alţii. Ei au case frumoase 
şi străzi pietruite, ca să nu se facă praf, 
sau noroiu. 

Pe marginea străzilor de 1nulte ori se 

--... ""!'. ... --t, 

r Ora~nl. 

sădesc copaci, ca să fie umbră. In timpul 
nGpţii străzile sunt luminate. Acestea se nu

. mese oraşe. Oraşul este dar o alcătuire de 
case mari, a căror locuitori se ocupă cu ne
gustoria şi meşteşugurile. 

Locuitorii oraşului se numesc or.:."~i~?li._ 
iar locuitorii satului, săteni sau ţărani. 
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Planul satului 

Cum am desemnat planul clasei, al şcoalei 
.şi al casei părinteşti, putem d,esemna şi planul 
satului. Prin faţa şcoalei noas-tre trece o stradă. 
Ea are un capăt spre Apus şi altu.I spre Ră„ 

• 

.. 

Planul satului . 

.-sărit. Pe tăbliţă o s'o desmnăm dela dreapţa 
spre stânga. Marginile străzii le desemnăm 
prin două linii paralele, c,ari sunt deopotrivă 
depărtate una -de alta. 

Pe această stradă su-nt aşezate casele lo
-cuitorilor şi biserica~ Locul caselor îl desem-

www.ziuaconstanta.ro 



15 Anul I şi II 

nă1n cu 4 linii (un pătrat); iar biserica o 
însemnăm tot cu 4 linii ~i deasupra figurii, 
o cruce. 

Şcoala şi primăria le însemnăm pe stra
dele unde sunt aşezate şi tot aşa putem de„ 
.semna şi celelalte străzi ale satului,-să ţinem 
.seamă numai,- încotro are cele 2 capete fie
•Care stradă. 

01„ganizarea satului .. 

In satul nostru se află o şcoală, unde copili 
se adună ca să înveţe carte şi multe lucruri 
bune şi folositoare .. Toţi copiii sunt datori a 
veni regulat la · şcoală,-să fie cuminţi şi as
cultători faţă de domnul învăţător. Duminica 
.şi sărbătorile, oamenii din sat merg la bise
rică, unde cu toţii ascultă rugăciunile, pe 
care preotul le face, pentru sănătatea şi aju
torul locuitorilor. In sate se află şi câte o 
casă,. unde se adună sătenii, spre a-şi spune 
păsurile, sau a se sfătui asupra nevoilor lor. 
Această casă în · satele mari se numeşte pri
mărie, iar în satele mai mici, casă de sfat. 

In satul nostru este şi un obor, unde se 
închid vitele prinse, păscând în ţarină. 

Şcoala, biserica, primăria, casa de sfat, 
oborul. . . sunt lucruri ale tuturor sătenilor. 
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Ele trebuiesc îngrijite. Câte odată se întâmplă 
boale de oameni, sau de vite şi trebuie che„ 
mat doctorul. Altă dată din pricina ploiloli 
se sapă drumurile şi se fac rele de tot. Ele 
trebuiesc îndreptate. La unele sate sunt ape, 
cari nu se pot trece decât pe pod. Podul se 
strică cu timpul şi trebuie dres. Trebuie dar 
să fie cineva, care să aibă grijă de toate 
acestea. De aceia oamenii se adună· din 4 
în 4 ani şi aleg dintre ei ,,cinci oameni" 
pe care-i socotesc. ei mai buni şi mai pri„ 
cepuţi, ca să aibă grijă de toate nevoile sa„ 
tului. Aceşti 5 oameni aleg pe unul dintre 
ei, care să. ia seama de toate şi când trebuie 
făcut ceva să„i cheme şi pe ei la sfat. ·omul 
ales de ei se chiamă delegat, iar oamenii 
aleşi, pentrucă se sfătuiesc între ei, se cbiamă 
la un loc sfa.t sătesc. 

Fiecare dintre ei poartă numele de membru 
al sfatului sătesc. Delegatul satului are grija 
ca biserica, şcoala, primăria, casa de. sfat, 
podurile, drumurile şi toate casele şi lucru
rile publice (ale tuturor) să fie în bună stare, 
curate şi îngrijite. Pentru ca el să poată în -
deplini' toate aceste însărcinări se ajută cu 
membrii sfatului sătesc. 

www .ziuaconstanta.ro 



17 Ann1 I ~i If 

I111prejt1ri1nile satult1i 

Imprejurul satului nostru sunt locurile 
âe. arătură ale părinţilor noştri. La unele 
sate se găsesc, împrejurul lor, vii şi grădini 
frumoase. Prin locurile noastre trec drumuri, 
pe cari se duc oamenii · Ia lucru, sau Ia sate, 

,._.t ~ 

' 

Irn prejuri rnile satului. 

vecine cu al nostru. Dacă mergem pe drum, 
vedem, că locurile de pe lângă el, în unele părţi 
sunt netede, ca în palmă; acolo zicem noi, că 
e câmp sau câ1npie. 

· Câmpia este dar- un Ioc neted. ,F~a se mai 
chiamă şi şes sau aşezătu1·ă. 

Nu e însă peste tot locul şes. Pe unele 
locuri pământul este ridicat în sus, aşa că 
trebuie să urci până Ia un Ioc, unde e mai 
sus; căruia- i zicem vârt. Aceste ridicături de 

D_ Bujil<J,. Jud, Con1>Wnţa. 
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pământ se numesc dealuri. Partea pe unde 
urcăm d,ealul .se chiamă coastele dealului; iar 
partea de deasupra se numeşte. vârful dea~ 
!ului. Partea de jos a dealului se chiamă 
po,a.Iele dealului. Pe unele locuri ridicăturile 
de pământ sunt rotunde ca nişte moşuroaîe 

mari şi noi le zicem m·ovile. Movilele, mai 
toate, sunt făcute de oa.meni. Se gă.sesc in 
unele I oeuri şi ridicături aşa de mari,. că 
deabiă 'le ·urci. Pe vârful 1or mai totdeauna 
este frig şi zăpadă. Ridicăturile acestea se 
numeşte mllnţi . 

Pe lângă drum este şi câte o fântână, 
din care scoatem apă, ca să bem. Pe unele 
locuri apa iese afară din pământ, fără s'o 
săpăm . noi. LoGul acela, de ·unde iese apa 

www.ziuaconstanta.ro 
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se chiamă izvor. Dacă izvorul are apă multă, 
apa curge pe pământ şi formează un pârâu. 
La pârâu oamenii din satul nostru îf zi-c 
derea. E mai bine să•i zicem pârâu. Prin 

' 

Js,·or, pârfiu, lac, haltă 

:unele părţi sunt ape mărişoare cari nu curg 
.şi în care se găseşte şi ptrşte. Apele acestea 
,se chiamă la.euri .şi bălţi. In baltă, apa este 
·mai în fată, nu e adâncă şi creşte stuf şi ., 
_papura. 

Oamenii din satul n ... s,tru, când vrea să 
vândă o vită se duc, d·e iau ·bilet~ dela pri
mărie. Tot la primărie· se duc, când moare 
un om, sau când botează un copil. La pri-
măria la care se duc oamenii din satul no-s
tru_,. mai vin oam.enii din satele . . . . .· . 

Toate aceste sate formează comuna . . . 
. . . . Comuna este -dar alcătuită din unul sau 

www.ziuaconstanta.ro 
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mai multe sate, care au o singură primărie„ 
Sunt unele sate mai mari, cari au o primă
rie,: pentru un singur sat. Satul acela for,-
mează el singur o comună. 

Tot aşa şi oraşul formează singur o co
mună. Satul în care e primăria se numeşte· 
reşedinţa comunii~ Comuna formată din sate 
se numeşte comun.ă rurală; iar aceia formată . 
din ora:ş se nume.şte comună urbană. 

Planul cotnunii. 

Cum am desemnat planul satului, tot ast
fel vom des.emna şi planul comunii, adăogând 
şi cătunele pe care, le are,-legându-le apoi 
pri;n linii care ne arată drumurile. 

Satul are mai mult ca 100 familii, iar că
tun.ul are mai puţin ca 100 familii. 

www .2iuaconstanta.ro 
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In comună sunt ...... şcoli. O şcoală este 
:"în satul nostru, alta -în satul ...... Tot in 
comuna noastră mai sunt şi biserici. In unele 
comuni, mai ales în c-ele urbane sunt străzi 
pietruite şi grădini de plimba're. Toate acestea 
sunt lucruri ale comunii. Ele sunt lucruri pu
blice, adică folosesc tuturor oamenilor din 

V comuna. 
Aceste I ucruri trebuiesc îngrijite; iar sa

tele trebuiesc păzite de oameni răi. 
Ca să aibă, cine purta grije de toate a

cestea, locuitorii comunii aleg dintre ei, din 
4 in 4 ani, nişte oameni cinstiţi şi. pricepuţi. 
Aceşti oameni se numesc consilieri, iar toţi 
la un Joc formează consiliul comuna.I. 

Consilierii aleg pe unul dintre ei, ca să 
aibă numai grija comunii. Acesta se numeşte 
primar. Primarul, când vrea să facă ceva, se 
sfătuieşte cu consiliul comuna]. Aşa este in 
orice comună rurală ?au urbană. 

l1111)1--ej1u--i111il e co111unii. 

