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Prin simbioză se înțelege o in- 
tovărășire pentru a duce trai co
mun, cu foloase reciproce, intre 
două ființe care pot fi foarte deose
bite intre ele. Termenul a fost între
buințat mai întâi de Bary (în 18GG) 
și de Schwendener (în 18G9).

Foloasele trase de cele două fi
ințe din această întovărășire a* 
proape nici odată nu sunt egale ; 
aproape totdeauna una din ele fo
losește mai mult, așa că de multe 
ori o simbioză poate proveni din 
parazitism sau se poate ușor trans 
forma in parazitism ; in orice caz, 
intre simbioză și parazitism pu
tem găsi toate treptele de tranziție 
posibile.

In unele cazuri, raporturile de 
asociație se stabilesc între celulele 
sau între țesuturile celor două 
ființe : simbioză celulară sau sim
bioză de țesuturi ; în altele, ele se 
stabilesc între două organisme ca 
indivizi bine definiți sau, cum se 
zice, ca unități fiziologice sintetice-

In cazul simbiozelor din prima 
categorie, unul măcar din asociați 
e aproape totdeauna o plantă : cele 
mai adeseori o algă verde sau, mai 
rar ceva, o altă plantă inferioară 
dar lipsită de clorofilă: o ciuper
că ori o bacterie. In cazul simbio
zelor din a doua categorie, cei doi 
asociați pot fi foarte des animale, 
și chiar animale ce stau destul de 
sus în scara zoologică-

I) Simbioză celulară fi de țesu
turi. — Exemplul de simbioză cel 
mai bine cunoscut și studiat este 
cel oferit de licheni. Lichenii sunt 
alcătuiți prin întovărășirea unei 
alge, de regulă verzi și unicelularo 
sau, mai rar, albastre, cu o ciuper
că filamcntoasă, de regulă din gru 
pul Asconiycetelor și, mai rar, din 
al Basidioinyeetelor. Filamentelele 
ciupercei înconjoară strâns celu
lele algei și, pe de altă parte, in 
câlcîndu-se între ele, formează un 
înveliș și sus și jos. Alga, având 
clorofilă, sintetizează, din apă și 
bioxid de carbon luat dn aer, hi- 
drați de carbon (zahăruri) și gră 
simi, pe care le folosește și ciuper
ca, iar aceasta dă și ea, in schimb 
algei umezeală, apărare împotrixa 
uscăciunei (cu firele ei strâns în
câlcite împiedicând pierderea apei).

SIMBIOZA
și substanțe azotoasc '.albuminoi- 
de) sau măcar săruri minerale, 
luate din substrat, pe care apoi 
alga le folosește la sintetizarea 
materiilor albuminoide.

Pe rădăcinele plantelor din fa
milia Papilionaceelor mazăre, fa
sole, bob, linte, Irifui, lucerna, 
ele.), se observă, dacă 1 • scoatem 
din pământ, niște umflături de 
forme variate numite ntHiuzliăți- 
Aceste nodozități sunt niște rădă
cini mult modificate in ale căror 
celule din mijloc se găsesc niși 
bacterii care au proprietatea de a 
lua direct din aer azotul pentrula 
sintetiza cu ajutorul lui substanțe 
albuminoide (toate celelalte pian- 
te — și anume plantele verzi, care 
pot sintetiza, substanțele organice -- 
nu pot folosi azotul din atmosferă, 
ei numai pe cel din sărurile mi
nerale luate cu apă din pământ). 
In țesutul rădăcinei. bacteriile gă
sesc adăpost și hrana zaharată fu
fa bricată de clorofila frunzelor, iar 
de dau plantei adăposliloare o par
te din materiile azotoase pe care 

F'£ i- — Eupagurus eonstans cu Hydracltnia soratis pe scoica melcului Ih 
care se adăpostește-

le-au sintetizat. Depă moartea plan 
tei, rădăcinile putrezind îmbogă
țesc pământul tocmai in săruri de 
azot ; așa so explică de ce aceste 
plante îngrașă pământul in care au 
crescut.

Unele plante exotice din familia 
Rubiaceelor (familia din care face' 
parte și drăgaica sau sânzienile, 
vinarita .și altele) au astfel de 
bacterii in frunzele lor-

In rădăcinele multor copaci din 
păduri, ca și in rădăcinile .urult-o*

de Df. P. P. Staneseu
Șef de lucrări la Univ. din buc.

idante ierbacee care deseori se în
groașă formând tuberculi (ca la 
mitișor sau grâușor ori ca la. or- 
chidee) se găsesc niște ciuperci fi- 
lamenloasc intre care și planta ce 
le adăpostește se stabilește o simbio 
ză asemănătoare cu cea dintre ră
dăcinile Papilionaceelor și bacte
riile lor ; ele poartă numele de 
microize.

Corpul bureților (Spongieri) 
cari trăesc prin mări sau mult 
mai puțini, prin ape dulci, e de
seori împletit cu fire de alge verzi 
care, in schimbul adăpostului ce 
li se dă, și al bioxidului de carbon 
eliminat-prin respirație de animal, 
dau -animalului materii hidrocar
bonate’(zahăruri) și oxigen rezul
tat din deseompunrea bioxidului 
de carbon în fenomenul asimila- 
țitinei dorofiliene.

In celulele ce formează corpul 
multor Protozoare. Celenterate 
'Hidre. Mărgean), Viermi, poate 
și un mole, se găsesc de multe ori 
niște bobițe verzi (zoochlorelle) sau 
galbene (zooxanthelle) care sunt 

alge unicelulare între care și gaz
dă există o simbioză de acelaș fel, 
dar și mai intimă, ea acea dintre 
Spongieri și alge. K interesant că 
multe din aceste animale (animale 
mjnatice) nici nu mai mănâncă 
după ce s’a stabilit simbioza-: gura, 
li se inchide și ele se hrănesc nu
mai cu substanțele solubile sinte
tizate de alge, substanțe ce difuzea-» 
zâ din corpul acestora.

Tubul digestiv al aniamlelor su
perioare (și al omulyD.-srintesținul
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în special — conține o mulțime de 
bacterii dintre care o parte proba
bil că trăesc cu ele în simbioză : în 
schimbul adăpostului și al hranei 
ce li se dă ele ajută digestia ; di
gerând pentru ele, substanțele ast
fel simplificate pot fi, în parte, ab
sorbite direct de sângele anima- 

r'ig. z. Marginea unei colonii de Hydractinia socialis pe o scoică de melc: po
lipii apărători se găsesc mai ales la margine ; cei ce hrănesc colonia (gastrosotsitl 

simt in restul coloniei.

țului.
Tubul digestiv al animalelor su

perioare cel puțin nu produce su
curi care să poată digera celuloza 
ce formează învelișul celulelor ma
jorității plantelor. Sunt însă orga
nisme inferioare — bacterii — 
care produc un ferment (sau en- 
zimă) numită celulază. capabilă de 
a digera celuloza (pe care o trans
formă în zahăr asimilabil, în glu- 
coză). Astfel de bacterii provoacă 
..topirea“ inului ș cânepei, izolând 
fibrele prin dizolvarea celulozei țe
suturilor ce le conțin ; astfel de 
bacterii se găsesc și în rumenul 
sau burduful rumegătoarelor care 
lor le datoresc posibilitatea de a se 
hrăni cu celuloza ierburilor și a 
paielor uscate ale lor.

Tn corpul Cicadelor („greeri“ ce 
..cântă“ prin pomi, ies cigates ale 
francezilor) și1 al puricilor de plan
te (animale ce se hrănesc cu su
curi dulci din vegetale) se găsesc 
drojdii, care se transmit urmașilor 
prin ouă. De asemenea, ele se gă
sesc și în intestinul Coleopterelor 
(gândacii) care se hrănesc cu ali
mente amidonoase (făinoase)- Și 
în aceste cazuri simbioza e proba
bilă, deși nu a fosl iu că stabilită 

precis. Drojdiile secretă enzime 
care transformă aceste substanțe 
în zahăruri simple, asimilabile.

Simbioză celulară intre animale 
nu se cunoaște — și e puțin pro
babilă existența ei. dat fiind faptul 
că aceste ființe se hrănesc la. fel : 
între nevoile lor de hrană nu se poa 

te stabili o compensare așa ca între 
plante și animale, lucru foarte fa
vorabil stabilirei simbiozei. Un sin
gur caz poate că există: se pare că 
termitele (insecta asemănătoare în 
obiceiuri cu furnicele), și anume 
termitele din țările mediteraneene 
care strică lemnăria caselor .și a 
mobilelor, ar datori proprietatea 
de a digera lemnul unor Infuzorii 
(Protozoare) care trăesc în tubul 
lor digestiv.

Se constată însă simbioză de țe
suturi între animale-

Polipii coloniari (Hidrariî) -tră- 
esc. în simbioză cu Spongieri (Bu
reți) și Corali (Mărgean). Polipi 
delirați se găsesc deseori împletiți 
intim pe tulpînele celor mai puter
nici dar în acest caz de multe ori 
tranzițiile spre parazitism sunt e- 
vidente.

11 ) Simbioză intre organisme în
tregi (unități fizologice sintetice).

Unii răcușori mici se Înconjoară 
de alge verzi. Ei au din această în
tovărășire următoarele foloase prin 
cipale : alga asimilând dă afară in 
jurul ei oxigen pe care răcușorul 
îl întrebuințează in respirație; pe 
de altă parte culoarea algei in apa 
il maschează ijnpotâva dușmani

lor ; alga trăește în condițiuni mal 
bune prin tovărășia ei cu răcușo
rul de oarece e transportată ne
contenit in alte regiuni ale apeL 
unde poate găsi mereu apă proas
pătă, cu substanțele ce-i servesc ei 
ca elemente de hrănire: săruri mi
nerale și bioxid de carbon (o parte 
din bioxidul de carbon de care are. 
nevoie in asimilație i-1 dă direct ră 
cușorul. respirând). Alteori se în
conjoară cu bacterii. Tot așa, unii ■ 
melci de apă se 'nconjoară cu fi
lamentele unei alge roșii, simbioza, 
stabilită astfel fiindu-le folositoare 
în acclaș sens ca și în cazul prece
dent : mai mult, pâslă de firișoare 
din jurul melcului îi servește a- 
eestuia și ca o umbrelă de salvare, 
incetinindu-i căderea atunci când, 
dintr'o cauză oarecare, el nu se 
poate menține in locul unde se gă
sea.

Un exemplu foarte frumos de 
simbioză e cel pe care ni-1 prezintă 
racii de mare numiți paguri. A- 
ceștia sunt niște raci cari, având 
abdomenul moale, caută să și-l a- 
pere introducându-1 în scoica goa
lă a unui melc care a murit- Pe 
scoică insă totdeauna trăeso și alte 
animale : Spongiari silicioși, cari 
în corpul lor au niște ace lungi și 
sticloase (de silice) de care se fe
resc toate animalele de pradă, Ce- 
lenterate (animale urzicătoare din 
neamul hidrei, al coralilor) care, 
iarăși, nu sunt atacate de nici un 
alt animal ; pe lângă ele mai trăesc 
și altele : Viermi tubicoli. Cirripede 
(Crustacei sesili). Ascidii (Tunica- 
te, iarăși, sesile). Simbioza, și în 
acest caz, e ușor de înțeles : aceste 
animale sesile (care nu se pot miș-

fcl 1

Ffg. — T)edtlelul-de-marc fsagartia 
parasitica) in simbioză cu racul Pagu- 

rus slriatus. fig. 321. pag. 370)

ca din loc) sunt purtate de rac 
mereu prin alte locuri, unde-și 
pot găsi mai ușor hrana (ele se‘ 
așează, de altfel pentru acest, scop, 
și pe alte animale care au un în
veliș tare lipsit de viață, cum sunt 
crabii, melcii, scoicile). Folosul pe 
care-1 tțage din to\arașia lor ce- 



436  ..TARUL ȘTIINȚELOR ȘT AL CALĂTORTItOR ~ 4

îelalte animale nu e mai mic : el e 
apărat de ele, și le răsplătește nu 
numai plimbându-le, dar și lă- 
sându-le să ia și ele din hrana 
pe care el o găsește și o prinde. 
Simbioza se constată la ele din 
alto fapte. Astfel, în cazul paguri- 
lor, de multe ori pentru anumite 
specii de Celenterate ; ele nu trăesc 
decât pe cochiliile in care sunt raci, 
și dacă racul, crescând, își schim
bă cochilia cu una mai mare, și ele 
'rec pe noua cochilie, sau chiar ra

Ftg. — (Jn pagur care trăește pe recife de corali (Melia tesselala) ținând in fie- 
.. care foarfecă a lui câte o actinie mică.

cui singur le ia cu foarfecele și le 
așează' pe aceasta ; iiidvizii apără
tori (Bureți silicioși sau Celente
rate urzicătoare) sunt așezați in 
rânduri dese la gura cochiliei pe 
care o pot face să crească (a- 
vând lamele cornoase în ei), scu
tind astfel pe rac de a-și căuta alta, 
sau chiar o înlocuesc cu totul a- 
tunci când ea este dizolvată de apa 
mării; aceste animale apărătoare 
nu fac nici un rău cu firele lor 
urzicătoare tovarășului care le 
poartă- Cu deosebire interesantă e 
simbioza pagurilor cu actinii (Ce
lenterate mari in formă de sac cu o 
mulțime de brațe urzicătoare în ju
rul gurei, numite și anemone sau 
dediței de mare). De regulă se în
tovărășesc specii anumite și nu 
chiar din tinerețe; mai târziu însă, 
în unele cazuri, cele două ființe nu 
mai pot trăi izolate, și dacă sunt 
despărțite se caută și se întovără
șesc iarăși.

Unii crabi (raci1 mari cu abdo
menul foarte mic ; îndoit pe partea 
de jos a corpului, așa că lumea îi 
socotește raci fără ..coadă“) și cari 
trăesc pe recife de corali, tiu in fie 
care foarfecă câte o actinie, ca ar- 
njă_de_aparai;c ; alții au numai 

tate una, pe fata externă a foarfe- 
cei din stânga. In aceste cazuri nu 
poate fi vorba de o simbioză de
plină, racul întrebuințând actinia 
ca o armă a lui, insă drumul spre 
ea este deschis.

Sunt și alte feluri de asemenea 
întovărășiri : pești de mare ce 
trăesc în mare prietenie cu polipi 
sau cu alți pești, diferiți, ori cu 
actinii, cu stele dt mare, cu holo- 
turii (castraveți de mare) ; viermi 
sau crabi cu scoici; crocodilii.

unele șopârle, unii vulturi care 
trăesc în tovărășie cu foloase reci
proce cu unele soiuri de pasări 
(cum e pluvianul care intră nesu
părat în gura crocodilului ca să 
mănânce resturile de carne dintre 
dinții acestuia, și care sboară ți
pând atunci când se apropie vreun 
vânător).

Și sunt și legături și mai curioase 
între ființe. Trifoiul e aliat cu pi
sicile care mănâncă șoarecii, duș
manii bondarilor ce ajută fecun
data florilor lui și, deci, formarea 
semințelor. Zmochinul sălbatec 
Irăește în simbioză — foarte ciu
dată — cu o insectă, a cărei larvă 
îi provoacă și .în lipsa polenului 
desvoltarea.
supra 
plicat, 
acum.

„fructului“. — caz ă- 
căruia, fiind mult, mai com- 
nu se mai poate stărui

4

toate cele expuse reiese că 
simbiozei e să înlesnească

ca-
superioritate

Din 
rostul 
viața, celor doi indivizi, cari 
pătă astfel o mare 
asupra lumei înconjurătoare do
bândind puteri noi pentru a o bi
rui Ființe foarte delicate, cum sunt 

algele, pe care o cât de slabă us
căciune le ucide, îndată ce se în
tovărășesc cu o ciupercă formând 
un lichen pot trăi — cele dintâi 
ființe ce biruie lumea moartă —■ 
in condiții de viață insuportabile 
pentru alte organisme : pe stâncile 
aride de origină vulcanică ce ies 
din mare, pe stâncile lipsite de ori
ce ființă vie care rămân pe urma 
ghețarilor, pe bolovani, pe scoarța 
copacilor, pe garduri', în cele mai 
uscate locuri, pe pământul înghe
țat din țările nordice (formând 
hrana principală a renilor). Pe 
urina lor ,pe pietrele roase puțin 
de tot la suprafață și deci în mii 
de ani. se pot instala și alte plante 
din ce in ce mai perfecționate, care 
contribue apoi la degradarea rocei 
nană la faza de pământ arabil-

------------ ------------

Cocaina
Coca este un arbust de 2 până 

la 3 metri înălțime, care crește in 
mod natural in Anzi ; el fu cultivat 
apoi în America de Sud și in fine 
exportat in Extremul Orient.

Plantă sacră locuitorilor din 
Peru, ea era întrebuințată ca re
mediu în contra tuturor relelor. 
Dacă amestecăm frunzele de coca 
simțim aroma ceaiului, un gust 
parfumat. Se produce o amorti
zare a limbei care se continuă la 
intrarea tubului digestiv, ceeace 
suprimă sensațiunea foamei și a 
tăcut să se crează, că coca ar pu
tea înlocui hrana.

Coca se întrebuințează, așa cum 
e, pentru vinurile medicale. Ea ser 
vește mai ales pentru obținerea 
cocainei, care se scoate din frun
zele de cocă. Primul procedeu de 
extragere fu inventat de farmacis
tul francez Bignon. El constă în a 
efectua o plămădeală de frunze de 
coca, uscate înainte, cu apă puțin 
acidulată cu acid clorhidric sau 
sulfuric. După o zi de plămădeală, 
se scoate soluțiunea acidă și se 
precipită cocaina prin carbonat de 
sodiu. Cocaina e apoi purificată. 
Alte mijloace mai moderne sunt 
actualmente întrebuințate și sunt 
destul de complicate. Se trans
formă apoi cocaina în clorhidrat 
de cocaină, care este forma ei co
mercială.

Cocaina are numeroase aplica- 
țiuni în medicină, din cauza pro
prietăților sale anestezice. Insă 
trebue să se lucreze mereu cu pru
dentă. căci moartea poate să sur- 
vină dacă doza n’a fost exact cal
culata. .

R. A, Kpp.
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Respirația caselor
Printre elementele indispensabile 

vieții omului, aerul ocupă primul 
loc. Te poți lipsi' de-a absorbi ali
mente timp de mai multe zile, șt 
postitori de „profesie“ au stat ade
sea mai mult de o lună fără să 
mănânce. Se poate trăi săptămâni 
întregi in complect întuneric, lip
siți de razele bine-făcătoare ale soa 
relui. Omul cel mai viguros însă 
și cel mai bine constituit moare în 
câteva minute dacă aerul nu mai 
pătrunde în plămânii lui- Și când

Fig. i. — Două recipiente, comunicând 
intre ele printr’un tub și dm cari unul 
— cel din dreapta — e prevăzut cu un 
orificiu de scurgere. E ușor de demonstrat 
că în acest caz, mimat moleculele de apa 
apropiate de linia de joncțiune a celor 

aouă orificii se vor 'deplasa.

zicem aer, înțelegem să vorbim de 
aerul curat, aerul nou, într’un cu
vânt aerul care n’a fost încă res
pirat.

Să examinăm acum în ce mod 
locuitorii orașelor, în societățile 
noastre zise civilizate, împart exis
tenta lor. ,

Ori care‘tir fi condițiunile sociale 
la care sunt supuși, toți orășenii au 
întrebuințările zilnice ale timpului 
comparabile; douăsprezece până la. 
patrusprezece ore într’o locuință 
privată, două sau trei ore pe stra
dă, șapte până la zece ore într’o 
locuință colectivă. Cu alte cuvinte, 
acești oameni trăesc două-irei1 ore 
pe zi în aer liber și restid timpului 
în cameră; fie că această „cameră,, 
este o parte dintr’un apartament, 
un biurou comercial, un atelier de 
uzină sau o sală de spectacole, ea 
poate fi în tot cazul comparată cu 
un spațiu închis conținând un vo
lum de aer liniștit.

Să lăsăm deoparte viața în plin 
aer, — viața normală, singura pe 
care natura o prevăzuse ; — să nu 
uităm însă că atmosfera orașelor 
e din nenorocire departe de a fi 
comparabilă cu cea dela țară și 

că strada este teatrul numeroaselor 
scandaluri hvgienice. In sfârșit să 
mai reamintim că drumul intre a- 
partament și locul de muncă se 
face în general în autobus, în tram 
vai, etc., reservorii-tip de aer vi
ciat. Lăsând deoparte condițiunile 
de mediu mai mult sau mai puțin 
inevitabile pe cari le suportăm în 
aceste diferite cazuri, ne ocupăm 
deocamdată numai de problema 
aefației locuințelor.