Comuna noastră este formată din sat~le 
. . . . . . . . . . Spre Ră.sărit de co-

.muna noastră se află satul-comuna . ..... , 

www .ziua constanta.ro 
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spre Sud sunt sa1ele-comunele . .. . . . . , iar 
spre Nord sunt satele-comunele ...... Dela 
noi putem merge până la satul ...... pe 

Cb+~. IU,l.,i,-.~. 

s 
hnprej ur io1Ho c onuu1ii. 

drum. nepietruit, iar Ia satele.comunele 
. . . pe drum pietruit sau pe şosea. 

O·rasul Co11stanta .. 
~ . ., 

Noi locuim în oraşul Constanţa. 

.. ~ 

Oraşul nostru .este aşezat pe malul Mării' 
Negre. In mijlocul oraşului este Piaţa lnde• 
pendenţei. 

Din a.ceastă piaţă pornesc spre Nord stra„ 
dele Mircea cel Ma.re, Ca.rol I şi Traian. Din 
strada Traian se destaoe şoseaua, care merge, 

. 
www .ziuac.onstanta.ro 
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spre lvtangalia. In partea de Nord a oraşu
lui, se încrucişează cu stradele Carol şi Mircea 
cel Mare, strada • Ştefan cel mare. 

Tot din Piaţa Independenţii porneşte spre· . 

t-

Sud, strada Remus Opreanu, oare se prelun
geşte dealungul mării, formându-se bulevar
dul Regina Elisabeta. 

www.ziuaconstanta.ro 
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Şcoala noastră se află pe· strada . . . • . 
Pe strada Traian se află: gimnaziul ,,Mircea 
c"8l Bătrân", palatul administrativ, tribunalul, 
palatul regal şi gara. .Pe strada · Carol este 
frumoasa clădire a ofi•.ciuluî telegrafo~poştal. 
Cazarmele ,şi spitalul sunt în partea de Nord 
a oraşului. 

Oraşul nostru are mai multe biserici fru
moase. Intre aceste· biserici, este biseric.a din 
partea de Nord a oraşului, elădită de curând, 

Uiiseric,t ,Sfinţii Apoi,tuE1;. 1.mtetlritla 1)J'n~uhti Coustauţn. 

biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", c.ea_ 
mai frumoas·ă biserică ~i catedrală a oraşu
lui, biserica protestantă, biserica greacă şi 
bulgară. . 

Locuito1ii ~i ocupaţiunea lor. In oraşul nos-
tru sunt mai mult Români. 

Mai sunt însă şi Greci, .. Bulgari, Armeni, 
Turci şi Evrei. Românii, Grecii'" Bulgarii şi 

www.ziuaconstanta.ro 
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Armenii sunt de religie creştină, fiindcă .cred 
:in lnvăţăturile lui Hristos. 

Turcii sunt.Mahomedani, fiindcă urmează. 
învăţ'ăturile lui Mahomed I iar Evreii sunt 
Mosaici, fiindcă urmează invăţăturile lui 
Moisi. 

Locuitorii din oraşul nostru se ocupă cu 
negustoria şţ meşteşugurile. Sunt şi câteva 
fabrici: o tăbăcărie, o tnof}ră ele făină, o. fa• 
brică .de bere. etc. 

Câţiv4 din lo·cuitorii oraşului se ocupă 
.., . 

cu pescar1a. 

N oţiL111i g·eog1"afice. 

Un loc neted se numeşte câmp, câmpie 
sau şes. Mai toate câmpiile au pământ ro-

www .ziua constanta.ro 

• 



• 

Anul 1 şi n 

ditor, pe care cresc multe cereale şi iarbă 
bună pentru creşterea vitelor. 

Adeseori pe câmpii se văd nişte ridică„ 
turi de pământ mici şi rotunde. Aceste ridi
cături se numesc movile. . ' . 

n f I ' 1 
lO,\"\.l."'1.,, \ a.~, \~tO.t'\.1, · 

Dealud, l,1c {desc11n( . 

. 
Nişte _ridicături de pământ mai mari se 

numesc dealu1·i. Ridicăturile foarte mari, de 
pământ pietros, se numesc n11.1nţi. 

Locul de unde iese apa din pământ se 
numeşte izvor. Apa curgătoare formată din 
izvor se numeşte pâr.â11. Când mai multe
pâra.e s~ întâlnesc, form·ează un râ.1.1. O apă. 

www.ziuaconstanta.ro 
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mar~:curgă~oare formată clin mai multe râuri 
se numeşte fi uviu. 

~lu 11ţî ( descntn). 

Pe fluviu plutesc vapoare şi corăbii. Flu
viile se varsă rn.ai totdeauna in mări. 

Pfu'f1u, rftu, nu,•iu (desemn). 

www.ziuaconstanta.ro 
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M~1·ea este o apă stătătoare sărată şi a
mară1 foarte întinsă. De multe ori fluviul, la 
vărsate, se desparte în mai multe braje. Locul 
eoprin,s între braţ,ele fl,u viului se nume~te deltă. .. 
O apă cu_rgătoare are două ţărmuri sau ma• 
luri. · 

Fiindcă fluviul curge, are faţa spre partea 
în care curge, şi dacă ne întoarcem şi _noi 
după mersul lui, ţărmul din dreapta se nu• 
meş'te malul drept şi cel din stânga, malul stâng. 

_L_ -_::: - ~ ---=--- - ---=:=:::~- - - -,.- -- -·· - --
. - - - -- -- - -

- -

Bnl U\ ('tlcscl!Hl), 

O ap:ă stătătoare n1ai mică decâ t marea 
·se numeşte laQ. Dacă apa e mai_ în taţă se 
numeşte baltă.. In baltă creşte stuf şi papură. 

O bucată de pământ înc,onjurată c.u apă 
se chiamă insulă.. Când uscatul este înconju
rat numai de trei părţi cu apă se numeşte 
peninsulă.. 

www.ziuaconstanta.ro 
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:Un colţ de uscat intrat mult în apă se 
numeşte ca.p, iar apa care intră mult ln uscat 
se numeşte golf . 

• 

\ 

:\htre. ins,1Hi, peninsulă, golf, ·cap (tlcse,nn). 

www .ziuaconstanta.ro 
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Noţiunea de })lasă .. 

Primarul şi consilierii trebue .să aibă grijă 
-de comună. Se poate întâmplfi însă, ca ei 
să-şi vadă nµmai tle treburile lor, sau să nu 
se pticeapă la unele lucruri. Ca s·ă iâ. seama 
euni dânşii îşi fac datoria şi să-i povăţuiască 
când nu se pricep, s'a pus un om mai învăţat 
~i priceput numit subprţfeet. In celelalte părţi 
ale ţării acestui om, i se zice a.dmiuistrator 
de plasă. Subprefectul are gtija mai multor 
-comun.e. Comunele pus.e sub grija aceluiaşi 

.. subpre.feet, formeaz:ă o plasă. O plasă este 
formată dar, din mai n1ulfe comune. Sub
prefectul locuieşte într'un ora·ş sau într'un 
sat din plasă. Satul sau oraşul unde stă sub. 
prefectul se numeşte reşe~inţ.a plăşii, iar casa 

_ în care lucreaz·ă se nume fte subprefectură. 

Anul I Plasa Constanţa. 

Comuna. noastră se află în plasa Cons• 
tanţa. Tot în plasa Constanţa mai sunt înca 
14 comune, aşa că comuna noastră este de 
I 5 ~ri mai mic·ă decât plasa. 

www .ziuaconstanta.ro 



31 Anul I 

Cum am dese:mnat planu-J clasei, al şcoalej, 
al satului şi al comuµ.ei, pute:m desemnă. şi 
marginele plăşii noa:str~ cu drumurile, locu-
rile; oraşele şi. satele din ea. -

q,e,v:-cl.. 
00111.- .:: lcVl'vt c:v 

- . 
' ' \ 

I 

..) 
\) 

La desemnul acesta nu-i mai zicem plan, 
ci hartă. 

Plasa Constanţa se mărgineşte _la Răsărit 

www.ziuaconstanta.ro 
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cu Marea Neagră, la Apus cu plasa Me,gidia 
şi plasa Hârşova, la Miazănoapte cu judeţul 
Tulcea şi la Miazăzi cu plasa Megidia. 

Pământul din plasa Con.stanţa este mai: 
,mult şes. Din loc în loc sunt dealuri. Unele 
dealuri şunt numai de piatră. Mai peste tot~ 
pământul e bun. de ară tură .. 

Pe malul mării sunt mai multe lacuri. 

,. 

,.~ .., , 
Ornsul Co1i!-ih1 11t.i. 

' ' 

Cele mai însemnate sunt; laeul ·Sinoe, Ta.,aul„ 
şi Ma.ma.ia.. In lacul Ta.şaul se varsă micul 
pârâiaş Casimcea.. In 'toate la.eurile se prinde 
peşte. 