Respirația casei

In repaus, și cu atât mai mult în 
timpul lucrului, omul absoarbe 
cașm 12.000 litri de aer pe zi ; a- 
ceastă masă gazoasă se reîntoarce 
în atmosferă cu ceva mai puțin 
oxigen și cu ceva mai mult acid 
carbonic decât conține aerul proâș 
păt :',ea este dar, deja mai puțin 
tonică- decât acesta din urmă. Dar 
ea este încărcată, în timpul tre
cerii prin plămâni, de. substanțe 
volatile toxice cari se adaogă la di
feritele emanâțiuni provenind in 
deosebi din transpirația și din res
pirația cutanee. Și aceste resturi 
devin adevărate otrăvuri când ele 
se. adună, chiar în doze mici, în
tr’un local închis. Această strică
ciune a unor atmosfere e lesne de 
simțit: de câte ori nu remarcăm 
mirosurile urâte ce primim când, 
venind de afară, pătrundem într’o 
sală de întrunire, o clasă, un 
dormitor sau chiar o cameră de 
culcare unde cine-va a trecut o

Fig. 2. — Orificiul de scurgere din vasul 
din dreapta se prelungește printr’un coș; 
dacă se admite că apa dm stânga re
prezintă aerul din a /ară și cel dm dreapta 
aerul unui local, se olîservă că și a> i 
primenirea aerului este limitată la un 
slab volum și nu se stabilește decât pentru 
o oarecare valoare a presiunii exterioare 

noapte fără aerisire. Cine nu-și 
amintește de mirosurile legendare 
ale camerelor de cazarmă, în ge

neral rău aerate? Omul care. lo- 
cuește astfel de localuri unde aerul 
nu e mereu primenit, se găsește în 
aceleași condițiuni ca acelea, cari 
pentru a se curăța, s’ar scălda în
tr’o baie a cărei apă ar fi servit 
deja la mai multe băi.
Câtă deosebire între o baie făcută 

într’un râu sau la duș 1 Aci apa 
circulă și fiecare picătură nu atin
ge corpul decât o singură dată, 
ducând departe resturile răufăcă
toare. Tot așa trebuie să fie și cu 
aerul localurilor ; o mișcare ne
întreruptă trebuie să se efectueze, 
provocată de un îndoit fenomen : 
evacuarea aerului uzat și sosirea 
aerului nou.

C/jg. > — Numărul de orificii a fost în
mulțit ta șase; dispoziția lor este astfel 
că toată apa recipientului din dreapta e 
mânată cu atât mai multă vigoare cu 
cât diferă între ele nivelul și dimensiu
nile orificiilor. Demonstrația principiului 

aerațtei orizontale diferențiale.

Ori, se pare că architecții au pre
văzut totul, afară de această nece
sitate ca localurile construite 
de ei să adăpostească ființe 
cu o funcțiune respiratoare. A- 
cestor locuințe, adevărate organis
me copiate ca să zic astfel, după 
imaginea omului pe care trebue 
să-l adăpostească, ei le-au dat acele 
guri cari sunt porțile, acele in
testine ce sunt multiple canali
zări de scurgere, acești ochi, cari 
sunt ferestrele ; dar au uitat să le 
pue un „nas“,... și se poate vedea, 
la locuințele cele mai moderne, ca
mere spațioase și bine luminate, 
săli de bae perfecționate, largi ca
nalizări legate cu canalul, serviciu 
de distribuție electrică, de gaz, de 
apă caldă și rece după voință și de 
căldură...

Ai căuta zadarnic o singură dis
tribuție de aer curat ! Toate astea 
par perfect confortabile, dar con
fortul nu e însăși higiena. /

Diferitele procedee'de iterație : 
Ferestrele

Văzurăm că prezența omului 
ințr’o locuință face atmosfera in

x
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salubră pentru două motive : ră
rirea oxigenului și producerea sub
stanțelor toxice. In afară de aceste 
emanații vătămătoare, aerul poate 
fi viciat încă de alte cauze : 
oxidul de carbon produs de apa
ratele de încălzit ; gazele prove
nind din diverse fermentații orga
nice (putrezirea gunoaelor, latrine, 
etc.) ; vaporii greoi, degajați de 
unele zugrăveli și tapete decora
tive ; organice, toți microbii și 
toate bacteriile venite din afară 
prin căi multiple.

Astfel, fiziologicește vorbind, nu 
se pot concepe încăperi destina
te loouinții permanente să nu 
fie aerate în tot momentul. Or in 

.momentul de fată ar fi greu de gă
sit o casă dintr’o mie în care să 
existe un sistem de aerație.bun 
sau mediocru.

In celelalte sunt defecte de con
strucții: mici spații pe la ușile și fe
restrele rău îmbucate, cari contra 
voinții ocupanților și din fericire 
pentru ei, favorizează reînoirea 
aerului din încăperi. Așa că numai 
in mod accidental aerul viciat este 
evacuat și înlocuit cu aer nou; și 
încă acest schimb este adesea înce
tinit de perdele și draperii cari rea
lizează închiderea aproape comple
ctă a locurilor. ,

Se poate, fără îndoială, deschide 
ferestrele ; dar e ușor de demons
trat că acest procedeu este puțin 
practic și pe deasupra, el poate a- 
vea cele mai primejdioase urmări. 
Mai întâi ferestrele, numite pe ne
drept deschideri de aera (ie în re
gulamentele administrative, nu

fig. 4. — Fiind dat mi local ale cărui 
■patru ziduri sunt învăluit» de aerul ex
terior, iacă act. indicat schematic traiec
tul șuvițelor de aer născute de cel» 6 ori- 
ficn pe’ caii le preconizează inginerul 
Knapen (fata stângă a tocatului este fața 

deta nord).
j»

sunt în realitate decât deschiderei 
de luminat. E tot așa puțin rațio
nal să ne servim de aceste deschi
deri pentru aerat, cât ar fi de 
absurd de a gândi să respirăm prin 
ochii- De altfel, ferestrele, în timpul 
toamnei, iernii și chiar primăverii. 

nu stau deschise decât câteva clipe, 
timpul strict necesar curățitului a- 
partamentelor ; și încă mai puțin 
ca să intre aerul, decât ca să lase 
să „iasă praful“ cum spun me
najerele.

big. S —< Când »vorba de aerat un grup de încăperi, la fel cu cel reprodus aci, nu 
se stumbă dispoziția orificiilor de când la exterior, dar se menajează, in .zidurile 
de separați», deschideri permițând circulația aerului dela o față a casei la cea- 
altă; să precizăm că nu e vorba decât de o schemă techmcă, fitcar» cat nece

sitând o soluție particulară.

Să semnalăm în această privință 
ineficacitatea acestei operații: ae
rul rece de afară intră prin par
tea de jos a ferestrii și se opune la 
ieșirea prafului care stagnează, în 
virtutea greutății lui, îa straturile 
inferioare ale aerului din ’năuntru 
Si apoi e de crezut că ocupantul li
nei camere încălzită la 20» de pildă 
va consimți, în toiul iernii', să des 
chidă de mai multe ori pe zi fereas
tra ? Se scoală el în timpul nopții 
ea să procedeze la această opera
ție ? Va avea el curajul să reîncea- 
pă dună ce câte-va violente curente 
de aer au făcu să se trântească 
ușile și să se spargă câte-va ochiu
ri de geam ?

Procedeu puțin practic în conse
cință ; procedeu primejdios adău
găm noi. Primejdios în adevăr căci 
fereastra deschisă lasă să pătrundă 
un curent de aer adesea mult prea 
rece față de atmosfera interioară ; 
așa că ocupanții sânt expuși la ră
celi" hrusce ce pot aduce boale dife
rite ; oamenii normali prind gutu- 
nai mai în fiecare zi. Tn rezumat, 
aerația prin porți și ferestre ar tre
bui' să înceteze d’a exista : ea dă 
iluzia funcțiunii perfecte îndeplini
te. în vreme ce ea nu asigură decât 
o parte ce poate fi socotită negli
jabilă.

Acțiunea ventilatoare a sobelor

Nu ne mai rămâne acum, pentru 
a termina cu mijloacele de aerație 
decât să vorbim de acțiunea da 

ventilație a sobelor. Câte iluzii nu 
ne facem crezând în eficacitatea 
acestui mijloc ! Evident, fumul și 
gazele produce de combustiune* 
scăpând pe conductele verticale, 
provoacă o adevărată sugere a ae

rului din încăperi, șil-prin aceasta 
o reînoire-a acestui aer proaspăt 
venit din afară prin crăpăturile 
ușilor și ferestrelor. Dar câtă ne- 
regularitate în această funcționa
re, și1 câte exemple nu se pol da de 
sobe al căror „tiraj“ e defectos, ade 
sea chiar nul 1 Și dacă aerul cald 
(și în consecință, ușor) nu răușește 
decât cu greutate să ajungă la vâr
ful coșului, cum să speri că aerul 
viciat, (a cărui temperatură nu e 
de loc superioară acelei a aerului 
formând astupuș în coș) va urma 
„în mod natural“ acelaș drum ? 
Drept vorbind, suntem de.se ori obli 
gați să aprindem sub boltitura ce 
precedă conducte de fum — în la- 
boratorii, bună oară — o sursă ca
lorifică pentru a crea o atragere 
artificială de aer servind să antre
neze gazele de evacuat. Și suntem 
norocoși dacă, sub' influența diver
selor pricini, — violența sau direc
ția vântului, temperatura ridicată 
a părților superioare ale conductei, 
etc. — nu se produc fenomene in
verse aceluia pe care-1 dorim : ae
rul exterior este atunci împins în 
local și, cu el, oxidul de carbon pro 
venind din combustiune, fără să 
mai socotim toate impuritățile cari 
căptușesc coșurile adesea lungi de 
20 de metri ! L

De altfel admițând că sobele 
vor funcționa în mod normal, ac
țiunea lor nu poate fi cu adevărat 
eficace iarna, decât în cazul unui 
foc deschis, adică foc de cămin 
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propriu zis, cu lemne sau cărbuni, 
eu sau fără grătar ; or acest fhod 
de încălzire tinde să dispară in 
profitul aparatelor moderne, sobe 
eu foc continuu...

Căminurile nu mai sunt adesea 
decât obiecte de ornament în epoca 
noastră in care radiatoare electri
ce, cu gaz, cu vapori sau apă cal
dă sunt utilizate in locuințele cele 
mai moderne-

Nu vom cita decât din memo
rie dispozitivele imaginate pentru a 
supla insufieența aerației prin 
porțî, ferestre, geamuri găurite, 
geamuri cu deschizături opuse, 
ventuse aplicate în partea de sus a 
pereților și comunicând cu exterio
rul, etc- Nu se obțin cu aceste di
verse procedee decât o a era re par
țială, liniștită la regiunile cele mai 
apropiate de ferestre sau zidurile 
găurite și ’n consecință, hotărit. in
suficiente.

I Aerația orizontală

Aerația verticală este caracteri
zată prin deplasarea aerului de jos 
in sus, ea de pildă în cazul cămi
nului. In aerația orizontală aerul 
se deplasează din contră paralel 
cu pământul.

E lesne de înțeles că e mai ușor 
de deplasat lateral un volum dat 
de aer decât să provoci ascensiunea 
lui. Dacă dar — și toată lumea ,e 
de acord asupra acestui punct — 
reînoirea aerului in localuri tre- 
hue să fie naturală și automată, nu 
mai la aerația orizontală trebuesă 
se recurge, din moment ce ea e 
mai ușor de produs. Din acest mo
ment, o soluție simplă apare ; să 
menajăm deschideri in ziduri ori
entate în moduri diferite și în spe
cial în ziduri opuse- Cum starea 
tizică a atnmsferii a feței nordice 
a unei caso, nu e ca să zicem ast
fel, nici odată la. fel cu aceia a. at
mosferei feței dela sud, un curent 
de aer conținu se va stabili în inte
riorul localului a cărui atmosferă 
va fi primenită în mod automat.

Aceste principii, atât de simple, 
nu au fost puse în practică decât 
de câți-va ani, de către un savant 
belgian, inginerul Knapen, ale că
rui remarcabile lucrări de uscarea 
construcțiunilor au fost adese on 
menționate.

Metoda preconizată de acest tocii 
nician, sub numele de aeratie ori
zontală diferențială, consistă in a 
lăsa în zidurile localurilor, pe di
ferite părți, la diferite niveluri, 
deschizături de diverse dimensiuni. 
Ș’ar putea crede c'ă astfel de „nări“ 
favorizează crearea de cnronți vio- 
Jenți de aer; nici vorbă de așa ceva. 

.1 fntr'ad văr. deschizăturile nu suni 
dispus - in mol orizontal in zid, ci 

i oblice (partea de sus aflându-se 
către interior) ■ rezultă de aci că 

■ aerul, înainte de a pătrunde in în
căpere, a pierdut mare parte din 

- viteza care-1 anima. Pe do altă 
parte orificiile de intrare și eșiro, 
cari sunt puse la. niveluri deose
bite, nu au aceleași dimensiuni : 
acesta e punctul capital.

In loc de un curent de aer linia
rii, caro traversează încăperea ca

Situat într’o regiune »explorata a Statelor*Unite, pust.ul Mohavie 
cuprinde un mare număr de oseminte de animale cari au apar

ținut celor mai vechi epoci geologice.
Pustiul Mohaviei este una din 

regiunile cele mai dezolate ale 
Statelor Unite și se află la Sud 
estul Californiei.

Pustiul acesta se mărginește la 
est cu ținutul Colorado și la vest cu 
munții Sierra Nevada. Dacă, ne 
uităm p? o hartă a republice! ame
ricane, pustiul acesta ne va părea

, Fig j. — Munți din pustiul Mohaviei

relativ destul de mic. In realitate 
însă suprafața sa este destul de 
întinsă.

Pe de, altă parte pustiul Mohaviei 
prezintă o curiozitate demnă de 
menționat, întrucât contrariu ce
lorlalte regiuni analoage este stră
bătut de un râu, — Moj.rve-Rivor, 
care de cele mai multe ori însă e 
secat. Pustiul mai este presărat, cu 
lacuri — sau mai de grabă bălți 
— cari sunt acoperite cu un’ strat 
de sare. Straiul acesta este de un 
alb strălucitor iar când razele 
soarelui cad asupra sa, călătorul 

un fel de țâșnitură de apă violentă, 
ne găsim in prezenta curenț lor 
tăiuti, abătuți din drum, îrnpărțiți 
ca ri operează o curgere generală a 
atmosferei fără totuși să creeze 
vânturări perceptibile: sistem ideal 
oare, în mod automat, fără ca o- 
cupanții să bage de seamă, prime
nește atmosfera unui local, expul
zând aerul viciat pe măsură ce se 
produce-

După „Je sais font“.
Anar

care s’ar aventura pe acolo din în
tâmplare ar avea impresia că vede 
in depărtare o apă clară.

De altfel toată regiunea Moha
viei este îmbâcsită cu sare, ceeace 
contribuie într’o anumită măsuță 
la ariditatea solului,

l.a  drept vorbind pustiul Mohac 
viei nu este cu totul lipsit de vege

tație. Ca in toate regiunile mai 
mult .sau mai puțin sterpe, vegeta
ția îmbracă forme ciudate și ne
prevăzute.

Valea, morții (Deulb Valley), 
care se află la nord estul pustiului 
și unde se varsă râulețul Amar- 
gaza, este exclusiv regatul mine
ralelor. La poalele muntelui Whit
ney, care se află la 4450 metri 
de-asupra nivelului oceanului Păci 
lie, se întinde o mare de nisip pre
sărată eu cristale de sare.

Fauna pustiului este tot atât de 
stranie ca și. flora, în special fau
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na reptilelor. In aîâră de câteva 
fiare, leul munților sau „puma*.1, 
care aduce întrucâtva cu jagua
rul, pisica sălbatecă etc. — mai 
trăiesc în pustiul Mohaviei saurie
ni .și opliidieni cărora natura le-a 
dat forme din cele mai stranii.

Animalele acestea sunt fără în
doială supraviețuitorii unei faune 
cu mult mai numeroase și' mai 
variate care, în epoca geologică, 
locuiau prin regiunile acestea. Că

FA“-. 2. — O vedere din munții Mohaviei

ci — e mai mult ca sigur — pus
tiul Mohaviei a fost odinioară o 
țară cu o vegetație bogată din caro 
apa nu lipsea. Și azi încă există 
apă dar în pământ și e de-ajuns 
să sondezi solul pentru ca ea să 
țâșnească.
• De când datează oare secarea a- 
cestei regiuni întinse ? Aproxima
tiv de vre-o cinci milioane de ani, 
pretind savanții americani cari, în 
matèrie de evaluare geologică exa
gerează în totdeauna. Dar alți geo
logi susțin că țara aceasta a fost 
roditoare pe vremea când s’au sta
bilit primii oameni-

Fapt cert însă e că înainte do a- 
pariția omului și poate chiar’ după 
primele mii de ani cari au urmat 
apariției sale, elefantul, calul și 
cămila trăiau în pustiul Mohaviei. 
' De curând profesorul Tiefé a 
condus în Mohavia o mare "expedi
ție ; ol a găsit aci oseminte apar
ținând unui mare număr de di
ferite. specii de animale. Osemin- 

țele acestea se aflau dealtminteri 
la adâncimi foarte mari și a fost 
nevoie spre a le regăsi, să se aruji- 
ce cu ajutorul dinamitei coline în
tregi în aer. Cu ocazia aceasta pu
tem reaminti că pentru prima 
oară explozivele au slujit arheo
logiei.

Ori cât de trist ar fi însă pustiul 
Mohaviei el este cu toate astea 
populat și anume de următoarele 
triburi : Juma, Mohavi și indienii.

Trebuie să spunem însă citito
rilor că toate triburile acestea nu 
sunt nomade și nici nu jefuesc 
așa cum sunt în general locuitorii 
deșert urilor. Dimpotrivă, oamenii 
aceștia muncesc din greu și trăiesc 
în sate mici în case foarte rudi
mentare.

In ce privește albii numărul lor 
este inexistent azi- E drept că mai 
de mult s’au.stabilit câțiva în ținu
tul acesta sterp, întrucât s’a des
coperit o mină de argint, în apro
pierea satului indian Gallico. Din 
nefericire mina Va epuizat si oda
tă cu aceasta au plecat și albii.

(Se. et Voy).
Gli. I. Canta

I Iilrali im* M i8 
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D. ing. Dom. Pascu din orașul 
Sf. Gheorghe (jud. Trei Scaune) 
a inventat un ingenios sistem 
de siguranță la orice motor. Sigu
ranța imaginată de d. ing. Pascu 
este în principiu ceeace este pen
tru rețeaua electrică siguranțele 
pe care le cunoaștem cu toții.

„Șaiba-siguranță“ cu cuplaj 
automat sistem „Pascu“ este o 
șaibă care se poate aplica la orice 
transmisie, mașină sau motor pre
văzută în interior cu un dispozi
tiv de cuplaj automat. Această 
șaibă are patru calități:

1. La o supraîncărcare a orică
rei mașini (prin; aprinderea lagă- 
rilor, când cade ceva între roți, 
când apucă haina sau mâna mun
citorului, sau alte accidente) mo
torul se decuplează automat, și 
mașina se oprește instantaneu.

2. Servește ca regulator auto
mat de turație la toate motoarele 
cu explozie, cu mult mai mare si
guranță și promptitudine, ca toate 
cele cunoscute actualmente.

3. Frânează automat.
4. Servește ca semnal de alarmă 

la toate mașinile.
Exclude accidentele mortale 

muncitorești în toate atelierele și 
la orice fel de mașini',- căci în mo
mentul când apucă haina sau mâ
na muncitorului, mașina se opreș
te automat și instantaneu. Exclu
de cu desăvârșire arderea bobina- 
jelor la motoarele electrice, cari 
provin din supraîncărcarea mo
torului și când siguranța este mai 
tare, decât forța motorului. Evită 
ruperea pieselor la orice mașină, 
în caz de diferite accidente, deci 
lungește viața oricărei mașini.

Aplicarea „șaibei-siguranță“ la 
motoarele de marină, exclude ru
perea elicei, îndoirea arborelui 
ei, sau ruperea bielelor dela pis- 
toane, în caz de furtună po mare, 
când valurile ridică vaporul până 
la 5—7 metri înălțime deasupra a- 
pei și când elicea nemai având re
zistență în apă, numărul turaț.ilor 
se dublează brusc. Toate regnlatoa 
rele cunoscute până azi acționea
ză prea târziu. Șaiba-siguranță 
fiind montată direct pe arborele e- 
licei. închide sau deschide aburii 
sau gazele motorului concomitent 
și succesiv cu intrarea sau eșirea 
elicei din apă, în inod automat.

Cu șaiba-siguranță în momentul 
eșirii elicei din apă, nu numai dl 
rin se dublează numărul turaților. 
dar de exemplu, dela 150 ture pe
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minut, se reduce la 16—15 și nu
mai când ating din nou apa îșr 
reia turația obișnuită.

Dacă șaiba se montează la un 
motor de tăiat lemne, când lemnul 
s’a tăiat, circularul nemaiavând 
nici o rezistență, aproape se opreș 
te și numai când se pune alt lemn 
la tăiat iși reia turația obișnuită.

Locomotiva, automobilul, etc., pre 
văzute cu „șaibe-siguranțe“ în mo 
mentul când scoboară o pantă, mo
torul se frânează automat, nemai
având nici o rezistență în cale.

Această șaibă mai arată, perma
nent, regularitatea mersului mași- 
■nelor ; la cea mai mică Supraîncăr
care sau descărcar a mașinei sem
nalează aceasta prin sonerie sau 
lumină electrică în mod automat, 
de exemplu la ascensor când este 
prea încărcat.

Dispozitivul imaginat de d. ingi
ner Pascu, merită toată atenția și 
mai ales marele noastre industrii 
ar putea încerca sistemul, deoare
ce se poate aplica ușor la orice 
motor existent. C. Or.- ------oon —
Localitiți locuite cu altitudini 

mal mart ca 1000 de m.

Tacora (Amer. Nord) 4344 m. ; 
Oh. Linkoln (Amer. Nord) 4332 
m. ; Potosi (Amer. Sud) 3960 m. ; 
La Paz. (Amer. Sud) 3694 m. ; 
Chah Konh (Asia) 3658 m. ; 
L’Hasa (Asia) 3630 m. ; Mankli- 
nat (Asia) 3440 m. ; Observator 
Pic du Midi (Europa) 2859 m. ; 
Sucre (Amer. Sud) 2694 m. ; Bo
gota (Amer. Sud) 2610 m. ; Ba- 
tang (Asia) 2600 m. ; Cuenca 
(Amer. Sud) 2581 m. ; Hospiciul 
Marelui St. Bernhard (Europa) 
2472 m. ; Eisenhut (Europa) 2441 
m. ; Quito (Amer. Sud) 2350 m. ; 
Kelat (Asia) 2060 m. ; Saint-Ne- 
ran (Europa) 2010 m. ; Ramadan 
(Asia) 1980 m. ; Gondar (Africa) 
1904 m.; Erzerourn (Asia) 1880 m; 
Kirman (Asia) 1853 m. ; Caboul 
(Asia) 1760 m. ; Ispahan (Asia) 
1585 m. ; Chiraz (Asia) 1580 m. ; 
Briançon (Europa) 1321 m. ; Car- 
son (Amer. Nord) 1308 m. ; Ka- 
ehgar (Asia) 1304 m. ; Tabora 
(Africa) 1230 m. ; Neu-Tobbach 
(Europa) 1209 m.; Teheran (Asia) 
1132 m.

După Anuaïre du B des Longit, 
_______  v<‘ga

Citiți '

Pagina radiofoniei
ce va apare in curând.

Cercetările efectuate în cursul 
anului trecut, de către servicul to
pografic al Canadei, într’o regiune 
aproape necunoscută de peste 
60 000 mile pătrate, ce se întinde 
intre lacul Atabaska și lacul Scla
vilor, au dat cele mai frumoase re
zultate.

0 corabie condusă de d-1 G. H. 
Blanchet a parcurs basinurile su
perioare ale râurilor Taltson, The- 
lon, Snowdrift, despre cari nu se 
știa de cât puține lucruri, procu
rate tocmai acum 150 ani', cu oca
zia unei expedițiuni organizate 
prin aceste regiuni în 1772 de către 
Samuel Hearne. Blanchet a desco
perit un nou șir de lacuri, cari se 
succed pe o lungime de 270 Km. 
și cari sunt figurate în negru pe 
harta ce însoțește aceste rânduri.

Plecată dela Fitzgerald, expe
diția a urmat drumul indicat șl 
cunoscut de indigenii ce o înso-

Lacurîle descoaeritede d-l G. Blanchet

țeau, mergând în susul râului Talt
son. La un moment, dat însă călău
zele fugiră și navigatorii fură siliți 
să-și continue singuri drumul, tră
ind mai ales din produsele vânatu
lui și pescuitului. In curând ei a- 
junseră la o întindere de apa nu
mită de indigeni „Marele Lac“. Era 
mai de grabă o serie de lacuri în
guste ce se succedau pe o lungime 
de 150 mile, având uneori o lățime 
de cel mult două mile și fiind se
parate între ele prin cascade sau 
din loc în loc, prin roci enorme 
cari barau trecerea. Ultimul lac 
din acest șir se numește „Nona- 
choch“ și are o lungime de 75 mile: 
e de o formă foarte neregulată a- 
vând un braț ce se întinde spre 
nord pe o distanță de 50 mile.

După patru zile de cercetări, 
membrii expediției găsiră un loc 
prin care râul Taltson comunică 
cu lacul. Ei urinară acest curs de

Descoperiri geografii

apă până când navigația n’a mai 
fost posibilă și constatară că se gă
sesc într’o regiune în care explo- 
rațiunea era foarte dificilă. Atin
gând unul din malurile lacului 
Nonachoch ei iși stabiliră aci un 
centru de acțiune, de unde porniră 
spre nord-est. Mica ceată • înar
mată până în dinți, pătrunse prin 
aceste pământuri necunoscute și 
descoperi urmele unei vechi așe
zări indigene, marcată prin blocuri 
de piatră cioplite cari jalonau un 
drum către o serie de alte lacuri 
mai mici ce ajungeau până în baia 
lui Hydson. Exploratorii rnai dă
dură și peste o întindere de pă
mânt aproape plană în mijlocul 
căreia, se găsea un alt mare lac de 
o formă asemenea neregulată și 
care era presărat cu o mulțime de 
insule de diferite mărimi. Râul The 
Ion pare a se alimenta, din această 
apă, probabil prin brațul său ves
tic ce a fost, cercetat pe o lungime 
oarecare în anul 1900 de către d. 
Tyrrell. După ce a ridicat, o hartă a 
tutulor acestor ținuturi, echipajul 
s’a înapoiat la baza, sabilită pe ma
lul lacului Nonacholi. De aci na
vigând pe brațul de nord-est al a- 
cestui lac, expediția a reajuns la 
marele lac al Sclavilor, după ce a 
fost nevoită să înconjoare nume
roase cascade ce-i eșiseră în cale.

întreprinderea Domnului Blan
chet a dat la iveală o serie de 
lacuri necunoscute, a înlesnit comu 
nicarea până atunci foarte ane
voioasă între cursurile superioare 
a mai multor râuri însemnate și a 
descoperit o regiune bogată în mi
nereuri ; ea merită prin aceasta 
laude și admirație.

După „La Nalure“. Cădi» 
---------- D o D ----------

Rețeta prattite

Hârtie contra muștelor
într’o soluție formată din : 
Arseniat. de sodiu 45 gr. 
Zahăr 450 gr.
Apă 4 kg.
Se moae bucăți de hârtie- sugă

toare, cari după uscare se pot 
păstra vreme îndelungată. La în
trebuințare se pune o astfel de 
liârtiâ într’o farfurie și se urne- „ 
zește cu puțină apă-

Trebue să fim însă cu precan- 
țiune arseniatul de sodiu fiind o 
otravă .violentă.
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înmormântarea
Ceremonii bizare

Chinezilor
până șî mobilierul, erau înmor
mântate odată cu el. Căci, aseme
nea vechilor egipteni, chinezii își 
închipuiau că viata pământească 
a mortului continuă în mormânt.

Se știe că Chinezii se preocupă 
mult de ce vor deveni rămășițele 
lor pământești după ce sufletul lor 
va părăsi corpul pentru unul din 
vagile paradisuri sU- lui Confu- 
cius sau Budha,

Nu exagerăm spunând că moar 
tea ocupă un loc de frunte in preo
cupările existenței lor.

Intr'adevăr majoritatea obiceiu 
rilor chinezilor, în special organi
zația lor familiară, se bazează ex
clusiv pe obligația făcută copiilor 
de a asigura părinților, după moar 
te, onorurile mortuare la cari au 
dreptul.

L>e aci se poate vedea că ceremo
nia înmormântării joacă un rol 
însemnat la Chinezi- Cel mai sărac 
locuitor al Chinei muncește din răs 
puteri și face cele mai mari eco
nomii1 numai și numai ca .să-și 
cumpere un coșciug frumos. In 
condițiunile acestea el a făcut tot 
ceeace a putut depinde de el, spre 
a fi dus în mod onorabil la locuin
ța sa de veci1. Restul privește pe co
pii lui. Aceștia, după cărțile sfinte 
de ’ndată ce tatăl sau mama lor 
au murit au datoria să le dea o 
dovadă publică a durerilor lor ca 
să nu treacă drept niște fii răi și 
fără suflet.

Doliul lor trebuie să dureze trei 
ani și, în tot timpul acesta trebuie 
să se abțină să mănânce carne și 
să bea vin. Celui mai mare dintre 
fii îi aparțne onoarea de a proceda 
la importanta ceremonie a „fixă
rii sufletului“. Ceremonia aceasta 
are un caracter magic; în fața al
tarului familiar se află o tăbliță co
memorativă, relatând faptele mari 
și în acela? timp virtuțile defunc
tului. Datorită acestor rugăciuni— 
și numai după acelea ale fiului mai 
mare obțin rezultatul dorit — 
unul din suflete, — căci Chinezii 
consideră că fecare om are mal 
multe suflete — se fixează în tă
blița acesta, care devine imediat 
după aceea obiectul cel mai vene
rat al casei.

înmormântarea este în deobșle 
foarte curioasă. De oarece cosciu
gul a fost preocuparea esențială 
a mortului, dricul trebuie să fie și 
el demn de cosciug, drept care moș 
tenitorii sau executorul testamen
tar fac din el un fel de templu 
portativ împodobit cu o sumede
nie de obiecte cari de cari mai 
pmfioa se.
. Cu ocazia recggțelgr funerarii

ale generalului Ciar.g-Tso-Ling, 
cari au avut loc la Peking, carul 
funebru din lemn scump sculp
tat si aurit era împodobit cu 
o sumedenie de coroane; cosciu
gul era acoperit cu draperii de 
mătase și de catifea- Patru zeci Și 
opt de .soldați duceau pe brațe mo
numentul acesta. înaintea lor por
neau câțiva maeștri- de ceremonii 
ducând steaguri și pancarte pe 
cari erau scrise, spre a trezi admi
rația mulțimii, virtuțile și servi-

ciile aduse patriei de acest răz
boinic.

Apoi veneau „bocitorii", Nn e 
de-ajuns defunctului să fie plâns 
conform regalelor decătre rudele 
sale, defunctul mai trebuie însoțit 
până la mormânt de planșete și 
strigăte și mai pronunțate înefi.

Obiceiid acesta necesitează deci, 
pentru fiecare înmormântare, re
crutarea unor oameni cărora li se 
spun „bocitor? și cari alcătuiesc 
orchestra acestei simfonii funebre: 
strigatale lor acompaniază și sus-* 
țin bocetele mai mult sau mai pu
țin sincere ale rudelor. In acela? 
timp locuitorii duc câteva din o- 
biectele uzuale, tocul, luleaua și 
ceașca de ceai, cari au slujit mor
tului și cari vor fi îngropate oda
tă eu el.

Dealtfel pe vremuri, toate n- 
bieetele personale ale defunctului.

Azi însă Chinezii se mulțumesc 
să înmormânteze morții cu mici 
obiecte fără însemnătate dintre 
cari unele se ard la cimitir.

De obicei când se înmormân
tează un personagiu mai de seamă 
i se pune în cosciug o păpușe care 
reproduce trăsăturile soției sale 
preferate. Așa s’a procedat cu ge
neralul Ciang-Tso-Ling, și obiceiul 
acesta este ultimul vestigiu al unui 
vechi obicei care silea pe femee să 
urmeze pe soțul ei și în mormânt.

Asemenea cortegii funebre, cari 
se întind pe sute de metri. între
rup, după cum își poate închipui 
ori cine, întreaga circulație.

Cu ocazia înmormântării unui 
celebru ciclist Tien-Tsin ucis în- 
tr’un accident de tramvai, părinții 
acestuia, cărora Societatea tram
vaielor le refuzase o despăgubire 
foarte îndreptățită, au așezat co
sciugul pe șinele uneia din cele 
mai animate străzi ale orașului. 
Timp de câteva ore curculația a 
fost împiedicată cu desăvârșire și 
directorul Societății de tramvaie 
a trebuit să aducă el însuși indem
nizația cerută ; numai atunci cor
tegiul a pornit din nou. căci' nici 
un agent al forței publice n'ar fi 
îndrăznit să ia asupra lui să de
plaseze palanchinul mortuar.

înmormântat, mortul mai tră
iește încă, nu numai în mormânt, 
ci în casa lui. Timp de trei ani își 
păstrează locul la „masa strămo
șilor“, unde i se servește, pe far
furii minuscule, diferite mâncări.

Mullurnită puterii acestui senti
ment China este astăzi cea mai 
tradițională țară din omenire.

__ C.h.
no»»tr* 

Pasagerul care a călătorit 
ca prima locomotivă 
Bătrânul care se vede pe copertă 

este un oarecare lohn T. Vernor, 
ultimul supraviețuitor al pasage
rilor cari au călătorit cu primul 
tren din Statele-Unite.

In 1834. lohn Vernor a parcurs 
distanța dela Albany lu Schenec
tady.

Atunci j>e când era un copil de 
șase ani, tatăl său era mecanicul 
trenului .

Ilustrația de pe copertă îl repre
zintă pe Vernor când s'a dus la 
New-York să viziteze umilul stră
moș al „Pacificurilor“, mașina cu 
aburi a lui Stephenson. Gb.
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0 noutate in lumea universitară americană
O universitate zgârie nori

O caracteristică, absolut intere
santa ce chinuește spiritul ameri
canului, este aceea de a eși din co
mun.

Astfel se întâmplă cn construc
țiile în genere ; prin uriașa lor înăl 
țime ! Un asemenea edificiu, care 
nu numai va eși din comun, dar 
va fi unic în felul lui, este acela 
care va fi ridicat in curând de Uni
versitatea din Pittsburg,

Va avea 52 etaje cuprinse în cei 
210 metri înălțme, va fi una din 
cele mai impunătoare și frumoase 
construcții ce s’a văzut vreodată ! 
Este prevăzută, să poată primi 12 
jnii de studente Forma propusă e- 
dificiului acesta universitar, fiind 
foarte originală, va-oferi ochiului o 
frumusețe severă șl cu totul carac

teristică. Cei cari au văzut planu
rile, în entuziasmul lor, i-au dat 
numele de „Catedrală a științei“ 
din Pittsburg. Ea va fi astfel așe
zată, ca să poată fi văzută la de
părtări foarte mari, din orice par
te. Stilul adoptat este apropiat de 
cel gotic. In lungime va avea 360 
picioare, în lărgime 260 și înălțime 
U80- Șaispre-zece ascensoare vor 
funcționa pentru cele 52 de etaje ; 
va avea 4 intrări pentru clase, bi
blioteci și laboratoarele tuturor 

cursurilor universitare, afară de 
medicină și dentistică.

Coridoarele centrului vor avea 
39 de picioare (13 metri sub pla
fon). Materialul dominant va fi cal 
carul all) din Kentuckey ; pentru a 
obține o înfățișare grandioasă, lu
cru la care tine mai mult „epitro- 
pii“ s’au adresat celui mai prige- 
put architect, având o experiență 
mare în construcții școlare. Acesta 
fu Charles Z. Clawer din Filadel
fia- Masa cât și armonia propor
țiilor, liniilor, îți dă un sentiment 
de „înălțare“, ceeace este esența 
arhitecturei gotice. Acest monu
ment, fiind destinat unei univesi- 
tăți1, va fi'construit pentru a cores
punde nevoilor esențiale învăță
mântului.

Au trebuit trei ani de reflexii și‘ 
devize pentru a ajunge la rezulta
tul acesta fericit. Arhitectul a fost

Undele hertzienne nu cnnosc obstacole
0 experiență foarte interesantă 

u fost executată de curând la 
New-York.

In tunelul de sub albia fluviului 
llundson. care unește insula Mon- 
hattan din centrul New-Yorkului 
cu New-Gersey adică cu continen
tul, — s’a instalat sub suprave
gherea câtorva specialiști un re
ceptor radiotelefonic. In trecere 
trebue săi anunțăm însă că acest 
tunel care servește la trecerea dife
ritelor trenuri este înaintașul tutu
ror tunelurilor cari s’au construit 
mai târziu, Sub fluviile Tamisa și 
Sena, cât și în alte regiuni. Acest 
tunel este situat la 33 m. 50 de la 
suprafața fluviului; suportă o gro
sime de apă de 23 m. 50 și alta 
de 10 m. de nomol și nisip. — In 
acest tunel la mijlocul distantei 
dintre extremitățile tunelului1 la 
310 m- de gura canalului direct a 
fost instalat, aparatul receptor. La 
un moment dat aparatul a fost 
pus în .funcțiune și cu toată de
părtarea care îl despărțea de ma
rele centru Industrial Pittsburg, 

situat la 850 de km., de New-York, 
oamenii noștri! an putut să audă 
cu cea mai mare claritate o bucată 
muzicală, cântată în centrul numit 
mai sus- Făcând socoteala vedem 
că undele au traversat 850 km. de 
de aer, 23,50 m. apă și 10 m. de 
nisip la care mai adăugăm și gro
simea plăcilor de otel pu cafe este 

condus de ideea, că edificiul trebue 
să fie destul de înalt, pentru aida 
impresia unei ființe 'cate ar privi 
de sus desfășurarea vieței zilnice, 
la picioarele ei ! Din punct do ve
dere material, prețul de 10 milioa
ne dolari, va fi pe larg compensat 
prin randamentul efectiv pe care 
il dă. totdeauna un edificiu la înăl
țimea acestuia. O ventilație mai 
bună, luminată'rnai bine, mai puțin 
sgomot, mai puțin praf, sunt pri
mele avantagii pe care le oferă !, 
In urmă se succed toate cele pe 
care le pot culege studenții, prin 
cunoștințele ce le primesc, de pe 
urma acestei universități nouă, în
ființată în împrejurările cele inai 
anevoioase și totuși' atât de confor
tabilă ! Edificiul acesta unic va 
contribui a da o unitate întregei 
Universități-

G. A. D.

căptușit tunelul, spre a rezista 
presiunilor mari.

Vedem dar prin această expe
riență că undele hertzi'ene pot 
străbate ori unde ne fiind împie
dicate de nici un fel de obstacole,

Un post de radiofonie instalat sub 
albia fluviului Hundson

încât în scurt timp vom auzi că 
lucrătorii din mine sunt desfătați 
în timpul lucrului de prea frumoa
sele concerte ce se dă in fiecare 
zi în marile centre americane și 
europene.

(După Se. et. Vol-y).- • Cădit
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Capitala insulei Cuba se modernizează
Do când americanii s’au insta

lat în insula Cuba — fosta colo
nie spaniolă care e azi sub protec
toratul americanilor, — aceștia 
au executat acolo lucrări din cele 
mai. importante.

Sub dominația îndepărtată și 

Fti;. i O stradă din orașul Havana

nepăsătoare a urmașilor conchis
tadorilor, insula aceasta mare, pă
rea aproape părăsită. Bogățiile ei 
erau foarte prost exploatate. In 
schimb azi nu mai e acelaș lucru. 
Insula Cuba a redevenit ca în tre
cut, perla insulelor Antile și acti- 
vitatea-i comercială e la nivelul 
frumușeței priveliștilor sale.

Orașele insulei Cuba se trans
formă de asemenea. Dar transfor
marea. cea mai de seamă se poate 
vedea în Havana care, după cum 
se știe este capitala acestei insule. 
Havana, al cărei nume spaniol 
Hahana sau Satana desemnează 
câmpia unde a fost ridicată capi
tala, este una din cetățile cele 
mai bine situate ale lamei noui.

Ea a fost clădită în secolul al 
XVI-lea la malul mărci și este în
conjurata pretutindeni de dealuri 
acoperite cu păduri. Un comerț 
intens i-a asigurat o desvoltare 
repede și timp de câteva secole, a 
fost nu numai capitala insulei 
Cuba ci a tuturor Indiilor occi
dentale. Spaniolii au clădii in Ha 
vana. monumente frumoase: o 
catedrală în „stil jezuit“ unde se 
odihnesc rămășițele lui Colmnb, 
cel puțin așa pretind havanozii. 
căci alte orașe ale Anlilelor reven
dică și ele posesiunea acestui trup 
glorios ; spaniolii au mai clădit în

Havana palatul guvernatorului 
diferite școli și o Universitate.

Străzile erau brăzdate eu case 
scunde vopsite în diferite culori. 