· Comune. - Ca.ra.mura.t este reşedinţa plăşii .. 
Aici stă subprefectul şi tot aici se află o ju
decătorie de pace şi un oficiu telegrafo-poştal. 
Locuitorii satului sunt Români, Nemţi şi Tă. 
tari. Nemţii c~esc c·ai frumoşi. Românii sunt 
oameni cu stare şi au cea. mai ma.re bancă 
populară, din părţile acestea. 

www.ziuaconstanta.ro 
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Comuna Cicrâceiu este însemnată pentru 
carierile de piatră. Cariere de piatră sunt 
şi .la _Carol şi Canara. 

ln comuna Casapchioi este o şcoală fru
moasă şi o grădină mare şi bine îngrijită. 
Lângă comuna Caranasuf este urma, temelia 
unei cetăţi foarte vechi numită Istriopolis. 
Cogelac este comună mare, locuită mai mult 
de Nemţi. · · 

Constanţa este singurul oraş din plasa 
Constanţa. El este aşezat pe malul mării. 
Aici vin corăbii şi vapoare din toate părţile 
!urnii. Constanţa este cel mai mare port din 
părţile acestea . 

• 

Plasa Mangalia. 

Comuna noastră se află în plasa Man
galia. Plasa Mangalia are 15 comune, aşa 
că ea este mai mare de 15 ori ca comuna 
noastră. 

Plasa Mangalia se mărgineşte la Nord 
cu plasa Megidia, la Răsărit cu Marea Nea
gră, la Sud cu Bulgaria şi la Vest cu plasa 
Traian. 

Pământ şi ape. Pământul în plasa noas
tră este mai mult şes. Din loc în loc sunt 
dealuri şi mai ales, sunt multe movile. Pe 
malul mării sunt câteva lacuri mari şi în
semnate ca Techirghiol, Tatlageac şi Mangalia. 

D. Bujilă, .Tuci. Constanţa. 



Anul l 

In unele părţi ale plăşii noastre apa este 
foarte adâncă şi oamenii sunt nevoiţi să o 
scoată cu calul, punând în loc de găle,ată, 
un burduf mare de piele sau de pânză. 

Comune. Mangalia este orăşel aşezat pe 
malul mării. Ea este reşedinţa plăşii. Aici 

G? Â,ct,;<, <a- .. - -...,.J __ _ ,,,,, • 

\..._ -~-- I --1 / i I\, I 
. \ ' - , 

CL, 

stă subprefectul şi e ~i o judecătorie de pace. 
Aproape de Mangalia sunt izvoare cu apă 
bună de făcut băi. In apropiere de Mangalia 
este ~i comuna Gherengec, însemnată, fiind 
comună bogată, mare şi frumoasă. 



• 
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Co~una Caraomer este însemnată, pentru 
•ică-i loc de trecere în Bulgaria. 

; , 
t 
! , 
' I • 

La Caraomer 
:stau soldaţii, cari 

este şi 
V pazesc 

Cfitnpie. 

.I 

o cazarrnă, unde 
Ia graniţă. 

Comunele Topraisar, Ca.vaclar 
• 

Şl: Tuzla. 
. 

. sunt comuni • mari. 

• 
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Plasa Ostrov. 

Comuna noastră se -află în plasa Ostrov„ 
Această plasă are 13 comune; ea este da:r 
de 13 ori mai mare decât comuna noastră. 

Ea se mărgiaeşte la Nord şi Est cu plasa 
Traian, Ia Sud cu B.ulgaria, Ia Vest cu Du- · 

V narea. 
Pământ şi ape. Pământul plăşii noastre 

este, mai peste tot, d~luros şi acoperit de 
păduri .. 

El este bun de arătură„ de vii şi de li;. 
vezi. Pe marginea de Nord-Vest a plăşii 
curge fluviul Dunărea. Pe malul Dunării 
sunt o mulţime de lacuri şi bălţi. Cele mai 

www.ziuaconstanta.ro 
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~însemnate dintre ele sunt : lacul Gârliţa şi 
lacul Oltina. 

Comune însemnate. In plasa noastră sunt 
·mai multe comune însemnate. Comuna Ostrov, 
aşezată pe malul Dunării, este oraş, comună 
.urbană şi reşedinţa plăşii. Aici stă subpre
fectul plăşii. Tot în Ostrov este şi o judecă
torie de pace şi o cazarmă· unde stau sol
daţii, cari păzesc graniţa. Aproape de Ostrov, 
•cam spre Sud, este comuna Almalău, ves~ită 
pentru vinurile sale. Comuna Oltina, lângă 
Jacul Ollina, are o şcoală de meserii. In co
muna Parachioi este un spital rural, unde_ se 
duc sătenii bolnavi, să se caute. Satu-Nou, 
.Esechioi, Lipniţa, Carvăn şi Dobromir sunt co-

• mune mar1. 

, 

Plasa Megidia .. 

Comuna noastră se află în plasa Megidia, 
In r.Jasa Megidia sunt 16 comune, aşa că ea 
e mai rn ~1re de 16 ori decât comuna noastră. 
Ea se mărgineşte la Est cu plasa Constanţa 
. .şi Marea Neagră, la Vest cu judeţul Ialo
miţa, la Sud cu plasa Traian şi plasa Man

·:galia şi la Nord cu plasa Hârşova şi plasa 
Constanţa. 

Pământ şi ape. In partea de Est, pămân
tul plăşii noastre este mai mult şes, iar în 
;partea de Vest, pe malul Dunării este râpos 



• 
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Biulbul. Cobadin Cochirlen:i şi Pe,tt~ra sunt 
comune mari şi frumoase. 

Lângă Cernavnda este un spital rural, 
unde sunt primiţi oamenii b,olnavi delă s,ate, 
o fabrică de ciment şi frumosul pod „Regele 
€aroJ I". Alacap, comună rurală este însem .. 
nată pentru ca,rietele .de piatră şi de nisip. 

Comuna noastră se află în plasaHârşova2 Plasa noastră are I o comuni. Ba este mai . . 

mare, eam de Io ori decât comuna no-astră. 
Plasa Hârşova, se mărgineşte la Est cu plasa 
Constanţa şi cu plasa Megidia, la Nord cu 
judeţul Tulcea, la Sud cu plasa Megidia, la 
Vest cu judeţul Ialomiţa., de care se des
parte prin fluviul Dunărea. 

Pământ ,ti ape. In plasa noastră, pămâ.n~ 
tul este deluros pe unele locuri de pe malul 
Dunării, pe ·alte locuri e jos şi băltos~ In 
partea de Sud a pJăşii, începând de lân_gă 
Dunăre, se întinde marele deal al B·ăltăge!f
tilor. In partea de Vest a plăşii noastre curge 
apa Dunării. Afară de Dunăre, mai este un 
mic pârâiaş, care izvorăşte din plasa Istru 
şi se varsă într'un ghiol (lac); acesta este 
pâ:râi~şul Rahman. Dealungq.1 Dunării curge 
şi apa Baroiul, care se varsă în Dunăre, a„ 
proape de Hârşova. 

www .ziuacons·tanta.ro 
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Comune însemnate. Oraşul Hârşova, aşezat 
pe malul Dunării, este reşedinţa plăşii .şi port 
'Ia .Dunăre. La Hârşova este şi judecătoria 
-.de pac,e. 

Tot în Hârşova este o şcoală foarte fru
_moaşă şi o biserică asemeni mare şi fru-

, 

I 
l 
i 
I 

·moasă. La marginea de Est a oraşului este 
un spital. Hârşova a fost în vechime o ce
tate vestită, purtând numele de Carsinm. In 
Hârşova este şi un frumos muzău regional 
;al Dobrogei 

www .ziuaconstant•a.ro 
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· Topa.l este comună mare aşezată ·pe maluI 
.Dunării. Lângă Topal sunt cariere de piatră .. 

. .. 

Biscrtca 1li11 IH'ir!jova. 

,• 

• i 
I 

I I 

Şcoala prim,n·ă <lin Jli'irşovn . 



• 
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Ghizdăreşti comună rurală aşezată pe ma
lul Dunării şi locuită mai mult de Lipoveni . 

# 

O p:irtc de i\fuzăul rli1Î llâr~ova. 

Ciobanu, Sa1~aiu, Gârliciu, Sa.tişchioiu şi Taş. 
punar sunt comune mari şi alcătuite din sate 
frumoase şi oameni cu stare. 

Comuna noastră se află în plasa Traian. 
In plasa noastră sunt 13 comune, aşa că ea. 
e mai mare de .13 ori decât comuva noastră .. 
Plasa Traian se mărgineşte la Nord cu flu-
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·viul Dunărea, Ia Vest cu plasa Ostrov şi la 
Sud cu Bulgaria. 

Pământ !fi ape. Pământul plăşii noastre 
·-este mai tot, deluros şi acoperit cu trumoase 
pădQri, mai ales în partea de Sud. In pă
mântul acestei plăşi, cresc tot felul de ce

:reale; grâului însă îi prieşte cât se poate 
-.. de bine. 

02Z.J C CCl:X•Wi4 Z P: Jt -

• 

, Pe marginea de Nord a plăşii, curg a
'p ele fluviului Dunărea. In apropiere de Du
'.Dăre sunt lacurile Mârleanu şi Vlachioi. 

Comune. _Adam-Klisi, · aşezat cam în mijlo-
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eul plăşii este comună frumoasă şi reşe•dinţ.a-. 
plă~ii, căci aici stă subprefectul. 

Fluviu. 