Palmieri frumoși împrejmuia u 
curțile constituind pentru ochi col 
țuri nespus de pitorești. Dar ne
păsarea unei administrații leneșe 
a lăsat casele în părăsire așa că 
cu timpul, majoritatea clădirilor 
s’au deteriorat.

Pe de altă parte orașul era ne
sănătos și bântuit de friguri Și 
cum ar fi fost altfel, într’un oraș 
unde municipalitatea nu șe sinchi 
sea de higenă? In schimb ameri
canii au avut grijă să curețe ora
șul, dărâmând cartierele nesănă
toase pe cari le-au înlocuit cn alei 
mari și largi. Bănci, palate an fost 
înălțate ca din pământ.

In ilustrația de față se poate ve 
dea. o nouă arteră a Havanei con
struită după planurile unui ingi
ner francez, d. Forestier, pe care 
primăria orașului l-a însărcinat 
cu refacerea totală a Capitalei 
insule: Cuba.

f.Sc. el Voi/). Gh.
----------□ 0 □ ----------- ,

Repopularea insulei 
Krakatau

La Societatea de Biogeografie din 
Paris, d-1 H. F- Seharff a făcut, de 
curând o interesantă comunicare 
asupra florei și faunei ce prezintă 
insula Krakatan. Se știe că această 
insulă situata în arhipelagul Son
delor, între lava și Sumatra, a fost 
în repetate rânduri devastată de 
furia vulcanilor, lirupția din 1680 
n’a lăsat de cât puține amintiri, 
mai ales in eeeace privește dispa
riția ființelor ce trăiau pe insulă, 
la acea epocă. Din contră, ultimul 
cataclism petrecut în 1883, a fost 
mult mai bine studiat.

Insula lungă de 9 Km. și lată de 
5, era pe atunci acoperită de o ve
getație exuberantă. Prima erupție, 
isbucnîtă în Mai, a acoperit în
treaga insulă cil un strat de cenușe 
gros de 50 cm., exceptând versan
tul de sud al muntelui Rakata, — 
vârful principal înalt de 800 m. — 
pe care d-1 Verbeck l-a văzut la 
11 August încă verde complect. La 
sfârșitul lui August acelaș an, o a 
doua erupție mult mai violentă, a. 
făcut. 36.000 victime omorând pe 
toți locuitorii insulei și pe cei ai 
insulelor învecinate ; a făcut ca o 
treime din insulă să dispară sub 
valurile mărei și a împrăștiat pe 
restul suprafeței un strat de lavă 
și cenușe gros de 30 m- In anul 
următor, botanistul Verbeck nu 
mai revăzu nici urmă de vegetație.

In 1886, Treub, directorul gră- 
dinei din Biutenzorg. vizită Kraka
tau și constată că nici urmă nu 
mai rămăsese din flora de altă 
dată ; el observă însă pe alocuri 
foarte puțină vegetație, răsărită — 
după părerea lui — din semințele 
aduse de vânt sau de păsări. 
Treub a cules dealungul coaste
lor 9 specii cari se găsesc și pe ar
hipelagurile înconjurătoare, iar în 
interior a găsit 8 fanerogame și 
11 criptogame vasculare (feriga). 
In 1897. Krakatau poseda 53 spe
cii de fanerogame și 16 crypto- 
game. In sfârșit în 1923, Dr. von 
Leenwen găsi un total de 259 spe
cii.

Zoologii s’au ocupat mai puțin 
de Krakatau. cei mai mulți admi
țând că faima a. dispărut întocmai 
ea și flora Totuși Michaelson gă
sind un verme de pământ a dedus 
că dogoarea cenu.șei nu a pătruns 
în interorul solului decât cel mult 
câțiva decimetri. Acelaș argument 
pare valahi] pentru larvele insecte
lor subterane și chiar pentru insec
tele adulte ca molușce. arahnide. 
ce au supraviețuit refugiindu-se 
pe sub roci sau crăpăturile separ-* 
tei. Ceva mai mult, este posibil ca 
în tmpul cataclismului, valuri e- 
norme să fi năpădit insula și răcit 
stratul de cenușe.

Oricum Krakatau servește drept 
un minunat exemplu de repopulare. 
Semințe de plante și animale au 
fost aduse — ea pretutindeni — 
de vânturi, curenți. păsări, etc.. 
cari au reîmprospătat viața pe 
insulă, viață ce de altfel e foarte 
probabil să nu fi fost stinsă com
plect de către erupție.

După „La Nalure'’.
Cadis
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I Pagina foie graf lei

insuccesele fotografice

durat

Prin acest adaus umbrele se de
velopează mai încet de cât lumi
nile așa in cât contrastul se mă
rește. Un revelator vechiu (între
buințat) se poate utiliza de ase- 
menta cu succes în caz de șupra- 
ex poziție.

Servicii admirabile poate să a- 
ducă și un revelator cu glidii 
după formula următoare :

Apă •...................000
Sulfit de sodiu . . .15
Carbonat

gr. 
gr-

gr- 
gr. 
\x- 
me

Glycin
O placă

de Potasiu 
cristalizat . . .25

. . • 5
puternică supra 

pusă pe care developarea după 
lodelc de mai sus n’au putut-o în
drepta suficient, sau o placă su
praexpusă care.s’a developat gre- , 
șit cu un revelator normal se poate 
îndrepta slăbind-o prealabil apoi 
întărind-o din nou.

Clișeul bine spălat și uscat se 
slăbește atât cât e necesar în":

Solufie concentrată de
Sulfat de ceriu . • 50 cm.'
Apă . . .50 cm.

sau în :
Ferieyanură de potasiu 5 gr. 
Hyposulfil de sodiu • ■ 50 gr. 
Apă ................... 1000 gr.
Clișeul se spală apoi timp de o 

oră în apă curgătoare sau reîn
noită des și se întăreșete 
întăritor cu uraniu ;

A

int râm

I Azotat de urariu .... 
Apă ..................................

I Fevrycyaneră de potasiu .
1 Apă . .............................
i Acid acetic glacial

La nevoe se întrebuințează :
Soluția A . . .
Soluția C . .
Soluția B ...
Amestecând u-le în 

dicată. Clișeul întărit 
5—10 minute.

Clișeele mult supra 
trebuesc nici odată copiate pe hâr
tie pentru lumina zilei sau hârtie 
cu bromură de argint. Copii mul
țumitoare se- ob(n numai pe 
hârtii cu clorobromură genul 
„gaslichl-harl" ex> Velox Kodak,

1
100

1
IOC

gr- 
gr.
gr. 
gr.B

r-

. 50 cm.’ 
. . 10 cm.3

50 cm.’ 
ordinea in

se spală

expuse nu

Cauzele și remedierea lor
Lumarlo-Leoiiur. Șatrap-gaslicht, 
etc., etc., cari au contraste mult 
ma mari ca celelalte.

11J CUșeuLeste foarte dur. I’ăr- 
tileX’orespiuizătoare Iu minei sunt 
puternic acoperite, în timp ce um
brele . sunt ; pc’rfect transparente 
fără a prezenta nici un detaliu sau 
prea puține. Trecerea dela umbră 
la lumină se face aproape brusC 
fără tonuri intermediare-

Cauza :■ Negativul a fost sub- 
exptis ău alte cuvinte a fost expus 
prea pelin. ...

Caracteristic pentru un nega
tiv subexpus e că într’un revelator 
normal apare foarte .încet., ab.ea 
după câle-va minute. Clișeul nu 
se developează complect nici după 
un timp mai îndelungat.

Remediu se găsește mai greu 
ca la supraexpozifie totuși dacă 
subexpoziția n-a fost prea acentu- 
ată defectul poate fi mult amelio
rat,

Când știm dinainte că negativul 
a fost expus prea puțin diluăm 
revelatorul proaspăt cu apă (1:1) 
și nu adăogăm 
Recomandabil e 
pus din

Rodinul
Apă . . .

Contrastele
expusă afară de acelea cari 
fost developate cu Rodinal) 
pot. diminua cu ajutorul unei solu- 
tiuni de persulfat de amoniu pre
parată la nevoe din :

Persulfat de amoniu 
Apă . ...............

Această soluție slăbește 
opace fără a ataca prea mult de
taliile slabe.

Clișeul se pune în bae bine fixat 
si spălat- Când slăbirea necesară a 
fost atinsă, clișeul se scoate din so 
luția de persulfat și se ține câte-va 
minute în :

Sulfit^de sodiu
Apă 

care oprește act i unor
Placa se spală apoi 

minute și se usucă.
Clișeele subexpuse 

copiate nici odată pe 
licht“ care ar mări în mod inutil 
contrastele ci numai • pe hârtie 
obișnuită pentru lumina zilei sau 
mai bine pe hârtie cu bromură 
(Bromsilbor). Mărci recomandate 
bile sunt Gaeverl. Kodak N. 1’. G. 
etc.

de loc bromură- 
un revelator com

• /
. . 30—40 
pe o placă

parte 
părți 
8«ft- 

au 
se

• i gr. 
100 gr. 
păritle

. io gr. 
• 100 gr. 

«labi tor ului- 
vreo 20 de

nu trebuesc 
hârtie „gas-

111) Clișeul presintă un lot ar» 
inonic dur e prea optic.

Cauza: Developarea a 
prea mult- ' ■ > .

Remediu : Clișeul fixat și bine 
spălat se slăbește intr'mia din solu 
țiile indicate la plăcile supra
expuse. (Persulfat de ceriu sau 
Ifericyuntiră).

. Șe poate, utiliza și o soluție 
cromică formată din

Bicromat de potasiu
. • Acid sulfuric a1 «r-

I cm.'
Apă 500 gr.

IV) Negativul e lipsit-de vigoa
re, presintă detalii dar np are 
contraste suficiente fără a se con
funda însă cu un negativ supra
expus.

Cauza: Developarea. a fost în
treruptă înainte de vreme. Aceasta 
se întâmplă mai des când se lu
crează cu revelatori rapizi d- ex. 
Hodinal. Metol. etc-

Si revelatorul poate fi càie odată 
de vină fiind prost preparat.

Remediu : Clișeul fixat și spă
lat se întărește in revelatorul cu 
uraniu indicat mai sus care mă
rește contrastele. Eventual se co
piază pe hârtii ..gaslicht-hart“.

V. Clișeul e inegal developat 
prezentând zone de intensități di
ferite delimitate de curbe bine de
finite.

Cauza- Revelatorul ira muiat 
placa deodată în mod uniform fiind 
prea puțin în cuvetă (Lumiere-).

Remediu nu există. Un eventual 
retuș nu reduce decât prea puțin 
din defectul plăcei.

Un mijloc preventiv însă contra 
developărei ineoale, este de a ume
zii placa în apă curată înainte de 
a o pune în revelator.

VI. Negalicul văzut din partea 
sticloasă prezintă, pete alburii.

Cauza. Clișeul n’a fost fixat su
ficient. Petele sunt fomate din bro
muro de argint neredusă care n’a 
avut timp să se disolve în fixator.

Remediu Dacă negativul n’a fost 
incă expus prea mult la lumina 
puternică a zilei petele dispar fi- 
xându-1 din nou într’o bae de fixai 
proaspătă.

VII. Clișeul presintă voal porțial 
în formă de cometă dungi, cercuri 
etc.

Cauza. Caseta, aparatul sau ca
mera neagră au vreo fisură sau 
găurice foarte fină pe unde a in
trat lumină.
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^Remediu propiu zis, nu există. 
In' unele cazuri se poate însă în
drepta poza prin retuș.

Bine înțcls că nu trebue uitat a 
se cerceta aparatul, casetele și ca
mera neagră și a astupa fisura pe 
unde intră lumina.

VIII. Clișeul presintă voal ge
neral. i

Cauzele pot fi multiple. Așa de 
ex. cutia cu plăci a fost deschisă 
accidental, lumina roșie a lămpei 
nu e destul de inactinică, revelato
rul a fost rău preparat (exces de 
alcalii sau sul fit) etc., ctc.

Remediu. Negativele care presin- 
tă un voal general nu prea intens 
se pot îndrepta' slăbi ndu-le puțin 
cu. una din băile indicate-

Mijloacele preventive se înțeleg 
dela sine. j
IX. Negativul.prezintă parlile pu

ternic luminate înconjurate de un 
„halo“ ce acele face să apară șter
se neclar.1

Cama. „Halo“-ul poale prove- 
mi1 din cauza unui obiectiv defect 
dar cel mai adesea ori din cauza, ra
zelor luminoase cari, străbat gela
tina și se reflectă pe fata neaco
perită. a clișeului. Aceasta se în
tâmplă adesea când fotografiem 
..contra, lnminei”. (Gegenlicht Au- 
inahmce). t

Remediu pentru o placă defecta 
nu există. ■ I

Ca mijloc preventiv se recoman
dă utilizarea de plăci „anli-halo“.

X. Gelatina se încrețește sau se 
’deslipeșfe de pe sticlă.

Cauza. S’a întrebuințat un re
velator prea alcalin sau cu o tem
peratură prea ridicată. (Tempera
tura urcata poate provoca, chiar o 
topire a gelatinei).

Remediu. Placa se tratează cu o 
soluție de Formol 50% sau cu o 
soluție concentrată de alaun înain
te de fixaj.

XI. Negativul prezintă puncte 
sau linii transparente.

Cauza. Punctele provin adesea 
din cauza particulelor de praf cari 
s au depus pe clișeu sau a bule
lor de aer care au împiedicat ac
țiunea uniformă a revelatorului. 
Liniile provin ele mai adesea ori' 
din cauza, sgârieturilor-

Remediu. Defectul poate fi cu to
tul îndepărtat printr’un bun retuș.

XII. După uscare negativul pre
zintă un fel de eflorescente crista
line transparente.

Cauza clișeul n'a, fost suficient 
spălat, așa ca hyposulfitul din fi
xai a. recristalizat.

Remediu. Dacă petele nu sunt pe 
partea, princialpă a pozei se pot 
oarecum retușa, bine i^țeles după 

ce placa a’ fost din nou spălată. In 
caz contrar nu se poate îndrepta 
nimic.

XIII. Negativul se pătează cu 
ocazia întărirei.

Cauza. Petele provin mai totdea
una din cauză că negativul n'a 
fost bine spălat, (resturi de hypo
sulfit).

Remediu nu este. Ca mijloc, pre
ventiv spălare suficientă.

XIV. Negativul întării c prea
dens. |

Cauza. A fost fin ut prea mult in 
întăritor.

Remediu. Se slăbește într’o solu
ție diluată de hyposulfit sau de 
slăbitor cu fericyaneră. Clișeele 
întărite cu uraniu se pot slăbi prin 
simplă spălare mai îndelungată 
în apă curgătoare sau într’o solu
ție compusă din :

Amoniac 1 cm.
Apă 200 cm.

Positive defecte»H.
I. Hârtia sensibilă se lipește de 

negativ.
Cauza. Clișeul n’a fost complect 

uscat sau s’a lucrat cu o hârtie 
umedă.

Remediu. Imediat ce se observă 
că hârtia e lipită de clișeu so pune 
împre.ună într’o cuvetă cu apă. 
(care se schimbă de câte-va. ori) 
până ce hârtia s’a deslipit. Restu
rile de aderente • se îndepărtează 
frecând ușor cu un tampon ud de 
vată sau cu degetul.

II. Copia are contururi 'duble.
Cauza. Hârtia fe. fost mișcată în 

ramă în timpul copiatului. Proba
bil că arcurile ramei sunt prea sla 
be. Trebuesc întărite pentru' a mări 
presiunea.

ITI. Copia are contururi neclare.
Cauza. Hârtia n’a fost bine apă

sată pe clișeu. Arcurile ramei tre
buesc întărite.
Defecte la hârtia pentru copiat 

la lumina zilei.

IV. Copia prezintă pete galbene 
sau urme de degete de obiceiu in 
timpul virajului sau după aceea.

Cauza. Urme de hyposulfit in cu 
veta de viraj sau degete murdare. 
Copia pătată nu se poate îndrepta.

V. Hârtia virează încet.
Cauza baia de viraj c prea ve

che sau prea rece.
Remediu. Se utilizeză o bae proăs 

pătăi cu o temperatură medie între 
18—25» G.

VI. Hârtia aderă pe placa de 
emailaj.

Cauza. Placa n'a fost suficient 
cură fața sau friefioșata cu talc. ,

Remediu. Placa și copia se pun 
împreună într’o cuvetă cu apă 
până aceasta din urmă se desli- 
pește. Luciul nu dispare.

Un mjjloc preventiv e de a trata 
copia înainte de emailaj cu. soluție 
de Formol 5%' sau cu o soluție de 
alaun. <■ /

VI. Copia e prea întunecată. (
Cauza. S’a copiat prea mult.
Remediu. După ce a fost virată, 

fixată, și spălată.ca deobiceiu, copia 
încă umedă se pune intr’o bae corn, 
pusă din :

Apă • . . . 100 cm.’.
Bicromat de potasiu (soluție 

1%) . . -2 cm.*.
Hyposulfit de sodiu 10 gr.
Gând e slăbită suficient se spală 

bine ,cu apă apoi se usucă.
VII. Copia bine reușită la înce

pui. îngălbenește după cât-va timp.
Cauza. S’a întrebuințat: a) obae 

de viraj fixaj veche sau b) o bae 
de viraj veche sau c) nu s’a fixat, 
suficient copia, scoțând-o prea re
pede din bae sau d) n’a fost spă
lată suficient.

Remediu. Copia. îngălbenită, se 
poate restaura tratând’o cu o solu
ție de : l

Biclorură de mercur . . 1 gr- 
Apă .... • 600 gr.
Se poate eventual vira in :
Clorură de aur 1 gr.
Apă 200 gr.

Defecte la hârtia pentru copiat 
la lumina artificiala. z 
(Bromsilberpapier elr.).

VIII. Copia e prea slabă.
Cauza. N’a fost developată sufi

cient sau a fost expusă prea puțin.
IX. Copia e prea întunecată.
Cauza. A fost expusă sau deve

lopată prea mult.
X. Poza e detalicdâ dar lipsită 

de contraste.
Cauza: e clișeul slab. Nu trebuia 

copiat pe hârtie cu bromură.
Remediu. Se va întrebuința hâr

tie „gasliclit-contrasl“.
XI. Copia prezintă pete galbene. 
Cauza. Unne de hyposulfit in

revelator, provenind de pe degete 
sau cuvete cari n’au fost bine spă
late.

XTT. Albul pozei 'prezintă o nu
anță gălbue. ' >

Cauza. Defectul provine mai tot
deauna din cauza unei developări 
excesive. Câte odată insă șl din 
cauza, băilor alterate sau colorate-

Remediu. Tonul gălbui dispare 
tratând poza cui o soluție de per- 
manganat de potasiu J la. 1000. 
apoi se spală bine și se trece într’o 
soluție de acid clorhidroc 2%, 
după; care;se. spală din nou.

£uzen Solomonke
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Buletinul astronomic pe luna Iulie
Scoborirea Soarelui către emis

fera sudică se accentuează foarte 
mult luna aceasta. Soarele pierde 
aproape 15» in declina tic ; zilele

Răsăritul Tr.
3 Iulie 4 h 23 « 11 h

13 „ 4 h 30 11
23 „ 4 h 40 11
31 „ 4 h 47 11

Meridian Apusul
54 m 35 s 19 h 45 m
56 10 19 42
.56 59 19 32
56 56 19 35

Fazele Lunci se produc la urmă
toarele date : Pătrarul II la 2, ore
le 15,2 m-

Luna nouă la 10, orele 1,6 m ; 
Pătrarul I. la 18, orele 4,55m ; 
Lună Plină la 25, orele 5,13 in, 
Ultimul pătrar la 31, orele 21,25

Răsăritul Tr. Meridian
3 Iulie 22 h 08 m 3 h 26 m

13 » 5 42 11 54
23 » 14 01 19 56
31 . 20 41 2 01

Plantele. Luna, aceasta, printre 
multiplele fenomene ce ne oferă, 
are și calitatea de a ne oferi' spre 
observare, totalitatea planetelor vi
zibile cu ochiul liber, căci numai 
Neptun dispare in razele soarelui, 
cu care se află in conjuncție. Pri- 

se scurtează cu o oră dela 1 la 31 
ale lunei. Putem observa aceasta 
și din tabela următoare : 

m. Data celei niăi mari durate de 
strălucire pe cer este la 9 Iulie cu 
66« 54’. Perigeul se produce la 26 
Iulie la distanta de 359670 km. iar 
apogeul la 14 Iulie la distanta de 
405570 km. Tabela următoare cu
prinde ca de obiceiu.

Apusul
9 h 38 ni

18 06
1 40
8 23

planetei ne va putaa. face s’o vedem, 
fn momentul elonga|iei acestei pla 
nete privită la telescop apare exact, 
cu o jumătate de Lună. Dealtfel 
căutările pot începe dela 5 ale Iu
rtei și se poate continua chiar 
până la 15. Venus strălucește cu 

lor, ridicându-se mereu pe cerul 
nordic și crescându-i pe aceiaș 
măsură și strălucirea. Epoca ob
servațiilor mari nu a sosit încă, 
mai avem câtva timp până atunci, 
dar cu instrumente mijlocii (SO
IOS în sus) se pot începe serii de 
desemne pentru compararea lor cu 
altele anterioare. Când va începe 
aceea epocă, vom avea grije să a- 
rătăm desemne foarte frumoase lua 
te de observatori români.

Jupi fer începe să fie observabil 
odată cu mizul nopții, prezintân- 
du-ne luna, aceasta o sumă din 
cele mai' interesante fenomene ale 
sateliților Iui. Vom căuta să selec
ționăm mai jos câteva din lista 
tuturor fenomenelor-

8 Iulie 2 h 3 ni I. T. Sat. II
13 , 2 36 I- u. , I
14 , 1 58 Km „ HI
14 „ 2 59 Em „ l
17 „ 1 25 Em „ LI

21 Iulie 1 h 48 m I. e. 1sat I
22 „ 1 15 S. U. .. I
22 „ 1 51 S T. » 1
23 23 52 hu .. IV •)
28 „ 3 42 I-e. I
28 Iulie 2 b 51 TO S. Ü. sat I
29 .. 1 18 1. T. „ I
29 3 9 s. u. „ I
29 -, 3 35 S. T. I
29 „ 24 55 Em ,, I

• • I S

r x>.

Cavul Ac S uA_.1

•ei

CffTuI ^oytl

ma planetă ce ne oferă cel mai re
marcabil fenomen al lunii este 
Mere uri. Ne amintim că în luna 
Iulie el fusese în conjuncție cu 
Soarele, cu totul cufundat așa dar 
în razele acestuia. Mișcarea lui re
pede l-a depărtat însă în acest in
terval de astrul zilei, scoțându-1 
din razele orbitoare ale lui. Și iși 
urmează cursa de îndepărtare 
până în ziua de 10 Iulie, când se 
va putea, vedea seara, după apusul 
soarelui, pe orizontul de W. ca o 
foarte strălucitoare stea; fiind 
singură în acea regiune a cerului, 
ar putea, fi lesne văzută de un o- 
chiu ager și atent, cu toate că cea 
ma grea observație vizuală este, e- 
longația lui Mercur. Marele Coper- 
nic a murit fără să-l fi văzut. Un 
cer curat, cam greu de găsit la o- 
rizont, și o reperare b.uaă a locului 

putere pc cerul aurorei, fiind lu
ceafăr de diminaață. Răsăritul ei 
se face nu mult după mezul nop
ții, pela orele 3 ș */* ((ora oficială 
a României) așa că strălucește -pu
ternic până ce răsare și soarele. 
Din cauza faptului că Venus se a- 
flă luna aceasta în două situații 
avantagioase și anume mare elon- 
gație de soare și mare declinație 
boreaulă, este adică foarte departe 
de soare (pe cer) și' foarte sus pe 
cerul emis feric de nord, vom putea 
observa planete și in cursul zilei, 
pe un cer foarte curat și reperând 
bine poziția planetei față de soare 
Astfel de observații, foarte grele și 
delicate, am făcut deseori, vara, pc 
crestele Ca’rpaților. .

Planeta cea cu renume, cea mult 
discutată, Mărie. se prezintă din 
ce in ce mai favorabilă observatori

Am selecționat înadins întreaga 
serie dela finele lunei, a fenome
nelor sateliților celui mare al lui 
Jupiter (I sau Yo) pentru ca ci
titorul să poată prindă modul in
teresant cum se succed fenomene
le acestor planete in miniatură. 
După cum se vede dela 28 Iulie 
ora 3,42 m., și până la 28 Iulie 
ora 24,55 m., sateltul I trece prin- 
fr’o serie continuă de fenomene 
succesive. Mai bine decât orice lec
ție sau prelegere de astronomie, 
observarea cel puțin numai al unui 
ciclu de atari fenomene ne învață 
inmiit mai repede secretele astro
nomiei.

De indată ce se lasă seara, Sa
turn se oferă observațiilor de

•) E primul lensmeu al sat. IV iq cursul 
auului acesta- 
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plăcere, fiind cel mai interesant 
obiect al cerului nopții, dar mai 
ales demonstrațiilor aride și fără 
nici un rezultat ce se fac cu curio
șii trecători ai squarururilor. S’ar 
putea căuta cu folos marele sate
lit Titan în serile de 12 ș 28 Iu
lie (la W-ul planetei) și 20 Iulie 
la Est.

Uranus mereu în Peștii, răsare 
odată cu miezul nopții, împreună 
cu Jupiter. Cum am spus, Neptun 
e invizibil.

Fenomene diverse. Luna aceasta 
e foarte bogată în fenomene. Se 
parc că e o compensație pentru să
răcia patentă a lunei trecute. Fe
nomenele solare trebue să continue 
a ne preocupa mereu, căci rezul
tatele sunt foarte interesante și pe
rioada de reacțiune a Soarelui 
abia la îuceput. Afară de aceasta, 
Soarele ne prezintă luna aceasta 
și o eclipsă inelară, cea mai 
frumoasă specie de eclipse. E 

incă una din cele ce nu se văd în 
emisferul nostru care e foarte ne
glijat de repartiția eclipselor pe 
glob în secolul nostru. Fenomenul 
se întâmplă în ziua de 8 Iulie și 
putem zice că nu va fi văzut de 
nici o fără deoarece eclipsa se con
sumă toată numai deasupra Ocea
nului Pacific. Țările în cari feno
menul se va putea observa parțial 
sunt cele ce urmează : Mexic, A- 
merica Centrală, Coreea, Japonia, 
NE Australia și NE Oc. Pacific. 
Faza adevărat inelară se vede din 
insula Layson, la W de Hawai.

Lumina Zodiacală, care devine 
din nou vizibilă, este acum un 
fenomen de dimineață. Observată 
cu atenție ea prezintă o diferență 
izbitoare fată de cea de acum câ
teva luni. 1

Ocultafiile Lunei sunt în foarte 
mare număr luna aceasta. Dintre 
ele însă nu vom lua decât cele cari 
afectează stele mai mărișoare, cum 
am făcut totdeauna. Așa la 25, e 
ocultatia stelei ita Capricorn (măr- 
4.8) dela 22 h 46 m. — 23 h 27 m 
aproximativ : la 28, e ocultatia ste
lei 30 Peștii (măr. 4,7) emersiunea 
la 2449 m (începutul e invizibil) 
iar în noaptea de 31—1 Aug. e 0- 
eultația stelei' mi Balena (măr. 4,4). 
dela 1 h 47 m—2 h 40 m (1 Aug.).

Dintre apropieri între planete 
nu putem remarca nici' una cu 
toate că, dat fiind faptul că.toate 
se găsesc pe cerul nordic, astfel de 
fenomene sunt foarte curente, luna 
aceasta. Vom remarca la 26 Iulie 
conjuncția între Venus și steaua ita 
gemeni și* la 27 Iulie conjucția in
tre Venus și steaua mi gemeni. Am 
bele astre se apropie până la. atin

gerea aparentă, aproape conto
pire.

Stelele căzătoare sunt din cele 
mai celebre luna aceasta. Grupul 
de filante al Perseidelor începe să 
acționează la 7 Iulie, având punc
tul de pornire în const. Casiopeei 
iar dela 10 Iulie în Perseu.

Grupul Aquaridelor acționează 
dela 25—30,- în const. Vărsătorul, 
dând stele încete, cu traectorii 
lungi.
In general luna Iulie se prezintă 

cu o foarte inare bogaițe de feno
mene astronomice, ușor observabile 
de cei ce au puțină rutină.
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primește până la 12 kilometri. A- 
gățând o greutate de 60 kgr. a- 
ceasta coboară in apă cu o iuțeală 
de 2 metri pe secundă ; adânci-

Fig, f. — Principiul sondagiului cu gre
utate pierduta

mea de 5.000 metri este atinsă în 
45 minute. Când firul nu este des
tul de tare pentru a suporta creș
terea de tracțiune datorită rezis
tentei apei atunci când greutatea 
urmează să fie trasă afară, se re
nunță la greutate desprinzând-o 
de cablu printr'un mecanism 

foarto simplu și lăsând-o pe fund. 
Un. sondagiu făcut în modul acesta 
se numește sondagiu cu greutate 
pierdută-

Sondagiile la adâncimi mai mici 
se fac cu mâna, lăsând cablul să 
alunece printre degete. Sosirea la 
fund a greutății se simte foarte 
lesne.

Pentru adâncimile mari se în
trebuințează mașina de sondagiu, 
al cărui principiu este in general 
următorul:

Firul de otel ce poartă greutatea 
frece pe un scripete ținut de un 
resort care se îndoaie sub acțiu
nea greutăței atâta timp cât a- 
ceasta coboară, dar care vine din 
nou în poziția inițială imediat ce 
greutatea a atins fundul. Lungi
mea circonferinței scripetelui fiind 
totdeauna o fracțiune exactă din- 
tr’un metru — de obicei o jumă
tate sau un sfert de metru — este 
suficient a număra tururile scri- 
petului, pentru a cunoaște adânci 
mea atinsă. Pe acest principiu se 
construesc toate mașinile de son
dagiu.

Mașina profesorului Berget des
tinată pentru adâncimi mijlocii — 
până la maximum 2000 m. evi
dențiază principiul de mai sus 
și este reprezentată în figura 1 ; 
asemenea mașina lui Lucas, ară
tată î n figura 2- Ambele 
aceste mașini au o înălțime de 
30—40 centimetri, sunt portative 
și foarte ușor de manevrat.

Pentru adâncimile mari, cel mai 
bun aparat, ce a fost realizat este 
mașina de sondat a Principelui Ai- 

bert de Monaco, pe care savantul 
navigator a instalat-o pe bordul 
yachtelor sale, adevărate labora
toare. Ea permite sondagii până la 
12.000 m. Greutățile ce merg în 
fundul oceanelor sunt prevăzute cu 
dispozitive — un fel de linguri sau 
tuburi de oțel cu baza ascuțită — 
ce servesc pentru a aduce la.supra 
față probe din pământul sub-ma- 
rin atins de sondă.

In sondagiile de până acum, nu
mite și' sondagii directe, adâncimea 
era măsurată prin lungimea firu
lui desfășurat, care dese ori se în
tâmplă să aibe valori mai «rari 
dacă în loc să lămâie vertical în 
apă, se curbează de exemplu sub 
influența curenților. Sondagiile 
prin presiune sau indirecte, nu 
prezintă acest neajuns. Acestea 
simt bazate pe faptul că presiunea 
suferită de un corp afundat în 
apă, nu depinde decât de distanta 
verticală ce separă corpul de supta

Fr£. 6 — Principele Albert de Monaco 
pe yadititi său „Rândunica"

fața liberă a lichidului. Tn apa de 
mare, presiunea crește cu câte o at 
mosferă pentru fiecare 10,05 m. de 
adâncime.

S’au construit sonde prin pre
siune tr- cum e sonda lui Thomson 
— cu ajutorul cărora se coboară 
în apă un tub deschis la baza sa 

Fig. 8. — Profilul Oceanului Atlantic obținut pr-n ajutorul sondagelor. Sus se val 
ii ine rar tul vaporului *___

inferioară și plin cu aer. Apa se ri 
dica treptat în tub și comprimă ae
rul pe măsură ce adâncimea 
crește.

Arago a arătat încă din 1830 
principini unei metode de sondagiu 
prin sunet. Un sunet este produs 

în .apă în imediata vecinătate a co
răbiei, el se propagă până la fund, 
se reflectă și revine la suprafață 
unde este recepționat de aparate 
speciale. Dacă se cunoaște timpul 
scurs între emisie și recepție, se 
poate deduce ușor adâncimea, căci 
sunetul parcurge 1.500 metri pe

Fig. y. — Principiul sondagiului prin 
sunet

secundă în apa de mare de o den
sitate mijlocie (1,028). Această me
todă a fost reluată și perfecționată 
in timpul răsboiului. Ea este azi' în 
totul ,pusă la punct de către ingi
nerul rus Chllowski care a. între
buințat niște vibrațiuni foarto ra
pide pe cari el le-a numit ultrtrsu- 
nelc. Grație acestei metode care 
permite sondarea chiar în timpul 
mersului, s’a putut face in câteva 
zile tot profilul fundului oceanului 
Atlantic. între Europa și America.

Toate înălțimile munților ca. și 
toate adâncimile apelor sunt mă
surate pornind dela nivelul mărci. 
E foarte important de a cunoaște 
acest nivel.

Forma generală a suprafeței o- 
ceanice este determinată de combi
nația între forța centrifugă datori
tă mișcărei de rotație a pământu
lui și forța de atracție pe care aces 
ta o exercită asupra moleculelor li 
chide. Forma rezultată este aceea

definită fiihd niniîîfa

♦ • »ă 1 “ 
a unui eliîr^ițjiiWeW PfB'ol și uțn- 
flat la eeijator, ^ță astfel

?<M^,vaDar 
această sui|ra^«e4,9^^â_juA-i*in- 
bilă și poat un nivel
constant ?

Fluviile aduc in apa mărilor cant) 
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tați apreciabile de nisip și materii 
provenite din săparea malurilor, 
pe cari depunându-le pe fundul 
apelor provoacă o ridicare a aces* 
•uia în fiecare moment. ,S’a putut 
calcula că în timp de 7 milioane 
ani, fundul mărilor —ridicându-se 
cu câte un milimetru la 30 de ani 
— va ajunge la suprafața conti
nentelor. Variațiunile barometru
lui, vântul, temperatura, vor su
feri atunci modificațiuni simțitoa- 
re, fără a mai vorbi de atracțiunea 
ce o va exersa asupra apelor mas- 
sele continentale ce sunt scăldate 
de ele.

Cu toate astea, nivelul mărci, 
este în practica zilnică suficient de 
stabil pentru a folosi trebuințelor 
Geografiei .și Oceanografiei. Deter
minările de mare precizie, nu au 
arătat decât o diferență de 17 cen
timetri între nivelul Mediteranei la 
Marsilia și nivelul Atlanticului la 
Brest. Se vede deci că acest nivel

g. — huidui oceanului este convex 
ca și suprafața pământului

poate fi luat ca origină a înălțimi
lor și adâncimilor.

Numărul sondagiilor efectuate 
astăzi este enorm : el atinge câteva 
milioane. S’a putut deci grupa re* 
«uitatele și construi adevărate hăr
ți .topografice ale fundului mărilor, 

Fig. io. — Adâncimile și înălțimile cele mai mari

numite hărți batimetrice, în care 
relieful solului submarin este indi
cat prin curbe de nivel la fel cu ce
le ce sunt figurate pe hărțile teres
tre ridicate de Serviciul Geografic.

12 grade 4’ latitudine nordică și 
145 grade 35’ longitudine estică 
s’a măsurat 9.636 m. ; în apropiere 
de instdele Kermadec la 38 grade

Aceste curbe se numesc linii iso- 
bate. Cunoașterea lor este indis
pensabilă marinarilor cărora ele le 
permit să ocolească locurile peri

Fig. li. — Harta batimetrică a Măi ei Mediterane

culoase sau să acosteze fără peri
col atunci când ceața le împiedică 
vederea. »

Principele de Monaco a publicat 
astfel lucrarea sa „Harta generală 
a Oceanelor“ care reprezintă fun
dul tutulor apelor de pe suprafața 
globului. Din ea se desprinde clar 
că fundul oceanelor este totdeauna 
bombat și cu convexitatea în acelaș 
sens ca și a pământului.

Cea mai mare adâncime măsu* 
rată actualmente este de 9788 me
tri găsită în vestul Pacificului. în 
regiunea insulelor Fiii pine la 9 
grade 56’ latitudine nordică și 126 
grade 40’ longitudine estică. De 
altfel în vestul oceanului Pacific 
sunt situate toate cele 8 puncte în 

cari sondele au atins adâncimi 
mai mari de 9000 și cari reprezin
tă deci cele mai profunde adâncimi 
ce se cunosc pe planeta noastră. 
Astfel iniie Mariane și Caroline .la 

28’ latitudine sudică și 176 grade 
39’ longitudine vestică s’a atins 
9427 m. ; urinează apoi puțin mai 
sus spre ecuator 9213 m. ; lângă 
insulele Tonga 9184 m.; la nord de 
Manahi 9140 m. ; la punctul cu 
coordonatele geografice 5 grade 21’ 
latitudine nordică și 127 grade 48’ 
longitudine estică 9031 m. și insfâr 
șit tot în apropierea Filipineloi 
9020 metri.

Faptul că sondagile n’au depă
șit 10.000 metri și că, pe de altă 
parte, cel mai înalt munte de pe 
suprafața globului — Everest — 
nu atinge 9.000 metri (8.800) ara
tă că distanța între punctul cel 
mai profund și vârful cel mai 
înalt este de 18 kilometri jumă
tate adică a 652-a parte din dia
metru pământului. Această distan
ță s’ar figura abia printr’un mili
metru pe un glob de 65 centimetri 
în diametru. Se vede lesne că a- 
dâncimile oceanice sunt departe de 
a constitui .prăpăstile fără fund“ 
de care se vorbea altă dată.

Examenul hărților batimetrice 
arată că în nici o parte, oceanele 
nu au aspectul unei pâlnii cu a- 
dâncimea cea mai mare la centru. 
Mijlocul Atlanticului de exemplu, 
este ocupat de o dorsală având 
forma unui S ce merge dela nord 
la sud și care este mărginit de două 
văi profunde ce prezintă adânci
mea maximă de 8.340 metri în a- 
propierea Antilelor. In Pacific cele 
mai mari adâncimi se găsesc tot 
în vestul său.

Fundul mărilor nu este.tot atât 
de accidentat ca suprafața conti
nentelor expusă acțiunei erosive a 
vântului și a apelor : ea este însă 
variată, căci pe când în unele lo
curi—ca prin Maroc—se observă 
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pante de 20/100, în altele, aceste 
pante devin cu totul abrupte atin
gând valori de peste 75/1000-

De altfel comparând relieful con 
tinental cu relieful submarin, se 
constată că un versant repede pe 
continent se continuă totdeauna 
printr’un versant repede sub ma
re ; o pantă dulce a pământului se 
prelungește tot cu o înclinare dulce 
și sub apă- Aceasta este legea cb'.si- 
ntetriei versatililor. America de 
Sud oferă în această privință un 
frumos exemplu.

O particularitate a reliefului sub 
marin este existența unui fel de 
soclu pe care se pare că sunt con
struite continentele; acesta este 
ceeace se numește platoul continen
tal a cărui adâncime nu trece de 
200 metri și a cărui lărgime este 
variabilă. Numai dela marginile 
acestui platou pornesc pantele sub
marine din ce în ce mai repezi, în- 
dreptându-se către -adâncimile cele 
mai mari. Foarte bine conturat în 
Atlanticul de nord, platoul conti
nental aproape lipsește în Pacific. 
Importanța sa este foarte mare : 
lumina, pătrunzând prin straturile 

Fig. ii. — Secțiune schematică prut pla
toul continental

aci este locul de predilecție al 
peștilor migratori comestibili și 
aci se desvoltă mai mult .ca ori 
unde industria pescări tutai. Pla
toul se întinde de-a lungul a 
250.000 kilometri de țărm, el are o 
lărgime mijlocie de 90 kilometri 
și o suprafață totală de aproxima
tiv 22 milioane kilometri pătrați.

Fundul mărilor este format din 
două elemente foarte diferite. Este 
în primul rând scoarța terestră a- 
eoperită de ape — un element geo
logic general—și în al doilea rând 
depozitul de sedimente, element ce 
acoperă aproape complect pe pri
mul. Probele obținute cu ajutorul 

sondagiilor sunt totdeauna luate 
din acest al doilea element : cât 
despre primul el ne este foarte pu
țin cunoscut, exceptând Marea Mâ 
neeei și mările strâmte. Putem 
spune deci — întocmai ca si profe
sorul Tremier —■ că Geologia glo
bului terestru din care 7/l.Cț wm

Fig I3- ~~ Repetiția adâncimilor marine in oceane-

acoperite cu apă, no este tot atât 
de necunoscută ca și o carte ce are 
J0 foi și din care nu posedăm 
decât trei.

Din contră studiul sedimentelor 
este foarte bine făcut, din el având 
numeroase probe, aduse cu ocazia 
fiecărui sondagiu.