In Adam-Klisi este o judecătorie de pace 
.şi o frumoasa bi.serică, ridicată mai acum 

Monun1cntul tleln .\<lnm •Klisi. 
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câţiva ani, cu cheltueala locuitorilor. Guz.gun 
-este comună urbană, aşezată în spre Vest 
de Adam-Klisj. Lingă Adam-Klisi este un 
monument mare şi o cetate vestită, rămase 

,de pe vremea strămo~ilor noştri Romani . 
. Başova este o comună mare, locuită numai 
de Romani şi aşezată pe malul Dunării. Mâ.r-

_Jeanu, Beilic, Enişenlia şi Ha.ira.noh:iai sunt co .. : 
.:mune mari în plasa noastră. 

www.ziuaconstanta.ro 
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• 

J: u.deţul Co11sta11ţa. 

Mai multe plăşi se unesc între ele şi for
·mează un judeţ. Plasa noastră este în ju .. 
deţul Cons t~nţa. Tot în judeţul Constanţa 

. t . I" •1 mat sun ş1 p aşi e . . . . . . . . . . 
Judeţul nostru are dar de toate şease 

·plăşi. El este de şease ori mai mare ca plasa 
noastră. Judeţul Constanţa se mărgineşte la 
Nord cu judeţul Tulcea, la Est cu Marea 
Neagră, la Sud cu Bulgaria şi la Vest cu 
judeţul Ialomiţa, despărţite prin apa Dunării. 

Pământ •!fi ape. Pământul din judeţul no
stru este .mai ro uit şes, în partea de Răş:ărit; 
-el este negru şi bun de plugărie. Cam spre 
Sud şi Vest este deluros şi acoperit de pă
duri frumoase. Spre Vest, pe malul Dunării, 
pământul este pe unele locuri, jos şi băltos, 
pe alte locuri râpos, iar cam spre Nord şi 
Vest sunt câteva de·aluri înalte.' In această 
parte sunt dealurile Băltăgeştilor. Pe malu
·rile Dunării sunt pe unele locuri frumoase 
·păduri de salcie. 

In partea de Vest, ju.deţul nostru este 
·mărginit de fluviul Dunărea. Afară de fluviul 
J:lunărea mai sunt pârâiaşele Ra.hma.11 şi Ca• 
.simcea, cari izvorăsc din judeţul Tulcea. _Pe 

www.ziuaconstanta.ro 
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malul Dunării sunt lacurile Gârliţa, Oltin.a„ 
Mârleant1, Vederoasa şi Oochirleni. Ca şi pe 
malul Dunării, pe malul mării„ se înşiră la
curile Sinoe, Taşattl, Mamaia, Techirghiol, Tat• 
la,;,eac şi Mangalia. 

Toate lacurile acestea au peşte, destul, 
în unele luni ale anului, - numai lacul Te-. 
chirghiol n'are peşte. 

Oraşe. Constanţa este oraş ma:re3 aşezat 
pe malul mării. El este part la mare şi sta
ţie de drum de .fier. In Constanţa stă pre-

fectul, fiindcă este capitala judeţului. Tot în 
Constanţa stă un revizor şcolar şi protoereul. 

Aici mai este un tribunal, un gimnaziu 
de băeţi şi o şcoală profesională de fete . 
Cam la· mijlocul judeţului, pe lângă linia fe„ 

www .ziuaconstanta.ro 
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rată, ce pleacă din Constanţa, se a.flă oră
şelul Megidia, reşedinţa plăşii Megidia.. In 
Megidia se ţin targuri (panair) de două 
ori pe an. Atunci vin negustori din toate 
părţile. 

In plasa Megidia, pe malul Dunării mai 
este şi orăşelul Cernavoda, care e port la 
Dunăre şi staţie de drum de fier. Lângă 
Cernavoda este frumosul pod de peste Du
năre "Regele Carol I". Tot pe malul Dunării 
este şi or·aşul Hârşova, reşedinţa plăşii Hâr
şova şi port la Dunăre. La Hârşova se ţine 
un târg, toamna, ca şi la Megidia. In Hâr• 
şova este cea mai frumoas-ă biserisăJşi cea 

r- -.-

• 

Oraşul Cernavo1la. • 

mai frumoasă şcoală din toate orăşelele ju• 
deţului nostru. 

Ostrov, orăşel pe malul Dunării, este re
şedinţa plăşii Ostrov şi port mic la .Ou-

D. BvJi!ă, Jud. Constanţn. 4 
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năre. In plasa Traian: este comuna urbană 
Cuzgnn~ . 

Pe malul mării este orăşelul ntanga.lia., 
port inic la Marea Neagră şi reşedinţa plăşii 
Mangalia. Lângă Mangalia sunt nişte izvoare 
bune de băi. Vara vin mulţi oameni de fac 
băi aci. 

Producţiuni. Pământ-ul judeţului nostru 
fiind negru în multe părţi şi bun de arat, 
produce tot felul de cereale~ In partea despre 
Dunăre pământul este cam galben şi nisipos 
dar produc.e şi el cereale, mai ales ov;ăz şi 
secară. Ca:m în partea despre Apus şi Miazăzi, 
prin plasa Ostrov şi Traian sunt păduri mari 
şi frumoase. Pe dealuri creşte şi dă rod bun 
şi viţa de vie. In unele dealuri se găseşte 
piatră bună de zidit şi de făcut var. Prin 
lacuri creşte stuf şi papură. Dunărea, marea 
şi lacurile depe lângă ele au de multe ori, 
peşte îndestulător. 

Locuitorii şi ocupaţiunea lor. Mai toţi Io- , 
cuitorii judeţului nostru sunt Români. 

Puţini din ei sunt Bulgari, Turci, Tătari, 
Lipoveni, Greci, Ovrei şi Armeni. Românii, 
Bulgarii, Ruşii, Lipov~nii, Grecii ~i Armenii 
sunt creştini, Turcii sunt mahomedani şi 
Ovreii, mozaici. Toţi locuitorii săteni se o
cupă mai m uit cu pi ugăria şi cu creşterea 
vitelor. Mai ales oile sunt destul de nu„ 
meroase. 

Plugăria este foarte întinsă; sunt săteni, 
cari au chiar sute de hectare. Prin unele Io„ 
euri se mai cultivă şi viţa de vie. Sunt ves ... 

www.ziuaconstanta.ro 



Gl Annl I 

. tite viile dela Almalău din plasa Ostrov şi 
,dela Cogelac din plasa Constanţa. 

Orăşenii se ocupă mai mult cu negus-
1oria şi meşteşugul. Sunt puţine meşteşuguri 
1n judeţul n.ostru. 

Se tac doar căruţe, vase de aramă pentru 
lJucătăr:e şi se dreg uneltele de muncă. 

Cositul ~i treeratnl cerealelor . 

01·gan-izarea judeţului. Capul judeţului no
stru este prefectul" Prefect~l este capul ori
cărui judeţ. Prefectul se sfătueşte, când 
voeşte să facă ceva pentru judeţ, cu nişte 
oameni aleşi de către locuitorii judeţului. 
Aceşti oameni se numesc consilieri j11dcţeni, 
iar toţi la un loc formează ·consiliul judeţean. 
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Consilieriijudeţ,eni se aleg din patru în patru 
ani. Prefectul stă într'un oraş din judeţ. 0-
ra şul în care stă el se numeşte ca.pit~la. J'.n
deţului, iar casa în care lucrează el şi con
siliul judeţean se numeşte prefectură.. Tot. 
deauna într'un judeţ .este şi un tribunal, un 
revizor şcolar şi un protoereu. 

Cnrilwe de- piatr!Î. 

D1·u1nurL In judeţul nostru putem călăt.ori 
cu trenul dela Constanţa la Cernavoda şi cu 
vaporul dela Hârşova la Ostrov, prin Cer
na·voda şi pe mare dela Constanţa spre 
Mangalia. 

Dela un sat la altul, putem merge cu 
căruţa pe drumuri sau pe şosele. Şosele sunt 
foarte puţine în judeţul n ostrru. Dela Co~•· 
stanţa sunt şosele spre Mangalia, spre Hâr-
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:şova şi spre Tulcea. Incolo nu sunt decât 
,crâmpeie de şosele, î_ncepute dar neispră
=vite. 

Locuri istorice. Judeţul Constanţa nu este 
.stăpânit de noi numai de câţiva ani. 

El a fost stăpânit de multă vreme, de 
.neam din neamul nostru.. Dărămături de 

Tur111a de oi. 

,ora~e ~i cetăţi ne amintesc pe strămoşii noştri, 
-cari au stăpânit 0dată acest pământ. 

Lângă satul .Adam-Klisi este ruina mă
reţului monument al lui Traian. 

Lângă Caranasuf sunt urmele . vechii ce
-tăţi Istriopolis. In locul Constanţei a fost O· 
:raşul Tomis, în locul Mang~liei · a fost stră
:moşescul oraş Calatis şi în locul Hârşovei 
(a fost oraşul Carsium_. 
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Dela Constanţa şi până la Cerna voda:; 
se întind două ridicături de pământ, făcute 
de strămoşii noştri. Oamenii le zic ,,valurile· 
lui Traian". 

Să fim mândri, că am stăpânit atâta 
vreme acest pământ şi cu nădejdea şi cre
dinţa în Dumnezeu să muncim~ ca să fac.em: 
dintr'ânsul un colţ de raiu al ţării noastre„ 

• 
• 
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• 

TARA NOASTR..t\. 
=> 

Plasa noastră se ·n.umeşte plasa . . . 
Din plasa noastră fac parte ,comunele .. , . 

Plasa este de . . . . ori mai mare decât 
comuna noastră, pentrucă înfrânsa sunt ... 
comuni. Hotarele plăşii noastre : La Est . . . 
la Vest .... la Sud ..... la Nord ..•. 

Reşedinţa plăşii no.astre este .în comuna 
urbană-rurală ...... . 

,Jucleţttl Constanţa. 

Judeţul nostru se numeşte judeţul Con
sta.n.ţa.. Ca să se poată tace la timp şi la fel 
drumurile şi alte lucruri trebuitoare locuito
rilor, mai multe plăşi se unesc la un loc şi 
formează un judeţ. Cârmuitorul judeţului se 

• 
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numeşte ua om priceput, care se chiamă 
prefect. _ 

El stă într'unul din oraşele judeţului. O
raşul în care stă prefectul se numeşte re.,e
dinţa judeţului sau capitala judeţului. 

Capi tala judeţului nostru este oraşul Con-
stanţa. ~ 

Judeţul Constanţa are următoarele ho
tare z La Nord, judeţul Tulcea; Ia Sud, Bul--
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garia; la Est, Marea Neagră şi la Vest, ju
deţul° Ialomiţa. 

Judeţul Constanţa este alcătuit din ur
mătoarele plăşi : 

1) Plasa Constanţa, cu reşedinţa în co
muna Caramura.t. 

2) Plasa Man-galia cu reşedinţa în oraşul 
Mangalia.. 

3) Plasa Ostrov cu reşedinţa în - oraşul 
Ostrt-v. 

4) Plasa Megidia cu reşedinţa în oraşul 
Megidia. 

5) -Plasa Hârşova. cu reşedinţa în oraşul 
,Hârşova. 

6) Plasa Traian cu reşedinţa în comuna 
Adamklisi. 

Judeţul Tulcea are 6 plăşi, aşa dar este 
mai mare de 6 ori decât plasa noastră. 

Familia.. Tata, mama ~i copiii lor alcătu
esc o familie. Familiile trăesc sau locuesc în 
case. Pentrucă traiul oamenilor să fie mai uşor, 
:ei vieţuesc în case, -ce-s aşezate unele lângă 
altele, formându-se astfel satele şi oraşele; du
păcum au case mai mici, ori mai mari; uliţe, 
drumuri şi străzi mai largi, drepte şi aşter
nute ~u piatră. Satele sunt loţuite tnai mult 
de familii de plugari ; iar în oraşe sunt meseriaşi 
,şi negustori. 
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Comuna.. Unul sau mai multe sate fprmează 
o comună rurală ; iar ora.şel~ sunt eomune tu
bane. Fiecare comună este ingtijită de primar, 
ajutat şi tle cons•,1iul comţ1na.l. Comuna noas
tră se numeşte . . . . . . . . . . . . 
Satul unde se află primăria se nu1neşte re
tŞedinţa. comunii. 

Pia.sa.. Câteva comune mai apropiate unP:le 
de altele formează o pia.să. Plasa este îngri
jită de un a.dttiinistra.tor comuna.I. Administra
torul comunal din plasa noastră şi dîn plă
şile vecine poartă numele de subprefect. Sa
tul sau oraşul unde locueşte subprefectul se 
numeşte reşedinţa. plăşii. Plasa noastră se 
numeşte plasa . . . . . . . . . . . 
Reşedinţa plăşii noastre este în . . . . . 
. . . Din plasa noastră fac parte comunele . 
. . . . . . . . . . . . . . . şi a-
vând . . . comuni, plasa este mai mare 
decât comuna noastră de . . . . ori. 

Jndeţut Mai multe plăşi apropiate unele 
de altele alcătuesc un ju.deţ. Judeţul este câr
muit de prefect. Oraşul unde. locueşte prefec
tul se numeşte re.şedinţa judeţului sau ca.pi
ta.la judeţului. Judeţul nostru se numeşte ju. 
deţu1 Constanţa. Din judeţul Constanţa fac 
parte plăşile: Constanţa, Mangalia, Ostrov,. 
Megidia, Hârşova şi Traian, deci judeţul Con
stanţa este de 6 ori mai mare· decât plasa 
noastră. 

Ţa.ra.. Imprejurul şi pe ltţngă judeţul Con
stanţa mai sunt înc.ă 31 judeţe, cari toate la 
un loc alcătuesc ţara noastră, România. Ţara · 
noastră-i cârmuită de Majestatea sa Regele 
Carol I. 

www.ziuaconstanta.ro 



Anul II . 

Ţara noastră are 32 judeţe şi-i destul de 
mare, căci zile şi săptămâni întregi ne-,at 
trebui ca să mergem dela un capăt la ce
lalalt al ei. 

In România trăim noi Românii şi fiecare 
Român este dator să-şi cunoască ţara. 

Forrna si hotarele tării noastre 1
). 

. ' ' 

Deşi fiecare Român este dator să-şi cu
noască ţara, totuşi nu fiecare are putinţa de 
a călători printr'ânsa, ca să-i vadă pământul, 
frumuseţea, bogăţiile şi locuitorii ei~ Insă 
ajutaţi de harta ţării o putem cunoaşte des
tul de bine. Harta României este întocmită 
de oameni învăţaţi, cari au văzut ţara în
treagă şi au mă~urat-o în lung şi 'n lat ; şi 
astfel harta ne înfăţişează chipul sau forma 
ţării. Dacă ne uităm mai cu luare aminte 
la harta României, putem spune că ea sea
mănă cu un braţ îndoit la cot, dar ni-se pare, 
că seamănă mai mult cu o cismă. 

Imprejurul ţătii noastre mai sunt şi alte 
ţări: Rusia, locuită de Ruşi; Austro-Ungaria„ 
locuită de Austriaci şi Unguri; Bulgaria, lo
cuită de Bulgari şi Serbia, locuită de Sârbi. 
România, cu toate aceste .ţări se învecineşte 

1) Se va face încă o revedere a «noţiunilor ,geografice» dela 
pag. 26 din acest text. 
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sau se mărgineşte şi se desparte de ele, prin 
hotare. Astfel că putem zice: România s.e 
mărgineşte la Bă.să.rit cu Rusia, având de 
hotare râul Prut şi Marea Neagră; la Apus 
cu Serbia şi o parte din Austro~Ungaria, de 

• 

'~b1- ta, 3?.D'r'Yl.,~¼,µv; 

<M., ţ-t o~ .. e,,Eet 

care se despatie prin fluviul Dunărea şi 
munţii Carpaţi; Ia Miază.zi cu Bulgaria, a
vând de . hotare Dunărea şi o linie prin bună 
înţelegere, şi la Miază.noapte se mărgineşte cu 
Austro-Ungaria, de oare se desparte prin 
munţii Garpaţi şi o linie de învoială. 
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Dacă ne-am urca cu ceva sus de tot, în· 
înnaltul cerului şi ne--atn uitâ deasupra ţării 
noastre am vedea, eă înfăţişarea pământului 
nu-i tot una de netedă, peste tot cuprinsul 
ei. l11 unele părţi sunt mari ridicături de pă- • 
mânt --:- munţii - în altele pământul este mai 
puţin ridicat - dealurile - iar în partea din
spre Dunăre pământul este neted - câmpiile. 

Astfel că, putem împărţi după înfăţişarea . 
pământului, România, în 3 regiuni: Regiu
nea munţilor, regiunea dealurilor şi regiunea 
şesului sau a câmpiilor. 

I. Regiunea munţilor este formată din 
munţii Carpaţi şi se întinde pe tot întinsul 
hotarului dintre ţara noastră şi Austro-Un-

• gar1a. 
Piscurile sau vârfurile cele mai înnalte· 

din regiunea munţilor su~t: Paringul, Omul,.~ 
Caraimanul, Ceahlăul şi Pietrele Roşii. 

Din loc în loc munţii sunt brăzdaţi de 
văi mari şi adânci şi pe aceste văi curg a
pele ţării. Tot prin aceste văi putem trece 
în ţara vecină, cu piciorul, cu trăsura sau. 
cu trenul. Aceste locuri sunt trecătorile Car
paţilor. 

Trecătorile cele mai însemnate sunt: Vâr
cio1·ova, Lainici, Câineni, Predeal, Oit~z şi Bu-r-
dujeni. · 

2. Regiunea dealurilor se întinde 4in poa-
lele munţilor Carpaţi şi până 'n şesul Du-
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n.ării şi al Prutului, precum şi o bună parte 
'din România dintre Dunăre şi Marea Neagră. 
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3. Regiunea ş.esului sau a câmpiilor se în-

• 
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tinde din regiunea dealurilor şi până'n Du• 
năre şi dealungul apelor 

Văile cele mari ale ţării sunt: valea Du
n~rii udată de fluviul Dunărea; - valea Oi
tului, udată de râul Olt; - valea Siretului, u
da tă de râul Siret, Putna şi Milcovul şi 
valea Prutulni, udată de apele râului Prut . 

• -

www.ziuaconstanta.ro 



Anul Ir TR itii!ESTRUL .\1, HI-lea. 