Astfel făcând o secțiune verti
cală în apa mărilor vom vedea 
că dealungul țărmurilor se în
tinde o zonă supusă con
tinuă jocului intermitent al 
mareelor, apoi până la 100 metri 
adâncime se întinde o a doua zonă 
în care abundă algele, peștii, mo- 
1 uștele și crusta cei i. Dela 110 me
tri încep depozitele terigiene, for-

Avicultura în America
Iarna ouăle sunt rare și deci 

scumpe. A fost așa întotdeauna, și 
avi'cultorii prevăzători care pun de 
timpuriu primăvara la clocit, știu 
că’n toamna viitoare pot nădăj
dui dela găinușele lor ouă pe care 
le vând cu preț bun. Totuși, găi- 
nele ouă' mai rar iarna. 0 fi din 
cauza frigului' sau a multei ume
zeli, sau pentru că e mai puțină 
lumină și mai puțin timp la. dis
poziția păsărilor ca să facă miș
care și să-și găsească hrana ?

Nu se știe încă exact. Toate a- 
ceste cauze se adaugă fără îndoială 
de oarece, când se’ncălzește cote
țele și se luminează dimineața și 
seara, când se distribue porții mai 
mari de făinuri, carne sau pește, 
se mărește ouatul în mod simțitor. 

mând în jurul continentelor, și inșii 
lelor, o centură continuă de o lă
țime aproximativă de 250 kilome
tri ; aceste depozite sunt constitui
te din noraol cenușiu, roșu, ver- 
<ni, vulcanic sau coralier-

De acj înainte încep depozitele 
•mirilor adânci sau depozitele pe- 

lagice formate din campacele cal- 
caroase sau silicioase ale ființelor 
mici ca pteropode. rad iolare, globi - 
gerine și diatomee, cari cad și se 
acumulează la fund imediat ce in
dividul a murit. Aproape tot fun
dul Pacificului este acoperit de un 
fel de argilă roșie care conține nu
meroși dinți de rechini și capete 
de cetacee.

Cunoașterea elementelor compo
nente ale fundului mărei, constitue 
litologia submarină, știință pe care 
profesorul Thoulot a desvolta t-o 
foarte mult și despre care sperăm 
și noi să mai vorbim în numerile 
viitoare.

C. A. Dissescu

Pentru că în America de Nord 
sunt iernele mai lungi și mai as
pre, locuitorii sunt, nevoi ți mai 
mult ca noi să zorească ouatul în 
timpul iernei.

Experiențele au fost numeroase 
și cu toate că nu trebuesc luate 
drept exacte publicațiile sgomo- 
toase pe care le dau despre rezul
tatele lor, totuși metodele lor des
chid prospective interesante pentru 
îmbunătățirea producției- Până azi 
se mulțumiseră cu lumina electrică 
obișnuită. Iată însă că după ex
periența și sfaturile profesorului 
Yohn Hayes se fac găinelor o ade
vărată bae de raze ultra violete.

(Se- et. Voy)
Euf. Palia

-----------  q o □ ----- ------ .-e- '
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PLJMeîONUt
(Ființele care trăesc plutind în apă)

(Urmare)

27. Condițiile de viață în regiunea 
pelagică lacustră. — Regiunea pe- 
Ingică lacustră se socotește dela 
câteva .sute de metrii de țărm .și
dela <» adâncime do cel puțin 15'20 
de metrii. Apa e acolo aproape 
limpede .și în ea se găsesc puține 
Alge și Diatomeo foarte mici. Dela 
țărm vin numai urme de substanțe 
organice. Oscilațiunile temperatu- 
rei și loviturile valurilor abia se 
simt la adâncimea la care se găsesc, 
mai ales ziua ,organismele planc- 
tonice. Nici1 un adăpost nu pot găsi 
și, cu toate astea, e faună bogată 
de Entomostracei (răcușori) se des 
voltă în largul lacurilor ; ei sunt 
de altfel, favorizați prin caractere
le lor : sunt incolori, transparent', 
în sacii cu ouă pe care-i poartă 
femeile nu duc mai mult de patru 
ouă odată, așa că nu sunt împiede
cați în mișcările lor si pot scăpa 
ușor de dușmani (și sărăcia hranei 
— alge puține — se opune unei 
prea mari înmulțiri, producerei u- 
nu.i prea mare număr de ouă) ; au 
organe do înnot foarte desvollate 
(antene și picioare) ; noaptea suie 
la suprafață.

r'ig. ț2. — Meduze de apă dulce: A, Limnocnida tangan/icae; B,Limnocn

Dela lac la lac organismele plane 
tonice sunt transportate pasiv, cum 
văzurăm : prin pasările .și insectele 
aquatice-

28. influența tempe. aturei. Ano
timpurile, prin diferențele de tem
peratură, determină modificări ale 
corpului ființelor planctonice și în 
apele dulci, ca și în mări. Mulți ră
cușori (cladocere) au suprafața 
mai mare vara decât iarna, fie că 
lungimea animalului e mai mare, 
fie că apendicite ce-i acoperă cor
pul se lungesc .și se ramifică mai 
mult (în prima linie, antenele). 
Raportul dintre suprafața specifică 
a corpului și temperatura apei e 
direct proporțional (fig- 45).

Formele do vară ale animalelor 
planctonice lipsesc, bine înțeles, în 

regiunile arctice și alpine. In lacu
rile fslandei e amestec de forme en 
ryterme și stenoterme, lipsind, ne
greșit, cu totul cele termofile. In 
lacurile tropicale se găsesc forme 
asemănătoare cu cele do vară din 
regiunile temperate, precum și for
me proprii (cum e * meduza din 
Tanuanica : Limnocnida tanganji- 
cae).

29- Răspândirea verticală a plane 
Ionului de apă dulce. La suprafață 
se găsesc plantele, Infuzorii .și Ro- 
liferii (Viermi) ; mai jos : Crusta- 
ceii (răcușorii). Când soarele e 
foarte puternic apa e săracă de tot 
in plancton până la adâncimea de 
un metru (numai Algele albastre 
rămân la suprafață). Noaptea, 
straturile suprapuse ale planctonu
lui se amestecă, urcând spre su
prafață : Crustaceii pot sui și 40 
de metrii. Iarna coboară toate în 
adâncime.

Negreșit că în mlaștini și heleș- 
t.aie lipsesc formele planctonice. 
mai ales cele de oarecare adân
cimi-

30. Maximum de desvol'are al 
planctonului de apă dulce se cons

tată vara (Iunie-Septembrie), mi
nimum — iarna (Ianuarie-Februa- 
rie), dar se pot observa • și mai 
multe maxime în timpul unui an. 
Sunt forme ce apar numai vara, și 
altele — mult mai puțin — iarna. 
Apar la o anumită epocă, sporesc 
mult, apoi scad și dispar.

31- Planctonologia experimentală 
St udii ndu-se planctonul, s’a ară
tat și prin experiențe că factorii 
naturali externi (temperatura, lu
mina, salinitatea etc.) influențează 
asupra planctonului în sensul ex
pus mai sus (§ 7—30).

Depozite geologice de origină 
planctonică

32. Do oarece multe organisme 
planctonice au un schelet tare mai 

mult sau mai puțin desvoltat, el« 
murind in cantitate mure, schelete 
le se pot aduna așa ca să formeze 
adevărate depozite de resturi orga
nice. Pentru ca aceste depozite să 
se poată forma treime, negreșit, 
ca. numărul organismelor ce mor 
la un moment dat să fie enorm- Da 
fapt, se .și constată dese ori o astfel 
de moarte in massă a planctonu
lui : in locurile unde se întâlnesc 
curenți reci și calzi, producândn-se 
schimbări mari și brusce de tempe
ratură. la gura fluviilor și lângă 
țărm unde au loc variațiuni însein 
nate ale salinității. Sloiurile de 
ghiață formate în mare sau ajunse 
in ea, nu au mare însemnătate 
asupra planctonului.

1 Depozite geologice planctonice de 
origină marină

33. Dintre toate organismele 
planctonice interesează din acest 
punct de vedere, mai ales Diato- 
meele și Coccolithophoridele (Fla
gelate ce adună în jurul corpului 
lor calcar) (fig. 36)-

Examinând scheletele organisme 
lor planctonice care iau parte la 
formarea acestor depozite, se cons
tată că ele sunt de diferite naturi, 
din punct de vedere chimic :

1. Schelete silicioase au Dialo- 
meele (dintre plante) și Radiolarele 
(dintre animale). Sunt constituite 
din opal (bioxid de siliciu hidra- 
tat care se poate dizolva relativ 
ușor de apa mării. Cu timpul, prin 
deshidratare și devitrificare (cris
talizare) se transformă în quarț.

2- Schelete calcaroase, formate 
din :

a) Aragon.it (carbonat de calciu 
ortorombic), care se găsește în 
scheletul ființelor din mările calde: 
la unele alge (Halimeda), Ptero- 
pode, Nautili. Amnoniți (fosili, d’s-

, păruți azi), Coralii recifali, Melci.
b) Calcit (carbonat de calciu 

romboedric și scalenoedric), care 
se găsește în scheletul ființelor din 
mările reci sau dela adâncimi ma
ri : la unele alge (Litbothamnii), 
Fora mi ni fere. Bureți calcaroși, Oo 
tocorali, Echinoderme (Arici-de- 
mare). Brachiopode. Bryozoare, 
Serpulide (Viermi), Belemniți (fo
sili, dispăruți), unii Crustacei (ra
ci) etc.

3. Schelete de sulfat de slronțiu, 
la unii Radiolari (Acantharii)-

4. Schelete de sulfat de bariu, la 
Xenophyophore (animale proto- 
zoare înrudite cu Foraminiferele).

5. Schele'e de carbonat de mag
neziu, la Foraminiferele Thalamo- 
ph ore.

Când oricare dintre animalele 

Aragon.it


_______________________ ZIARUL_ȘTIINTELOR SI AL CĂLĂTORIILOR 54

acestea moare, în timpul căderii, 
scheletul, ori de ce natură ar fi.se 
dizolvă mai mult sau mai puțin, 
negreșit, cu atât mai mult cu cât 
căderea e mai înceată, adică cu 
cât acțiunea apei marine se exer
cită mai îndelungat. De aceea mul
te organisme foarte răspândite în 
plancton nu ajung să formeze de
pozite : scheletele lor fi.nd delicate, 
se dizolvă în cădere.

34. Depozite marine planctonice, 
actuale. Sub ochii noștrii se for
mează în mări astfel de depozite-

A. Dela farm pornind , putem 
recunoaște urmele lăsate de orga
nismele planctonice. In nisipul a- 
runcat de mare se pot găsi scoici 
<le Foraminifere (Italia, Spania). 
Fucaceele (sargasul, etc) pot, co
lora în negru nisipul plajelor (Heli 
goland, insulă în marea Nordului); 
amestecate cu nisip și acoperite de 
alte materiale, care le sustrag ac- 
țiunei distrugătoare a aerului, se 
transformă, prin eliminarea apei, 
intr’o massă tare numită saprocol 
de Fucus; sau formează astfel de
pozite de Furbă (ca în insula Vai- 
gaci din oceanul glacial arctic, pe 
coasta Vendeei, pe coasta capului 
Finister), întrebuințându-se ca în
grășământ al pământului.

Oolitele — grăunțe de calcar de 
forma și mărimea icrelor, care ăe 
formează pe coastele mărilor calde 
— pentru a se forma au nevoie de 
existența unei mari cantități de 
substanțe organice în apă : numai

Superstițiile despre comete
Cometele prin forma lor deose

bită, mărimea și apariția lor neaș
teptată a atras atențiunea stră
moșilor noștri cari le-au atribuit 
o putere supranaturală, încă din 
timpurile cele mai vechi. Răsfoind 
vechile cronici, aflăm nenumărate 
cazuri interesante superstițioase și 
legende în legătură cu apariția 
cometelor.

înainte de Chr. 1194, la căderea 
Troiei, un istoric-cronicar zicea că 
„Etectra“ una din Pleiade (una 
din stelele „Cloșca cu Pui“), în 
durerea, sa nemărginită, și-a pă
răsit tovarășii și a plecat spre 
steaua polară, unde s’a oprit cu 
lacrămi în ochi și părul răsfoiat 
(în limba de azi aceasta însem
nează că o cometă trece pe bolta 
crească dela Cloșca cu Pui spre 
steaua polară). Nimicirea orașe
lor mai renumite, de regulă se 
punea în legătură cu cometele- La 
Constantinopol. Roma și Ierusalim 
totdeauna se afla câte o cometă 

astfel precipită din ea carbonatai 
de calciu. De fapt, și trăesc foarte 
multe organisme planctonice acolo 
unde se formează oolitele. — și con 
dițiile de mediu—climă de pustiu, 
apă puțin adâncă ce se încălzește 
ușor și se concentrează mult pro-

Si- — Ălge microscopice ile apă 
Cr'tx melitensis; C, Cosmarmm

dulce : A, Euglena ^racilis; B, Micrctsteria 
Botryhs; D, Cios/enum momltferum

vocând moartea. în massă a ființe
lor din ea — fac ca totdeauna în 
aceste ape să se găsească mari can
tități de materie organică în des
compunere- Foram inii erele servesc 
și prin scoica lor, ca sâmbure în 
jurul căruia se depun păturile con 
centrice de calcar care constituie 
oolitul- Poate că formarea acestora 
să fie datorită. în parte, și unor 
alge albastre și Bacterii (Bacte
rium calcis)-

In limanuri — ca ale mării Ne
gre — și care sunt, în general,

cu care se puneau în legătură 
evenimentele înainte- Nenumărate 
comete sunt socotite că au vestit 
nașterea ori moartea oamenilor 
mari. Mai bine le plăcea oamenilor 
să vestească sfârșitul lumii la 
1000 ani, fiindcă era și cifra ro
tundă, 1000 care. părea a mări 
convingerea lor de a crede în pu* 
ferea fatală a superstițiilor. Frica 
aceasta cauzată din zvonul de 
„sfârșitul lumi“ a produs și în 
timpurile din urmă, mari emo- 
țiuni. Bine înțeles, nici odată 
ipi s'a întâmplat nimic din 
cele prezise, totuși a trebuit 
să treacă mult tifnp în ne
gura trecutului, până ce oame
nii au început cu încetul să se în
depărteze (lela această idee, fan
tasmagorică în legătură cu apari
ția cometelor, cărora le-au atri
buit o putere supranaturală fi
indcă și cometele sunt tot așa de 
simple ca și celelalte corpuri ce
rești. ~ I. Goicea 

guri de fluvii sau râuri închise, din 
cauza comunicației înguste cu ma
rea, apa se concentrează mult 
vara și această concentrație e 
foarte variabilă, apa putând ajun 
ge până la evaporare totală și us
care a limanului.

In astfel de ape trăesc numai 
Crustacei mici, unii Viermi inelați 
și alte câteva soiuri de animale. 
Prin moartea și căderea lor la 
fund se formează un nomol gras, 
negru ori cenușiu, alcalin (leșios), 
sărat, amar, astringent (strânge 
gura), reductor (lacom de oxigen, 
adică, pe care-1 ia ori de unde-1 gă
sește, așa că poate conserva foarte 
bine, împiedicând oxidarea, chiar 
și clorofila din care s’au găsit ur
me și în depozite terțiare de acest 
fel).

Acest nomol—cum e cel dela Te- 
chirghiol — poartă numele de sa
propel și are foarte însemnate pro
prietăți curative, cum se știe. Cu
loarea neagră a lui se datorește 
sulfurei de fier care se produce 
prin reducerea sulfaților dizolvări 
ți în apa mării, sul) acțiunea mi- 
cro-organismelor (plancton) sau 
a materiilor organice în descom
punere care iau oxigenul trebui
tor descompunerii din sulfați : mi 
croorganismele acestea— Bacterii 
— produc hidrogen sulfurat din 
sulfați și din materii organice 
cu sulf, iar hidrogenul sulfu
rat formează, fiind acid, sul
furi de fier cu sărurile a- 
cestui metal ; în urmă. Bacteriile 
sulfuroase — tot plancton — oxi
dează o parte din hidrogenul sulfu
rat depunând sulful (pucioasa) 
sub formă de picături uleioase în 
corpul lor. apoi îl oxidează și pe 
acesta în fenomenul respirației și 
formează acid sulfuric (vitriol) 
care, în prezența carbonaților al
calini ce se găsesc în ana mării, re
generează sulfații. Fenomenul e 
însăși mai complicat.—Sapropelul 
= nomolul — închis la culoare din
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Coperta noastră

Dacă maimuța imită omul, aceasta un dovedește că 
omul deschide din maimuță

Cititorii noștri îșr mai aduc a- nală, și de a o exprima în public 
minte de întâmplarea pro- și' anume că omul descinde din 
fesorului Scopes, care, ținând un maimuță.

Fig, I. — Maimuța Joe, cujuntlată in citirea Bibliei

curs, în Statele Unite despre ori
ginea omenirii, a săvârșit impru
dența de a emite o părere perso- 

limanuri, scos din fundul apei și 
lăsat în contact cu oxigenul aeru
lui se decolorează, devine cenușiu, 
din cauză că sulfura de fier se 
transformă în hidrat de fier. — 
Astfel de formațiuni ca în limanu
rile Mării Negre se mai găsesc în 
stuarii, golfuri, lagune (ca la 
Cette, pe coasta franceză a Medi- 
teranei).

B) înaintând spre largul mării, 
înainte de a ajunge la adâncimile 
mari, întâlnim depozitele heinipe- 
lagice. Și la formarea lor ia parte 
planctonul ; resturile lui însă foar
te deseori sunt mascate de alte ma
teriale, Astfel de depozite hemipe- 
lagice sunt :

Nomolul albastru— colorat așa 
din cauza sulfurilor de fier (la su
prafață, prin oxidare, devine ce
nușiu sau brun), sulfuri cari, iau 
naștere tot ca și! în limanuri. In el 
se găsesc Foraminifere și Coccolit- 
hoporide.

Noniolul calcaros kemipelagic 
cuprinde și resturi planctonice 
(Globigerive. Pteropode, alge cal- 
caroase). Uneori în el plantele se 
exclud ,cu animalele, Conține foar-

Ori care ar fi însă părerea noas 
tră în privința aceasta nu trebuie 
totuși să râdem de „naivitatea“ ju- 

te puține resturi de organisme si
lici oase.

Glanconititl — un silicat biclra- 
(at de potasiu și fier, de culoare 
verde, care se găsește cam pe la a- 
dâncimea de 200 metri — se for
mează și cu contribuția planctonu
lui. Se poate chiar ca, în parte, să 
se formeze în cavitatea scoicilor de 
Foraminifere (Globigerine și al
tele) — și atunci, în genere, sâm
burii de glanconit din ele sunt de 
un verde'maj deschis. Calcarul lui 
se datorește Foraminiferelor și 
Coccolithophoridelor. Și granula- 
(iunile sau concrețiunle fosfatate 
din el se formează, poate, și prin 
intervenția mai mult sau mai pu
țin directă a planctonului.

O parte din calcarul depozitelor 
heinipelaijice se datorește acelorași 
organisme calcaroase planctonice. 
Deseori însă resturile planctonice 
nu se mai găsesc, din cauză că 
sau dizolvat, după cum se în
tâmplă și cu resturile silicioase 
chiar din depozitele glaciale-ma
rine, pe care le dizolvă și le duc 
curenții reci rezultați din topirea 
gheții.

(Va urma) P. P. Stănescu 

decătorilor cari au condamnat pe 
profesorul Scopes. Aceeaș naivita
te de care au dat dovadă judecă
torii se regăsește și în argumentele 
apărătorilor acuzatului spre a do
vedi tribunalului că dreptatea era 
de partea clientului lor.

Voind într’adevăr să probeze că 
omul „descinde“ din maimuță — 
conform unei teorii atribuită în 
mod cu totul gratuit lui- Darwin 
care nu a susținut niciodată lucrul 
acesta — apărătorii lui nu au șo
văit ca să aducă la bara martori
lor o veritabilă „maimuță om", 
sau mai de grabă o maimuță mai
muțărind în așa fel un om în cât 
în fața unui public oarecum naiv, 
exibiția aceasta a produs o impre
sie deosebită.

Maimuța aceasta extraordinară 
nu era decât faimosul cimpanzeu 
Joe care joacă de altminteri dife
rite roluri, foarte reușite la cine
matograf. Cu ocazia aceasta Joe 
a fost îmbrăcat după ultima modă 
și avocații profesorului l-au pre
zentat publicului îu rolurile lui 
cele mai sugestive.

Fotografiile alăturate ne arată 
demonstrațiile cele mai izbi' 
toare ale acestei exibiții umoristi
ce... Joe este într’adevăr un om, 
de vreme ce bea alcool-.. Ar fi 
fi chiar un „supra om“ dacă ar 
adopta regimul sec I In orice caz 
cimpanzeul Joe este înzestrat cu o 
inteligență sclipitoare. Ca Să vă 
dați seama de acesta n’aveți decât 
să-l contemplați cura stă cufundat

Fig. 2. — Joe, se... încălzește și se răco
rește ca orice om

în citirea Bibliei. Ooare atitudinea 
lui nu exprimă aceea a unui cuge
tător meditând la cele mai grave 
probleme ale omenirei ? Gh.