In1parţirea României 
• 

Pentrucâ să putem cunoaşte şi învăţa 
mai cu înlesnire ţara noastră, obişnuim ca 

să o împărţim în 4 părţi mari, după cum 
chiar apele o desparte: 

I . România din dreapta. Oltului. 
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2. _România dintre Olt ·şi M1lcov. 
3. România dintre Milcov şi Prut ; - şi 
4. România dintre Dună.re şi Mare. 
Innainte vreme strămoşii no~t.ri ! numiau 
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astfel aceste părţi: Oltenia, adică România 
din dreapta Oltului; Muntenia, adică Romă-

D. ".Bujilă. jufL Coost.1nţa. 5 
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nia dintre Oit şi Milcov; Moldova, adică Ro„ 
mânia dintre Milcov şi Prut ; Dobrogea, a~ 
dică România dintre Dunăre şi Mare. As
tăzi însă Românii nu întrebuinţează numi-
rile de Oltenia, Muntenia, Moldova şi Do
brogea, decât atunci cân.d învaţă Istoria., sau 
poves;tea neamului nostru~ 

România clin dreapt[t Oltului 
• 

România din dreapta Oltului se întinde 
din coama IŢiunţilor Carpaţi, până în Du
năre şi râul OJt. Pe pământul acestei părţi 
a ţării noastre, sunt înfăţişate toate. cele 3 

, 

\'edere <lin Turnu Severin. 

regi uni: La Nord regiunea. muntoa~ă. ; - dela 
poale le Carpaţilor se în.cepe ri!giunea dealu
rilor; iar de aci şi până în Dunăre se în• 
tinde câ·mpul sau câmpiile. 

www .ziuaconstanta.ro 



6T Anul !(, 

Judeţele Ron1â-niei di11 d1~ea1)ta 
Olt11lt1i 

, ' 

România din dreaptea Oltului are 5 ju
deţe şi. anu.me: Mel1edinţi. D0Jj 1 Gorj, Vâlcea 
şi R.omanaţi. 

'..tlîinpl..i unei hi:-crtci. 

J11deţul Mehedinţi. este aşezat în partea 
de Apus, .. a ţării. Are de capitală oraşul 
Turnt1-Sever;;n, · port la Dunăre, căci sosesc 
şi pleacă de aci vapoare şi cor.ăbii, cari duc 
şi aduc călă tari şi mărfuri din al te părţi. In 
dreptul acestui oraş se văd şi azi unii din 
stâlpii po·dului zidit din porunca împăratului 
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Traian, spre a .. 'şi putea trece peste Dunăre,.. 
oştirile sale. 
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1\W.nlistirea Ca.zia. 
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Judeţul Dolj este un jud.eţ de câmpie. Are 

\' etlere <lil~ Cr,lio\·n. 

l 

P1:-efectun1 11in Hîhnnicu Vfdcen 
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de eapitală oraşul Craiova., cel mai mare şi 
mai frumos oraş al R·omâniei din dreapta 
Oltului. Aci se face 11egoţ mare şi sunt multe 
meşteşuguri. 

- -• I 
i, 

' 
1 'li 'fi;• . l t,•·· 

ţ 

,.,_ J ... 

... 
-· ... --~-

SfotttiH lui Turlor Vladi1ui1·csct1 <liH Trtrgu-,JiLJ 

Jttdeţul Vâlcea. are de capitală oraşul 
Râ.m·nio11 Vâlcea, aşezat pe valea Oltului.: 

La Mănăstirea. Cozia., odihnesc rămăşiţele 
trupeşti ale Marelui Voevod M1reea cel Mare. 

Judeţul Gorji.u se află în regiunea mu.n
toasă. Oraşul Târgu Jiu este ~apitala judeţului. 
In aeest oraş se află turnat în bronz chipul 
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Tudor Vladimirescu, care acum v re-o· 90 
ani, a ch,emat pe Români la deşteptare-. 

Judeţul Bomanati cu capitala Caracal, oraş 

Vnci ◄ le lnplc 
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aşezat cam în mijlocul judeţului. Oora.bia 

• 

lJn cioban 
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este schelă (mic port) însemnată pentru mul-

Tălntnl lemnelor la n1unte 

tele cereale, ce sosesc aci din diferite.le părţi 
şi se încarcă pe . vapoare şi corăbii .. 

Ro111ftnia clintre Olt si Milco,r . . ') 

România dintre Olt şi Milcov se întinde 
din coama munţilor Carpaţi, până în Dunăre, 
Olt ~i apa Milcovufui. Pe pămâJitul a~estei 
părţi din ţară sunt înfăţiş~te toate cele 3 re
giuni; La Nord regiunea muntoasă ; dela poa
lele Carpaţilor se întinde regiunea dealurilor; 
iar din poalele dealurilor şi până în Dunăre 

• 
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se în1inde regiunea şesului, sau câmpiile. Cea 
' 

mai mare şi mai întinsă. câmpie, depe pămân„ 
tul întregei Românii se găseşte în această parte 
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a ţării/dealungul apei Ialo~iţa; această cârn-.. , 

pie poartă numele de Bărăganul. Pământul 
ei este foarte roditor. Vara,, când holdele 
dau în copt, această câmpie pare c'ar avea 
asemănarea unui întins covor auriu, fără 
sfârşit . 

. J ucleţele Româ11iei clintre Olt 
si Milc(>v 
!, 

România dintre Olt şi Milcov are 12 ju
deţe: 

Jt1deţul Argeş are de capitală oraşul .:Pi
teşti: Inspre Nord de aceat oraş se află oră-

I 

.. • ; I 

:\f :îni'î:;tirca ,\rgc~nlu i 

şelul 0Ltrtea de Argeş, care înainte vreme a 
fost capitala Munteniei, după Câmpulung. 
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In Curtea de Argeş este zidită frumoasa 
mânăstire a Argeşului făcută cu cheltuiala 
bunului creştin Voevodul Neagoe şi a Doam
neisale, Despina; şi lucrată de marele meş
ter Manole, acum· vre-o 400 ani. 

Judeţul Muscel are de capitală oraşul 
Oâ.mpulung. Aci a descălicat pentru prima 
oarâ_-Negru Vodă cu voinicii lui şi şi-a aşe
z.at scaunul domnesc. In satul Rucăr, Româ
nii şi Româncele sunt oameni frumoşi la 
chip, iar îmbrăcămintea lor îi neîntrecută 
în frumuseţe. 

1 

L __ _ 
Oraşul Câ1upulung );>COuiu nornu1lă 

Judeţul Dâmboviţa are de capi tală oraşul 
Târgovişte. Acest oraş a fo.st. a treia capitală 
a ţării româneşti (Muntenia). Şi azi se văd 
în acest oraş şi · prin împrejurimi ruinele 
palatului domnesc, biserici şi mânăstiri, .zi
dite de domnii şi boeri evlavioşi din trecut. 
Inăuntrul mânăstirei Dealul se păstreaz·ă ţeasta 
capului marelui voevod Mihaiu Viteţ1zul, 
care a domnit peşte ţară, or fj de atunci 
mai oine de 310 ani. 

www.ziuaconstanta.ro 
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'\t} 
Judeţul Prahova, cu capitala Ploeşti,. este 

unul dintre oraşele mari ale ţării. Aci se 

i.\·l.înăstirea Dealului-Ti\rgo,işte 

fc1ce negoţ mare şi-s multe meşteşuguri. Jn„ 
spre Nordul judeţului Prahova se -află cel 
mai frumos oraş de munte Sinaia, unde sunt 

-· 

C,H::tclul Peleş Sina ia 
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zidite castelele P,eleş şi Pelişor, frumoase 
-ca palate din poveşti. Timpul verii, Famili? 
.no~stră regală, aci şi-l petrece-. 

Judeţul Prahova este cel mai bogat ju
deţ al ţării. 

Judeţul Buzău eu capitala Buzău. In m·unţii 
acest1,1i judeţ pasc numeroase tqrme de oi, 
din laptele eărora se fabriţă eel mai ~ustos 
caşcaval, zis „Caşcaval de Penteleu'~. 

► ' 

• 

Sfilnta Epîsco1,ic n tlnz.'inlni 

Peste iarnă aceste turme, co bor munţii 
şi merg a se adăposti în de,sişul bălţilor, 
depe lângă Dunăre. 

Judeţul Râ.mnicu.!Sărat, cu C:apitala Râm
nicu Sărat. In acest judeţ sunt câteva ·mâ-
11ăstiri de călugări, zidite în vremea de de„ 
mult. 
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Judeţele Argeş, Muscel, Dâmboviţa, l'rahova., 
Buzău şi Râmnicu Sărat sunt aşezate în p·ar
tea muntoasă şi deluroasă a ţării. 

' 

Judeţul Olt, are de capitală ora~ul Slatina. 
aşezat aproape de malul stâng al Oltului. 

www .ziuaconstanta.ro 
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Lângă mânăstirea Strihar,eţ este o şcoală 
de agricultură, unde feciorii de ţărani„ pot 
învăţa agricultura şi creşterea vitelor, aşa 
după cum ar trebui făcute. 

Prefectur~ 1\in Slatina 

Judeţul Teleorman are de capitală oraşul 
Turnu-Măgurele, port la vărsarea Oltului în 
Dunăre. 

Judeţul Vlaşca are de 'Capitală oraşul 
Giurgiu, port însemnat la Dunăre. In acest 
judeţ se află localitatea Oălugăreni, unde vi
teazul voevod Mihaiu a avut-mare izbândă, 
în cea mai de seamă a sa luptă, cu Turcii. Se 
zice, că Turcii văzând vitejia Românului î~i 
perdură minţile şi cei ce nu căzură pe câmpul 
de luptă, în zăp,ăceala ce-i cuprinsese, se 
innecară în Dunăre. 

www.ziuaconstanta.ro 
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-- - 9 

- ~ ... -~ 

Oraşul Giurgiu. 

Judeţul Ilfov cu capitala Bucureşti~ Tot 
oraşul Bucureşti este şi capitala ţării, căci 
aci locueşte Majestatea Sa Regele şi Fa„ 
milia Regală. Este cel mai mare şi mai 

! 
i 
r 
I 
' l 

r 

Pal a tul.,Regal din Bucure şti, 

frumos oraş al ţării. Intr'ânsul se face mare 
negoţ şi sunt multe fabrici şi meşteşuguri. 

Iti Bucureşti sunt multe şcoli de învă
ţătură înaltă. Imprejurul Bucureştilor sunt 

D. Bvjilă. Jud. Constanţa. f, 
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câteva mânăstiri, clădite în vremea de
demult. 

. ' -

Se1ni11arul ce'ntral-Btl'C.tll'eşti. 

I 

t 

I 
' . 
i 

Palaf~ll po $1elor• Buctlre~ti. 

Judeţul Ialomiţa. cu capitala CA.lăra.şi. In 
judeţul Ialomiţa este cea mai mare câmpie 
a ţării-Bărăganul. 

Judeţul Brăila. cu capitala Brăila., port 
mare la Dunăre. Aci se încarcă foarte multe 
cereale, în vapoa·re mari, . ce pornesc apoi 

www.ziuaconstanta.ro 
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·pe Duhiîre şi Mare, în alte ţări.· In acest 
,,oraş sunt multe fabrici de săpun, lumânări, 
făină, ciment, rahat şi altele. 

Uul\'ersit:i.ten. - St:i.tui:i. lni :WHhni Yite:\znl. Bucm'eşti. 

Judeţele: Olt,_~eleorman, Vlaşca, Ilfov, Ia
lomiţa şi Brăila sunt aşezate în partea de 

"1fes a ţării. 

• 
Tăi~1tnl scfindtuilol· l:i. tunnte 

I 
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Locuitorii din România, dintre Olt şi. 
Milcov au următoarele ocupaţiuni: Cei de 
la munte se ocupă cu tăiatul şi cioplitul lem
nului, fac s,cânduri,. stâlpi, grinzi, şi do.a.ge. 

Tot la muntţ, numeroase t1.1rme de oi, 

Sonde pentru scoatel'ei1 păcurei clin pământ-Băîcoiu . 

I ase păşunele frumoase şi bogate ale "pla
iurilor, unde se fabrică brânza şi caşcavalul 
cei mai bun. -

• Loc·uitorii dela deal au multe grădini cu· 
pomi rodito;ri; merele, nucile, prunele şi perele 

· de pe aci, se trimit spre vân·zare, în toată ţara .. 
';,P' 

' 
,_ ~ 

7 

\' te cornute. 
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Locuitorii dela câmpie muncesc pămân
tul, arându-l şi semănându-l cu porumb,grâu 
-orz şi ovăz şi prisosul ce au din aceste ce-
-reale îl vând în porturile depe lângă Dună-
re-; iar de aei pleacă în alte ţări. In portul 
Brăila se înc-arcă toamna şi primăvara sute 
.şi mii de vapoare şi corăbii, cu cereale, care 
pornesc pe apă, în multe ţări ale lumei . 

...... 

' i 
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liomânia dint1"e Milco.v şi Prt1t 
• 

România dintre Milcov şi Prut se în
tinde din coama munţilor Carpaţi, pâliă 'n· 
Dunăre, Milcov şi râul P:rut. Pământul a
c.estei părţi de ţară este muntos în part.ea 
dinspre Apus şi deluros în partea de mijloc 
şi Răsărit. Sunt câteva câmpii şi lunci dea
lungul apelor Siretului şi Prutului. 

J11deţele Ro1nâ11iei (lintre Milcov 
şi P1~11t 

Judeţul Putna, are de capitală oraşu[ 
Focşani. 

Judeţul Bacău, are de capitală oraşul Bţ1,cău .. 
In partea muntoasă a judeţului se găsesc 
multe izvoare de păcură, din care, prin fa
bricare se scoate petroleul. La Letea este O· 
fabrică de hârtie, 

Judeţul Neamţ, are de capitală oraşul Piatra„ 
aşezat între nişte munţi foarte frumoşi. Su.nt: 
câteva mânăstiri în acest judeţ zidite tot~ 
între munţi. Qetatea. Neamţului, clădită de Şte
fan Vodă se află în acest Judeţ; - urmele 
ei de zid se văd şi azi, pe coama unui deal ... 

Judeţul Suceava., are de capitală oraşul Făl-

, 
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ticeni. La Baia, într'o luptă . Ungurii au fost 
straşnic bătuţi de ostaşii lui Ştefan Vodă. 

. ' 

I 

I 
1 
I 

l 

~p t Q ~ 
C h. CL0 C\, ... \ o,,n cvn:ui 1.,, 

di.-nt 1. ( )n L Cc O'V I~ ~ u1 

.•. 

Judeţ~le Putna, Bacău, Neamţ ~i Suceava 
sunt aşezate în partea muntoasă. a ţării. 
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Jt1deţul Botoşani cu capitala Bot-o.ani, o-

Ornsul Botosani. 
. ' ' 

• 

~litropolia din Iati. 
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raş mare, în care se fa br-ică cea mai bună 
făina de grâu din ţara noastră. 

Judeţul Dorohoi, are de capitală oraşul 
·norohoi. Jud,eţul Dorohoi este cel mai dinspre 
Nord judeţ al ţării. 

Judeţul Roman, cu capitala Rom•n, aşeza·t 
pe valea Siretului. 
1· ~ !IJudeţul Vaslui are de capitală oraşul ·vaslui. 
La localitatea numită Rahova, din acest ju• 

Scoala normam tle învătl"'itori. &î.rlatl. ' . 
• 

deţ, Ştefan Vodă _cel mare şi sfânt a bătut 
cumplit pe Turcii, cari veniseră cu gândul 
ca să ne cuprindă ţara. 

Judeţul laşi cu capitala Iaşi, oraş mare 
al ţării şi fostă capitală a Moldovei. Podul . 
Iloaiei şi Târgul Frumos sunt târguri. 

Judeţul Fălciu, cu. capitala Huffi. In acest 
judeţ vitele cornute sunt de rassă foarte bună. 

www.ziuaconstanta.ro 
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Innainte vreme boii fălcieneşti erau vestiţi 
până peste hotare. 

La carele cu pe:Şte ale lui Petru Rareş 
erau înjugaţi boi ţălcieneşti. 

Judeţul Tutova, are de capitală oraşul 
Bârlad. 

Judeţul Tecuciu, are de capitală oraşul 
Tecuciu. 

Judeţul Covurlui are de ·capiţală oraşul 

I 

- --------" 1,_. ,..,. - .. Gara de N'ord diI.t Buctu·aşti 

Galati, cel mai mare port al ţării la Dunăre. 
Se face negoţ întins în Galaţi, tinde sunt şi 
multe fabrici. Din acest port pleacă pe Du
năre şi deaci pe mare multe vapoare ce duc 
în . ţări str.eine mărfuri româneşti şi ne aduc· 
innapoi acele mărfuri de care avem noi 
nevoie. 

Locuitorii celor 13 judeţe ale României 
dintre Milcov şi Prut s~ ocupă, cei dela 
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munte cu industria lemnului, fabricarea varului._ 
In unele părţi scot păcura şi sarea; din p ă
mânt; iar alţii pasc turme de vite, pentru .. 
carne, lapte, brânză şi lână. 

Băile Slănic-Bacău . 

Cei dela dealuri, în unele părţi au gră.-
dini şi vii întinse. Cei dela şesuri şi lunci, 
cultivă cereale. Pescarii scot din lacul Brateşi~ \ 
de lângă Galaţi, mult pelfte. 

\ 

Ron1ânia cli11tre ])1111ăre ~i Ma1~e 
-~ 

România dintre Dunăre şi Mare este în--
cjnsă la Apus şi Nord de apele Dunării, la 
Răsărit de Marea Neagră şi la Miazăzi se· 
întinde până la o linie, prin bună înţelegere,. 
ce pleacă dela Ostrov şi merge la Marea. 
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Nea.gră mai jos de Mangalia. Pământul a
eestei părţi de ţără eşte mai mult deluros, - , .::, 

' . 
, , ., .-4, -~. 

,.. ·' \ 
' ·' \ 

i 
\ 

\ 

• 
I 

..i. ,.,, {t/ 

~. 