Citiți in acest număr

Pagina Radiofoniei 
scrisă de un grup de îngi* 

neri specialiști
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Astronomia

O călătorie pe planete
Va mai trece mult timp până 

când oamenii vor putea călători 
prin celelalte regiuni ale spațiului, 
in afara pământului, dealungul 
sistemului nostru solar ?

Utopie, din punct de vedere 
practic, această problemă va mai 
pasiona, mii și mii de generații, 
cari se vor epuiza în forțarea rea
li zarei unei emigrări terestre- Dar 
dacă avem cumva gustul să ne 
plimbăm numai câtva timp prin 
planetele soarelui nostru, să o fa
cem fără a ne gândi câtuși de pu
țin la vreun mijloc de locomoțiune 
pentru simplul motiv că cel ce ne 
va transporta acolo va fi gândul. 
Și odată porniți, vom parcurge 
toate regiunile sistemului, toate a 
cele „Pământuri ale cerului“, 
cum le-a botezat, expresiv ca în 
totdeauna, Camille Flamarion.

Bogăția cunoștințelor noastre a- 
supra lor, ne poate face să ne în
chipuim că am fi chiar acolo, să 
prindem ceeace natura de acolo 
are mai1 caracteristic, să vedem 
lucruri minunate pe cari numai 
Cerul ți le poate arăta. Și primul 
popas îl vom face bineînțeles în 
Lună, umilul și mortul nostru sa
telit. Solul Lunei' e accidentat, e 
putem zice dințat, colții au înlă- 
țimi amețitoare și forme lunguețe ; 
călătorul ar trebui să se învâr
tească în jurul lor pentru a le ve
dea pereții aburiți. Luna e mult 
mai mică decât pământul, curbura 
suprafeței' sale e mult mai pronun
țată așa că obiectele dispar repede 
la orizont. Vulcanii sunt niște a- 
devărate gropi în solul lunar, 
căci filndul lor e mult sub nivelul 
restului suprafeței'.

Mările, ei nu mai sunt mări ; 
aflat pe ele, așa sterpe și monoto
ne cum sunt, călătorul ■ar fi cu
prins de un sentiment de enormă 
teamă, neștiind unde se află : pe 
un deșert nisipos ca Sahara ? dar 
nisipul lipsește ; pe o câmpie nes
fârșită și întinsă ca o pânză ? ; 
dar el calcă numai pe piatră tare 
și cu aspctul gipsului.
Aci' aerul lipsește complectamente; 

vom găsi aci minunea minunilor 
Soarele strălucește pe nn cer plin 
de stele! aceasta fiindcă razele lui 
nu. mai sunt împrăștiate de o pă
țească; în jurul lui pentru a_i vedea 
pereții abrupți, iar dacă ar nimeri 
întrunul din cei mai mari, va cre
de că se află pe o câmpie, căci zi
durile colturate ale craterului sunt 

dincolo de orizont! Luna e mult 
tură de aer, ca pe pământ- Lipsa 
aerului face ca Soarele să lumi
neze brutal obiectele provocând 
contraste nevăzute pe globul nos
tru, între umbra neagră ca cer
neala și obiectul,luminat cu putere 
Deasemeni aurora și'crepuscul lip
sesc ! Coroana solară, acea aure

f ig î)—Pământul șl Jazele sale, văzut dm regiunile polare centrale ale luiiei. a) 
Faza „Pământ nou“ — b) Faza primului pătrar — c) Faza „Pământ plin:,

— d) Faza ultimului pătrar

olă enormă ce înconjoară discul 
soarelui și pe care noi nu o vedem 
decât odată pe an în mijlociu, în 
timpul unei eclipse totale se vede 
aci în tot timpul zilei ; flăcări e- 
norme țâșnesc din soare și evoluea 

ză în junii lui: sunt protuberar. 
tele cari se văd așa de greu la noi! 
Și toate acestea și alte multe mi
nunății se pot contempla toate în 
cursul unei singure zile căci acea
sta ține acolo exact cât 27 zile de 
ale noastre ! Călătorul nu trebue 
să se grăbească, căci chiar planeta 
noastră, Pământul, văzută din 
Lună nu prea se mișcă de loc- In 
adevăr ea rămâne mobilă într’un 
punct fix al cerului selenian, căci 
mișcarea Lunei făcându-se în ace* 
laș timp cu rotația în jurul axului, 

orice deplasare a globului terestru 
este anulată. Pământul e fixat și 
toate celelalte corpuri’ cerești, 
Soare sau stele, trec prin dosul lui.

Dar să mergem mai departe. Să 
încercăm a ne apropia de Mercur. 
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'Aceasta înseamnă că ne vârîin 
în .Soare, căci ori aci ori în Soare 
e tot una pentru un pământean. 
Soarele ia aci proporții gigantice, 
și fiindcă, întocmai ca pe Lună, 
mișcarea de rotație și cu cea de* 
revoluțiune se fac in acelaș timp, 
astrul zilei rămâne fix pe cerul 
mercuriali, transformând atmos-

Fig. 2. — ('.arac fertil probabil a! pe iso
pilor <le pe l'enus

fera. acestuia într’o baie de aburi. 
Trebuie să schimbi emisferul, să 
te duci pe partea întunecată acolo 
unde nu bate soarele pentru a te 
răcori. Dar aci vei întâlni grozavul 
frig al spațiului interstelar — 273" 
care te va goni pe dată. Șederea 
în Mercur este așa dar foarte difi
cilă. Să venim pe Venita- lată o 
planetă mai ospitalieră dar greuta 
tea e până pătrunzi aci, căci o 
pânză groasă de vapori de apă o 
înconjoară făcând-o de nepătruns. 
O ceată groasă, dar albă te va îtn- 
pedica să vezi la mari distante, așa 
cum nu se întâmplă pe nici o pla
netă. Cu greu vom putea distinge 
vre’o stea prin această ceafă cu
rioasă ; soarele abea so va vedea, 
în preajma orizontului dar cât de 
deformat!

In schimb, pe vecinul Marte, ne 
vom crede la noi acasă ! Un cer 
splendid, pe care se plimbă două 
minuscule luni, dintre cari una 
se mișcă văzând cu ochii, ti se a- 
rată înaintea ochilor obosiți de

ă'i?- >■ —■ Discul Solar deformat prut 
refracția atmosferică; a, pe pământ) 

b, pe l'enus

cele văzute pe Mercur și Venus. 
Deasupra orizontului vei putea ve
dea albastra stea „Pământ“ care 
va fi luceafăr de dimineață sau de 
seară, precum se întâmplă la noi 
cu Venus. Rara atmosferă marți
ană face cerul mai închis decât al 

nostru, dar prin ea, Soarele cu o 
treime mai mic decât la noi. arde 
cu puteri mai slabe, fiind mult mai 
îndepărtat.

Foarte puțin accidentată, supra
fața marțiană e des întreruptă de 
mlaștini, și are un aspect foarte 
monoton-

Să plecăm de aci mai departe. 
Trecând printr'o pusderie de glo
bulele, bucăți de lut asvârlile în 
spațiul imens, vom căuta să ne 
oprim pe unu din giganticele pla
nete ce vom întâlni : Jupiter, 
Saturn, Uranus sau Neptun. Dar 
vom încerca în zadar, căci pământ 
solid nu vom găsi. Scăldați în ape
le lor, lot vom putea vedea ceva. 
Pe Jupiter, imensitatea enormei 
planele îți oferă întinderi ce se 
pierd din ochii, fără a le putea 
vedea marginile. O atmosferă care 
nu are nici o asemănare cu a noa- 
tră lasă să se vadă un Soare de 25 
ori mai slab ca al nostru Nouă 
luni mici se înfățișează pe cerul 
jooian, jucându-se între ele în fel 
și chipuri- Dar nu vom avea timp

F ig 4. — Planeta Saturn văzută de pe 
primul său satelit

să vedem toate acestea într’o zi, 
căci deabia cinci ore au trecut dela 
răsăritul soarelui și noaptea a și 
sosit.

Să plecăm dar pe cel mai apro
piat satelit al gigantului. Apropie
rea dintre ele oferă cel mai mira
culos peisaj e un cer închis în 
margini minuscule, o Lună enor
mă, de 10.000 de ori mai întinsă 
decât a noastră, aproape că astu
pă tot cerul ! Depe sateliții lui Sa
turn spectacolul e și mai minunat. 
Cel mai apropiat satelit este situat 
chiar în planul ecuatorului, adică 
al inelului lui Saturn. Depe aces
ta un fir lung și subțire va stră
bate cerul având în mijloc globul

Saturnian și reprezentând fru
mosul inel. Proporțiile planetei se 
măresc fără margini, și spectaco
lul e cu totul diferit decât cel pe 
care-1 avem la lunetă-

Pe planetă peisagiile se schimbă 
odată cu locul. Din diferite puncte 
aspectul malului e altul : la ecua
tor, un fir subțire și luminos, mer

gând dela un orizont la altul; dela 
o latitudine oarecare, un arc de 
cerc deasupra orizontului, și pătat 
de umbra planetei. Dincolo de 63" 
latitudine N. sau S„ inelul nu se 
mai vede, ascuns sub orizont. Lo
cuitorii polilor lui Saturn nu vor 
știi nici odată de existența unui 
inel în jurul globului lor !

Figv P — Inelul lui Saturn văzut chiar 
de pe planetă

De aci încolo- Soarele nostru 
nici nu mai contează ! De o sută 
de ori mai slab ca la noi, pe Sa
turn, de 400 și 900 de ori măi slab 
pe Uranus și pe Neptun, el nu mai 
încălzește și deabia mai lumi
nează ! Dela Neptun el încetează 
de a mai fi Soare și se numește 
slea!

1 Ionescu-Orion
------- non---------

Un non termometru pentru 
temperaturile inalte

Din America, o casă de instru
mente fizice, anunță construirea 
unui termometru capabil de a mă
sura temperaturi superioare Iul 
1.000 grade C- Acest termometru e 
făcut din cuarț și are rezervoriul 
umplut cu galiuin în loc de mercur. 
Metalul întrebuințat trebue să fie 
în stare de puritate complectă, că
ci altfel—ca și mercurul murdar— 
el aderă de pereții tubului de care 
rămân prinse mici picături. Galiu- 
inul este un metal foarte rar. ce se 
găsește totuși în cantități aprecia
bile în rezidurile plumbifere obți
nute prin tratarea minereurilor de 
zinc din Oklahoma și Missurî. 
Până azi, galiumul neavând nici o 
valoare comercială, reziduirile erau 
folosite exclusiv la extragerea 
plumbului. Este probabil ca de aci 
înainte recuperarea galiumului să 
se facă pe o scară mai întinsă, el 
căpătând o oarecare importanță 
prin construirea termometrului 
pentru temperaturi înalte. ,

C. A. D. j
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Aspecte din industria chimică modernă

Qleurìlor vegetale si animaie
„Hidrogenarea“ oleurilor vegetale 

și animale
Unul dintre cele mai importante 

progrese din ultimii 30 ani în do
meniul chimiei grăsimilor e fără 
îndoială realizarea technică a „hi- 
drogenărei" oleurilor grase vege
tale și animale.
Prin „hidrogenarea“ oleurilor se 

înțelege în industrie transformarea 
acizilor grași nesaturați cari intra 
în cotnpozițiunea acestora în acizi 
saturați, prin adiționare de hidro
gen în scop de a obține grăsimi 
solide cu punct de topire mai ri
dicat. Ca să înțelegem mai bine 
despre ce e vorba să examinăm pe 
scurt.

Composita chimică a grăsimilor
Grăsimile în general fie de ori

gine animală ca untura de porc, 
sau de vacă, untură de peștfe, etc. 
fie de origine vegetală ca uleu de 
măsline, de cocos, de in, unt de 
cacao, etc., sunti formate din a- 
mestecul în proporțiuni diferite a

I
Seul de vacă

Se compune din :

1) Glicerizi ai acizilor saturați aprox. 70% 
(In special stearina care se topește la 55° c 

și palmitina care se tăpește la 46°. )
2) Glicerizi ai acizilor nesaturați aprox. 

30% (In special oleină. (lichidă)

Din punct de vedere industrial 
însă acizii saturați și în special 
acidul slearic (resp. grăsimile so
lide) au o mai mare valoare decât 
acizii nesaturați în special acidul 
oleic (resp. oleiurile grase). Cum 
în comerț se aduc cantități enor
me de oleiuri ca oleu de soja, de 
coton, untură de pește, etc. a că
ror utilizare technică e mai limita
tă, ar fi fost extrem de important 
să se poată solidifica oleiurile sau 
mai bine zis să se transforme aci
zii nesaturați cari intră în compo
ziția lor, în acizi saturați.

Se putea astfel găsi un nou debu 
șeu și pentru marile cantități de 
acid oleic rezultate în industria 
lumânărilor ca produs secundar.

In ce constă însă transformarea 
acizilor din nesaturați în saturați? 
Și unii și alții sunt formați din car 
bon, oxigen și hidrogen. Acizii ne- 
sâturați conțin însă totdeauna mai 
puțin hidrogen în raport cu acizii 
saturați, având aceiași cantitate de 
carbon și oxigen. Așa de ex. acidul 
oleic conține aceiași cantitate de 

diverși glicerizi. Acești glicerizi 
dintre cari cei mai răspândiți sunt 
palmitina, slearina și oleina. sunt 
eteri compuși (esteri) rezultați din 
combinarea glicerinei cu acizi 
grași superiori ca acidul palmitic, 
slearic, oleic, etc-

Acizii grași " sunt însă de două 
feluri saturați și nesaț urați.

Acizi grași sa- Acizi grași ne-
turați saturați

Acid palmitic Acid oleic
„ stearic „ linoleic
„ margaric v linolenic

etc. etc.

Glicerizii acizilor saturați (ex. 
stearina, palmitină, etc.), au un 
punct de topire mai urcat și pre
domină în grăsimile solide pe 
când glicerizii acizilor nesaturați 
(ex. oleina, etc.). Au punct de to
pire mai scăzut și predomină în 
grăsimile lichide (oleurile grase)- 
Așa de exemplu :
Oleul de măslină (untdelemnul)

Se compune din:
1) Glicerizi ai acizilor saturați aprox. 28°/o 
(In special stearină, palmitină și arachi"

nă) (solide)
2) Glicerizi ai acizilor nesaturați aprox- 
72% (In special oleină și linolină (lichide;

carbon ca și oxigen și acidul stea
ric, dar mai sărac decât acesta în 
ce privește hidrogenul. Transfor
marea sau niai bine zis sinteza aci
dului saturat din acid nesaturat 
se reduce dar la adiționarea de hi
drogen acidului din urmă până la 
„săturafie“. (Un acid săturat nu 
mai poate adiționa hidrogen).

Date istorice
Problema așa cum se punea re

lativ simplu în teorie prezintă e- 
norm de multe dificultăți în prac
tică-

Dacă -se tribute un curent de 
hidrogen într’un oleu oarecare 
sau în soluția unui acid nesaturat 
nu are loc nici o reacțiune chimi
că sau nu se combină decât canti
tăți imperceptibile ori cum ar va
ria condițiunile în care se face 
experiența.

Experiențele făcute de Lewkowit- 
sch la 1897, pentru a „hidrogena" 
acidul oleic au dat rezultate cu to
tul negative. Totuși înainte de el 
Goldschmidt ajunse la un oarecare 

rezultat dar pe cale indirectă. A- 
cesta reușise să reducă acidul o- 
leic încălzind trl cu acid iodhidric, 
,și fosfor amorf la 200°. Procedeul 
a fost modificat de Wilde și Rei
ch Ier dar n’au reușit să-l indus
trializeze fiind prea costisitor. Pro
cedeul Schmidt (1900) care consta 
in încălzirea acidului cn clorură 
de zinc n'a avut nici el succes in
dustrial- Foarte interesantă e me
toda propusă de A. de Hemptiune 
(1904) care consta în a supune a- 
cid oleic în prezenta hidrogenului 
sub presiune la descărcări electri
ce difuze.

Aparatul se compune dintr’o ca* 
meră A în care se trimetea prin 
II hidrogen sub presiune constan
tă. înăuntrul camerei se aflau a- 
șezate succesiv o serie de plăci de 
metal (M) și de sticlă (S) peste ca
re curgea o ploae fină de acid o- 
leic printr’un dispozitiv. O parte 
din plăci erau legate cn un pol iar 
restul cu celălalt pol al unei surse 
electrice- In timpul descărcărilor, 
o parte din acidul oleic se trans
forma prin adiționare do hidro
gen, în acid stearic. Randamentul

Fî'g. r. — Schema aparatului lui A. de 
Hemptine pentru „hidroșeiiizarea" acidu

lui oleic pe cale electrică, (explicația 
in text).

mic legat de o cheltuială mare de 
energie, a împedicatl industriali
zarea procedeului.

Alte numeroase metode au avut 
aceiași soartă până când s’a emis 
idea de a se aplica în industrie 
principiul „hidrogenărei prin ca
taliză“ indicat de cunoscuții chi- 
miști Sabatier și Sendereus (1897).

Acest principiu a servit de origi 
ne la nenumărate brevete ulterioa
re luate de Normann, Paol, Leprin 
ce și Sieveke etc. cari au adus în 
mod aproape complect soluționa
rea technică a problemei hidro
genărei oleiurilor grase.

i 
) 
ti1

Ce sunt „catalizatorii“ și în ce 
constă „hidrogenarea prin ca

taliză“ (Reducțiunea ca
talitică) ?

De multă vreme s’a observat că 
anumite corpuri prin simpla lor 
prezență și chiar într’o cantitate 
extrem de redusă sunt capabile, 
fără a suferii o schimbare apa
rentă să grăbească foarte mult 
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mersul a diferite reacțiuni chi
mice- Așa de ex. se știe că apa oxi 
genată chiar în soluțiuni diluate 
se descompune cu timpul iu apă 
și oxigen.

Descompunerea se face in mod 
lent. Dacă i se adaugă însă puțin 
negru.de platină sau argint pulve
rulent, descompunerea, se face in 
inai brusc și e ind e concentrată 
chiar cu explozie. Totuși după 
reacfiune negrul de platină sau ar
gintul pulverulent nu presintă nici 
o schimbare, nici pierdere de greu 
tate.

Berzelius a numit astfel de cor
puri „catalizatori" iar fenomenul 
in sine „ca/ală?«“. Noțiunea de 
catalizator a fost insă precizată 
abea la 1894 de către Oslwald. 
După el catalizatorii sunt corpuri 
cari fără a influența rezultatul fi
nal și fără a pierde din greutatea 
lor, modifică foarte mult viteza 
unei reacțiuni. Când viteza e mă* 
rită avem „catalizatori positivi“ 
când e micșorată catalizatorii suni 
negativi.

Atât într’un caz cât și în altul 
catalizatorul liu provoacă așa dar 
propriu zis reacțiunea ci îi modi
fică numai viteza.

Sabat ier și Senderens cari s’au 
ocupat foarte mult cu studiul reac 
fiunilor catalitice au găsit că feno
menele de reacfiune*) cari se pe
trec foarte greu chiar la tempera
turi înalte, au loc ușor la tempera 
turi mult mai scăzute dacă se fac 
în prezenfa unui catalizator. Nu-

Fig. 2 — Schema aparatului întrebu
ințat in procedeul Erdmann pintru hi- 
drogenarea oleurilor. (explicația în text). 

miții chimiști au executat nume
roase reducțiuni de compuși orga
nici cu hidrogen în prezenfa ni- 
cheliți ca substanfă catalitică. Ast
fel de reducțiuni au fost denumite- 
reducțiuni catalitice sau hidro- 
genuri prin mlaliză. Hidrogena 
rea aplicată la solidificarea oleiu- 
rilor constă în tratamentul aces-

1> Prin reauetiune se înțelese contrar oxl- 
datiunei trecerea unui compus bogat în o- 
xigen în unul mai puțin bogat sau lipsit cu 
totul de oxigen Se obișnue.ște însă a se da 
numele de reducțiune și atunci când adițio
năm hidrogen unui compus oarecare sau 
înlocuim hidrogen prin oxigen. 

tora cu hidrogen care se adițio
nează în prezenfa unui cataliza 
tor. S’au încercat în acest scop oxi 
dul de cupru, negru de platină, 
oxidul de fier etc. dar se utilizează 
mai mult paladiu sau nichel meta
lic și or dul de nichel (Erdmann).

Prepara țiunea acestora din 
urmă cere foarte multă îngrijire ;

Fig j. — Schema aparatului utilizat de 
ShukoJ/ pentru lidrogenarea oleuruor.