',. 

muntos în câtevâ locuri şi şes în partea de 
mijloc. Dealungul Dunării Şi Mării Negre 
sunt multe lacuri şi bălţi întinse. 
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României dintre 
si Mare 
!> 

'. Anul Ul 

Judeţul Constanţa, are de capitală oraşul 
Constanţa, cel mai mare port al Rtlmâniei, 
la Marea Neagră. Din Constanţa pornesc şi 
vin vapoare cu mărfuri şi călători, din toate . 
părţile lumii. 

-~!ia, 1, ta. fÎi\.o'l%ct.n1..w, clM-1.>'r?;e,, 

6J.-1.-vyu;~ ,:>Â,., 'J1'lovu..,, 
. 41~W,1/vri:-t! 
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La Cerna.v~<!_a. este un mare pod de fier 
:in apele Dunării, legând Constanţa cu restul 

l 
' . 
I 

Oraşul ConstatJţa. 

·ţării prin cale ferată. Bârfova. şi 
.mici porturi pe Dunăre. 

,Po1·tt1l Constanţa. 
,,. 

, . ~-

:, 
' !· 
{ 
\i 

Ostrov sunt 

1 

J1:!:~ţ~!~Jul:ea. are de capitală oraşul 
"'T-qlcea., lP)rt la Dunăre. In acest oraş este 
-turnat în bronz, chipul lui Mircea Basarab, 

. . 
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care a stăpânit multă 
dintre Dunăre. şi Mare. 

vreme şi România 
Sulina. este port în-

Oro~nl Tu !cea. 

t )'-----------~-------..-~ 
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Statuia lui Mircea cel Mare-T1tlcea. 
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semnat la Maree:. _ N ea,gră. Isaccea şi Măcin 
~unt mici porturi la Dunăre. 

Oraşul Babadag ~ste aşezat într'"o foarte 
frumoasă poziţiune. 

.... , . 
c- 1 

• l 

.. 

., 

i\iontnnentul Beane~rii Dobrogei-T,tlcea .. 

Locuitorii României dintre Dunăre şi 
Mare muncesc pământul, semănând cer,eale 
şi legume de tot felul; - c.resc numeroase 
turme de vite, oi şi mai cu osebire cai mă.--

I 
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r:unţi ia statură dar iuţi şi puternici. Intr'u
nele sate sunt grădini frumoase şi vii multe; 
iar din bălţile Dunării şi din lacurile Mării 
se scoate mult pe"te, ce se duce spre vân
zare în oraşele Brăila, Galaţi, Tulcea şi Con
stanţa, iar de aei în toată ·ţara. 

Sinteza întregii Ro111â.nii 

Margini. România este o ţară mare şi fru• 
moasă, eu vre•o 13 milioane hectare- pe pă
mânt întindere şi locuesc întrânsa aproape 
·6 milioane şi jumătate suflete. 

Ţara ,noastră se mărgineşte la Nord şi 
Vest cu Austro-Ungaria şi o parte din Ser
bia, la Sud cu Bulgaria şi la Est cu Rusia 
şi Marea Neagră. 

Relieful solului. Pământul României în 
partea dinspre Nord şi Vest este muntos. 
Piscurile sau vârfurile de munţi cele mai 
înnalte din ţara noastră sunt: Parâ.nguJ, OmuJ, 
Oaraimanul, Ceahlăul şi Pietrele Boşii. Ne-ar 
trebui o zi întreagă, ca să 1:1e putem urca 
deasupra unuia din aceste vârfuri, dacă am 
pleca dela poalele lui disdedimineaţă. 

Putem trece hotarul ţării prin munţi, pe 
la trecătorjle: Vârciorova, Lajnici, Oâineni, Pre
deal, Oituz şi Burd~jeni. Pe la Vârcio.rova, 

D. Ba/ilă. Jnct. Coustan.ţa, 7 

• 
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Câineni, Predeal şi Burdujeni, ~utem trece 
de şi cu trenul în ţara vecină, fiind drum 

fier. Pa.mântui R0mâniei, în partea de mij
loc, Sud -şi Est, e deluros şi şes. Dealurile 

~ 
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se întind din} fpoalele munţrlor până 1n câm„ 
pii; iar câmpiile s.e întind până 'n Dunăre 
~i unele dealungul apelor ţării. 
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Văile. Sunt multe şi mari văi, cari brăz
deaz'ă cuprinsul ţării şi toate aceste văi sunt 
udate de ape curgătoare: Dunărea curge dela 
Apus spre Răsărit, JiQl, Oltul, Ia.lomiţa, Si-
1·etul şi P1•utul sunt râuri mari ale ţării; -

ele curg dela Nord la Sud, vărsându-se în 
Dunăre; iar Dunărea~duce apa lor în Marea 
Neagră. Pe Marea Neagră (şi pe Dunăre 
merg multe vapoare şi corăbii cu mărfuri 
,şi călători. 

www .ziuaconstanta.ro 
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J·1.1cleţele României cu citpitalele 101~ 

Pământul României este împărţit în 3:2 
judeţe şi anume: 5 judeţ.e în România din 
dreapta Oltului ; 13 judeţe în România dintre 
Olt şi Milcov; 13 judeţe. în Ro~ânia dintre 
Mileov şi Prut şi 2 judeţe în România dintre 
n·unăre şi Mare. 

Aceste judeţe sunt: 
I. Jn Bomânia. din dreapta Oltului: 

Judeţul Mehedinfi cu capitala Turnu-~everin 
„ fioriiu ,, " Târgu-Jiu ,, Vâlcea ,, ,, ftâmn. -Vâlcea 5 judeţe 

" Doljiu " " Craiova 
,,, Homanafî " '' Caracal 

2. In Româ.nia. dintre Olt şi Milcov: 

Judeţul JrgeJ .eu capitala Piteşti l 
" Dit " " Slatina 

" Teleorman ,, 
" Tu rnu~Magure le 

,, VlaJra " " fiiurgîu 

" Muscel ,, 
" Câmpulung I 12jud~ţe " Pâmbov·if.a " " Târgovi1te ,, Prahova " " Ploeiti 

I " Ilfov " '' Bmure;tî 

" lalomîf a " 
,, carnra,î 

,, Buzău ,, ,, Buzau 

" Hâmni[u-sarat 
" Râmni[u-Sarat 

" Brăila " " Brăila 
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3. In România dintre Milcov şi Prut: 

Judeţul Putna cu capitala fo[iani l 
,, . Ba[au ,, ,, Barau I 
„ neam( ,, ,, P-. neamf u 
„ Su[eava ,, ,, falttceni 
,, Dorohoi ,, ,, Dorohoi 
„ Boto,ani ,, ,, Boto~ani 
,, I a;i ,, ,, laţi 
,, Roman ,, ,, Roman 

} 13judeţe 

„ Vaslui ,, ,, Vaslui l 
,, Tutova ,, ,, Bârlad 
„ Î e[U[i ll ,, ,, Tecuci ll 
,, făltiU ,, " HUfi 
,, . Covurlui ,, ,, Galaţi J 

4. In. România dintre Dunăre şi Mare : 

Judeţul Tnltea cu capitala Tllltea l 2 •ud.eţe 
,, Constanta ,, ,, Constant~ f J 

Avuţiile Ron1âniei 

Păm·ântul României este mănos şi pro
duce multe cereale, cari-' s întrebuinţate pen
tru hrana locuitorilor. Geia ce-i prisoseşte 
Românului din cereale le vinde la oraşe, 
gări şi porturi, - şi neguţătorii le trimit în 
alte ţări. Qrâul, porumbul, orzul şi ovăzul 
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din România sunt mult căutate în ţările A
pusului. 

Pe dealurile dela Drăgăşani, Odobeşti, Pan
ciu, Nicoreşti . şi Sarica sunt podgorii mari, cari 
dau vinuri foarte bune. 

Din judeţele Prahova (Slănic, Câmpina, 
Buşte113ri, Băicoiu}, B11zău (Monteoru), Ba.căq 
(Târgu Ocna şi Moineşti} şi ya10~~ (Ocnele 
Mari) se scoate multă păcură şi sare. 

---..... -·· .._. --- ~ 

C:uiere <le piatră. 

Toţi munţii noştri .. sunt acoperiţi cu pă
duri bătrâne. Pădurile-"'s puse în tăiere, ia.r 
lemnul lor este adus la vale, cu trenurile 
sau cu plutele pe apa râurilor. Din munţi 
şi dealuri se mai scoate piatră foarte bună 
de zidit, de pavat străzile şi piatră de var. 

Grădini şi pomi roditori se găsesc mai 
pe tot întinsul ţării. Locuitorii de pe n1alul 

www.ziuaconstanta.ro 



i03 Ani.ii i 

apelor şi bălţilor pescuiesc mult peşte de 
diferite neamuri. 

Tot felul de vite cresc Românii, mai ales 
oi, vaci, cai, capre, etc. 

Fiecare Român, pentru a-'şi câştigă. cele. 
trebuitoare traiului, munceşte cu pricepere, 
alegându-şi o meserie, fie.ea plugar, meşte
şugar ori neguţător. 

Şi, tot Români1l luminândi1-şi mintea. prin 
învăţătură de ca.rte; alegându-şi o meserie, mun
cind cu pricepere şi învăţând a.-şi cunoaşte bine 
ţa.ra., lucrează pentru fericirea. li1i şi a, neami1lui 
·româ;nes c. 
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