(explicația in text).

Se precipită mai întâi o soluție de 
sulfat de nichel cu carbonat de po
tasiu. Carbonatul de nichel format, 
prin uscare și calcinare dă oxid de 
nichel. Acesta se poate reduce la 
metal într’un curent de hidrogen- 
De multe ori se întrebuințează ca
talizatorul „fixat“ oarecum pe un 
suport de asbest său piatră ponce. 
De notat că substanfă catalizatoare 
durează la infinit- Ea poate deveni 
lesne „inactivă“ dacă e „otrăvită“ 
cu substanțe nacive cari în acest 
caz pot fi : clorul, acid clorhidric, 
hidrogen sulfurat, sulfura de car
bon, hidrogen arseniat, fosforat, 
etc.

Tecknica Jtidrogenârei catalitice
Procedeele după care se reali

zează actualmente în industrie hi- 
drogenaraa catalitică a diverselor 
oleiuri grase vegetale și animale 
sunt destul de numeroase. Toate 
pleacă însă dela acelaș principiu : 
tratarea oleului cu hidrogen în 
prezența unui catalizator, dar se 
deosebesc prin metoda, catalizato
rul și apartura întrebuințată-

Așa do exemplu după procedeul 
Erdmann hîdrogenarea se face ast
fel : Oleu încălzit la 170—180°C 
trece într’un turn metalic A (vezi 
fig. 2) printr’un dispositiv de 
pulverizare D care îl divizează în 
picături foarte mici. Oleul cade 
astfel sub forma de ploae foarte 
fină pe catalizatorul C format din 
piatră ponce acoperit cu pulbere 
de nichel și care umple cam 3/»din 
turn. La partea de jos a turnului 
intră hidrogenul prin H- In pre
zenta nichelului, gazul se combină 
eu oleul. Excesul de hidrogen ese 
prin B iar produsul hidrogenat 
prin K.

Foarte interesant e procedeul 
patentat de Sliuloff care utilizea 
ză ca substanfă catalitică nichel în 

„stare născândă“ format prin des
compunerea unui compus de nichel 
și oxid de carbon. Acest compus 
(nichel carbcnil) se obține trecând 
peste nichel (preparat în condițiu- 
nile arătate mai sus) un curent de 
oxid de carbon la temperatură 
joasă ; compusul format e solubil 
în oleuri și dacă e încălzit pela 
vreo 200" G se descompune și pre
cipită nichel metalic în stare năs
cândă care ar avea proprietăți ca
talitice mai accentuate decât pulbe
rea obișnuită. Aparatul utilizat se 
poate observa în fig 3. Prin tubul 
G se trimite un curent de oxid de 
carbon în B unde se află nichel fin 
divizat. Nichel-carbonilul format 
trece prin conducta D în oleul din 
cazanul de hidrogenare A unde 
se solvă.

Curentul de oxid de carbon e 
apoi oprit, în timp ce se dă drumul 
unui curent de hidrogen prin H. 
Oleul se încălzește încetul cu înce
tul până la 240°. Prin descoinpu* 
nere se formează catalizatorul în 
prezența căruia are loc hidrogena- 
rea. După reacțiune nichelul for
mat se separă prin centrifugare.

Unele fabrici lucrează cu pala
diu în loc de nichel. După unii au
tori 1 parte din acest catalizator

Fig. 4. — Schema aparatului utilizat in 
procedeul Elhs pentru hîdrogenarea o- 

Icurilor, lexplicața in text).

ar fi suficentă pentru hidrogena- 
rea. a 100-000 părți oleu dacă se 
lucrează sub o presiune de 2—3 
atmosfere și catalizatorul e fin 
divizat.

Important este și procedeul Car- 
leton Ellis :

Aparatul constă (vezi fig. 4) 
dintr’un cazan conic A al 
cărui capac se închide ermetic. In 
cazan se toarnă oleu în cantitatea 
necesară de catalizator cam până 
la % din înălțime iar spațiul ră
mas liber se tmiple prin II cu hi
drogen sub presiune. Totul poate 
fi încălzit pe dinafară cu ajutorul 
unui manșon V prin care circulă 
vapori de apă. O pompă P absoar
be încontinuu gazul din partea 
superioară (S) a cazanului, trimi-

negru.de
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țându-1 din nou prin partea infe
rioară /• Borboroseala gazului în 
oleu asigură ambelor corpuri pre
cum și catalizatorului un contact 
mai intim. După terminarea opera 
ției se lasă în jos placa poroasă T 
și se deschide robinetul din M. Li
chidul filtrează în timp ce catali

O tonă de oleu de cocos consumă 14—22 
» • B B m sline ,

tf n n n Soja n
„ „ a „ untură de pește „
B B B B B oleu de >n »

Afară de gazul consumat pentru 
reacțiuni se mai pierde însă și o 
cantitate destul de respectabilă din 
cauza ușurinței cu care difuzează 
când se află sub presiune și tem
peratură ridicată- Consumul mare 
de hidrogen face așa dar ca mai 
toate fabricele cari produc oleuri 
solidificate să-și prepare singure 
îazul. De obiceiu e preparat pe ca- 
e electrolitică sau se utilizează 
gazul de apă. înainte de a intra în 
aparatele de hidrogenare el trebue 
insă uscat și curățat de substanțe, 
nocive care ar împiedica reacțiu- 
nea făcând inactiv catalizatorul.

Utilizarea oleurilor hidrogenate
Oleurile hidrogenate au fost puse 

in comerț de către fabricele ger
mane sub două denumiri : 
Talgol care se topește între 35-45’C

0 nouă verificare a teoriei lui Einstein
Se cunosc controversele nume

roase pe cari teoria lui Einstein 
le-a suscitat în lumea savanților. 
Diferite lucrări au apărat teoria a- 
ceasta, altele au atacat-o și, ca să 
sfârșim, se poate constata încă 
odată că oamenii de știință nu 
sunt în totdeauna de acord.

Cu ocazia aceasta reamintim ci
titorilor că teoria relativității da
torită lui Einstein afirmă că nimic 
nu este constant și că în special, 
după câmpul de experiență unde 
ne aflăm, materiile au greutăți cari 
variază.

Spre a controla aceste afirmați- 
uni și în deosebi spre a ști dacă, 
așa cum afirmă Einstein lumina 
exercită o apăsare oarecare, ob- 
servațiunile eclipselor de soare 
în timpurile acestea din urmă 
au fost din cele mai preți
oase, și se știe că ele au confirmat, 
cu o aproximație forțată cal
culele pe cari le-a stabilit Eins
tein, fără a ști însă dacă le va 
putea controla cândva în mod ex
perimental.

Dar, iată că un savant america» 

zatorul’ rămâne în cazan, pentru 
a servi la o nouă hidrogenare.

Indiferent de procedeul utilizat, 
fiecare oleu după natura acizilor 
nesaturați cari intră in composiția 
sa consumă pentru o hidrogenare 
complectă, o cantitate variabilă de 
hidrogen. Astfel după Barnils :

m’ hidrogenj 
90-100 

100'—122 
114-140 
150-200

și Canddellile,
Aceste produse se întrebuințea

ză în mari cantități la fabricați ți
nea săpunurilor întrucât oleurile 
cari înainte nu dădeau decât săpu
nuri, mai pot după hidrogenare să 
servească la fabrica ți unea săpu
nurilor tari de o valoare mai mare. 
Apoi hidrogenarea e un mijloc de 
a utiliza diferitele oleuri și unturi 
de pește cari prin această opera
țiune perd orice miros.

Un alt important debușeu al ole
urilor solidificate e în industria 
lumânărilor care găsește pe aceas
tă cale și posibilitatea de a utiliza 
marile cantități de acid oleic cari 
rezultă ca produs secundar la fa- 
bricațiunea stearinei.

Cu timpul probabil oleurile hi- 
- drogenate vor servi și în alimen- 
. tație- Eugen Solomonica

d-rul Heydl caută la rândul lui 
să pună în evidență exactitatea 

teoriei lui Einstein măsurând greu 
tatea cristalelor de topaz și de dia
mant, spre a vedea dacă situația 
lor în raport cu axa pământească, 
este în stare să le modifice. Teo
ria lui Newton despre gravitate, 
cere că aceste greutăți să fie varia
bile în condițiunile de față, dar 
fiindcă e vorba de diferențe foarte 
mici, firește e necesar de a se sluji 
de instrumente foarte precise și 
mai ales de a se suprima cele mai 
mici' erori pe cari le-ar putea re
produce experimentatorul-

De aceea pentru verificarea a- 
cestor greutăți se întrebuințează 
balanțe foarte delicate cari se a- 
flă închise într’o cameră specială 
și cari sunt manevrate cu ajutorul 
unor mecanisme acționând o ma
nivelă situată în afară de camera 
unde se află balanța. însuși ope
ratorul nu pătrunde în. încăperea 
aceasta. El observă variațiunile 
cu ajutorul unei lunete așezate în 
zid. pentru ca radiațiunile calo
rifice ale operatorului să nu iir 

fluențeze întru nimic asupra re
zultatelor.

Precauțiunile acestea pot face 
pe mulți să râdă, dar fiind date 
micile diferente de greutăți ce tre
buiesc apreciate, cea mai mică in
fluență, cea mai mică dilatație a' 
metalului ar putea produce erori/

D-l. Hayl măsurând greutatea cristalelor 
spre a vedea dacă ea se modifica in ra
port cu poziția cristalelor față de axa 

pământului

Pe de altă parte doctorul Heyl 
socotește că va putea aprecia di
ferențe de greutăți la o bilionimei

Numai încape îndoială că expe
riențele acestea trebuie să fie re
petate multă vreme, și de-abia 
după un studiu îndelungat se va 
putea ști dacă într’adevăr rezul
tatele pe cari le-au dat pot fi luate 
în considerare. Gh. |. Canta 
Siwft ailor »vămi

Se știe că mulți dintre oamenii, 
cu renume de savanți sunt sclavii 
superstiției. Dintre aceștia; 
Dickens a fost cel mai curios. 
Dickens, în călătoriile sale ducea 
întotdeauna cu sine o busolă și 
pentru nimic în lume, nu s’ar fi 
culcat într’un pat. care nu era a- 
șezat exact, dinspre nord spre sud. 
Parnell. neîncoronatul rege al Ir
landei, sub nici un motiv n’ar fi 
băut ceașca cu ceai sau cafea, dacă 
nu i s’ar fi servit lingurița din 
dreapta spre stânga. Maculay, 
marele, istoric, mergând pe stradă, 
avea mare grije ca să calce pe pă
tratele de piatră și nu cumva să 
deraieze pasul din mersul acesta 
și să calce pe linia ce leagă pie
trele in formă putrată. Goicea
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f Radiofonia, cleși nu a intrat în 
domeniul public decât de 2—3 ani, 
este poate singura știință care a 
mers spre progres cu pași atât de 
gigantici.

La aceasta a contribuit într’o 
foarte largă măsură, marele nu
măr de amatori din țările occiden
tale. și mai ales din America, 
undo numărul lor este conside
rabil.

Atrași de plăcerea ce poate pro
cura o audiție în bune condițiuni, 
amatorii pasionați, prin cercetări 
și experimentări de tot soiul, au 
isbutit într’un timp foarte scurt să 
o aducă la perfecționarea de astăzi 
și dacă este adevărat că nu s’a 
ajuns încă Ia desăvârșire, este si
gur că în timpul cel mai scurt, ju
decând după evoluția sa vertigi 
noasă, idtimile dificultăți vor fi 
învinse-

La noi, restricțiunile de ordin 
administrativ, ne-au întârziat cu 
câți-va ani, în care timp, străinii 
ne-au luat cu mult înainte, și as
tăzi ne găsirn cu totul nepregătit).

A trecut un an de când în sfâr
șit, într’o formă oarecare, radio
fonia a fost lăsată la dispoziția 
publicului amator, dar entuzias
mul dela început s’a stins repede. 

Aceasta pe deoparte fiindcă 
prețul aparatelor bune și puterni
ce cari permit recepționarea con-

Fig. r-

certelor streine (la noi deocam
dată nu avem alte emisiuni de cât 
fluerăturile postului dela Herăs
trău) este aproape prohibitiv da
torit valutei noastre scăzute, iar 
pe de alta, fiindcă neavând o pre
gătire serioasă, amatorul începă
tor care ar dori să-și construiască 
singur postul, se descurajează dela 
primele dificultăți ce întâmpină.

Ziarul Științelor va publica în
cepând cu acest număr, o serie de 
articole menite să lumineze pe de
plin pe cititori, asupra fenomene-

I. Noțiuni de Radiofonie
lor și principiilor pe cari se bazea
ză această minunată știință.

înainte de a face o expunere ge
nerală asupra mecanismului' de 
transmisiune a sunetelor, vom în
cepe prin a lămuri odată pentru 
totdeauna toate noțiunile elemen
tare ce stau la baza bunei înțele
geri a articolelor ce vor urma. A- 
poi vom examina fiecare piesă ce 
constitue un aparat de radio fă- 
lându-i descrierea cât mai com
plectă, după care vom păși' la o 
expunere de ansamblu.

Toată lumea știe, măcar din au
zite, că radiofonia ca și radiotele
grafia au fost posibile gratie 11- 
nor ondulațiuni particulare crea
te în eterul cosmic, ondulațiuni 

ce poartă numirea de unde clectro 
magnetice-

Pentru o cât mai complectă lă
murire a cititorului voi recurge 
adesea la exemple din hidrostatică 
din hidro dinamică, întrucât există 
o ' mare analogie între fenomenele 
electrice și cele ce au loc în sta
tica și' dinamica lichidelor.

începem cu undele electromag
netice.

E cunoscut de toată lumea fe
nomenul ce se produce când a- 
runcăm o piatră la suprafața unei 
ape. In jurul punctului de cădere, 
șe formează succesiv, o serie de 
inele concentrice, cari devin din 
ce în ce mai mari pe măsură ce 
se depărtează de centru.

E de remarcat, că avem de a- 
face numai cu un transport de 
energie, iar nu cu un transport de 
materie și experiența dovedește a- 
ceasta. In adevăr, dacă aruncăm 
pe apă bucățele .de lemn, consta
tăm că acestea nu sunt antrenate 
de inele sau undele ce se depăr
tează, ci rămân pe loc, luând 
parte numai la o mișcare ondula
torie, de ridicare și d» scoborîre.

Dacă am putea tăia suprafața 
apei cu un plan vertical, atunci 
privind secțiunea obținută supra
fața, lichidului s'ar prezenta ca în 
schifa alaturata (1)- Se știe din 
geometria elementară, că prin in
tersecția a doua suprafețe, rezultă

Paglna radiofoniei

o linie care după natura supra
fețelor întretăiate, poate fi dreap
tă sau o curbă oarecare.

Acelaș lucru în cazul nostru; 
din întretăerea suprafeței apei, 
in momentul când s’au produs a- 
cele mici inele sau valuri concen
trice, cu planul închipuit cu care 
am tăiat vertical suprafața apei, 
rezultă o linie curbă, de o formă 
anumită, și care se bucură dc a- 
numite proprietăți geometrice.

Linia aceasta poartă numele de 
sinusoidă și reprezintă în cazul 
nostru special, in mod schematic, 
o undă gau un val, în limbajul co 
uiun,

0 undă se caracterizează prin 
anume elemente, pe care le vom 

examina indată.
Cititorul care în adevăr voește 

să profite ceva din această seric 
de articole, să urmărească cu a- 
tenție toate amănuntele acestea 
pentru a putea înțelege mai târziu 
fenomenele mai complexe ce au loc 
în T. F. F-

Să împărțim curba de mai sus, 
in două părți simetrice, față de o 
dreaptă ce o tae în toată lungimea 
ei.

Vom avea de considerat urmă
toarele elemente ale undei:

1) . Amplitudinea; care este dis
tanța. dela a la b- Ea este cu atât 
mai mare cu cât energia oscilației 
este mai' mare. Cu alte cuvinte, cu 
cât piatra care am aruncat'o în 
apă a fost mai mare, și a căzut 
dela o înălțime mai mare cu atât 
amplitudinea, și deci energia undei 
născute, este mai mare.

2) Lungimea de undă (se însem
nează de obiceiu cu litera greceas
că X =lamda) care ese distanța 
dela A. la B.. sau cu alte cuvinte, 
distanța între două puncte identice 
ale curbei (puncte în caro curba 
începe să urce).

3) Perioada, sau durata unei 
oscilâțiuni complete, adică timpul 
în caro se efectuează mișcarea dela 
A la B.

4) Freauerila. sau numărul de 
oscilalmni (sau de perioade) într*Q 
secundă.
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5) Elongafia sau distanta dcla o 
la a sau la b. Aceste elemente, le 
întâlnim la orice fel de oscilațiuni 
sau de unde, fie unde lichide, fie 
sonore, electrice, luminoase ctc.

La suprafața lichidelor, undele 
se propagă în plan, și dacă nu ar 
exista frecare între molecule, ele 
sar propaga pe distanță infinită, 
bineînțeles, presupunând însăși 
suprafața lichidului infinită.

Dar din cauza frecărilor, dacă 
suprafața de propagare e prea in
tensă, și energia scade din ce în 
ce, până când lichidul intră în re
paus. Dacă însă suprafața e mică, 
undele formate ajungând la mar
ginea rezervorului, se reflectă, și 
pornesc înapoi, tot concetric. ca la 
venire, în inel sau unde, din ce 
in ce mai mici.

Intâlnindu-se cu cele ce merg 
către margine, se întretae, dând 
naștere la fenomene de interfe
rență, fenomene ce vom examina 
în articolul viitor întrucât ele au 
o mare importanță în studiul ra
diofonic.

Geace se petrece cu undele li
chide, se petrece întocmai cu on
oare alte unde, luminoase, sonore 
calorice, electrice. Deosebirea con
stă numai în aceia că, aceste din 
urmă nu se propagă într’un plan 
ci în spa(iu in jurul punctului din 
cari au luat naștere, sunt deci 
unde sferice, și în loc să apară ca 
niște inele concentrice, apar ca 
niște sfere concentrice.

Descoperirea unui nou element: „BrodiunT
Din Londra a sosit de curând 

vestea unei importante descoperiri 
științifice datorite chimistului en
glez, D-rul William Teg- Acestuia 
i-ar fi reușit să izoleze un nou ele
ment pe care l-a denumit „Bro- 
dium“ umplând astfel încă o la
cună din sistemul periodic al ele
mentelor stabilit de Lothar Meyer 
și Mendellejeff cari au arătat că 
proprietățile diverselor elemente 
sunt funcțiuni periodice de greu
tățile atomice respective, grupân- 
du-le în ordinea crescând a aces
tor greutăți. Tabloul sistemului ast 
fel constituit prezintă însă nume 
roase „lacune“ cari reprezentau 
elementele nedescoperite încă dar 
a căror proprietăți : în baza „legei 
periodicitătei" au fost întrezărite 
și pentru multe elemente chiar 
prezise. Așa s’a întâmplat cu Ga- 
liutn descoperit de Tecoq de Bois- 
bandran la 1875 cu Scandium des
coperit de Nellson la 1800 și cu 
Germanium descoperit de Wiukler.

După cum undele lichide iau 
naștere printr’o impulsiune, prin- 
tr'o perturbare in mediu iu cari 
se propagă, tot astfel celelalte unde 
iau naștere printr’o perturbare îu- 
tru’un mediu aparte, in așa nu
mitul oter cosmic (cu excepția un
delor sonore) Teoriile cele mai noi, 
asupra, constituției energiei, stabi
lesc că, lumina, căldura, electrici
tatea magnetisul etc., sunt produ
sul vibrărei unuia și acelaș corp, 
eterul cosmic.

Diferența între ele, provine nu
mai din felul cum se face vibrația, 
sau mai exact, numai din cauza 
diferenței lungimei de undă și a 
frequenței.

Astfel, ori ce scântee electrică 
fie ea cât de mică sau cât de uriașe 
cum ar fi de exemplu ttăznetul 
cel mai grozav, dă naștere la o 
undă electromagnetică, de natura 
celor ce se întrebuințează in T.F.F.

Eterul cosmic, intră în vibrație, 
o vibrație de a anumită lungime de 
undă, vibrație ce se propagă în 
spațiu, în toate direcțiile, cu alte 
cuvinte sferic, eu iuțeala luminei 
adică cu 300.000 km. pe sec.

In numărul viitor, vom conti
nua cu studiul undelor electro
magnetice, căutând să lămurim 
tot ce ar interesa subiectul nos
tru.

(Va urma) Inginer Electro

la 1886 cari fuseseră descrise încă 
din 1869 de către Mendellejeff sub 
denumirile de Ekaaluminium, E- 
kabor și Ekasilicum.

In ultimi ani numărul lacunelor 
din tabloul sistemului periodic s’a 
micșorat simțitor, afară de He- 
lium, Argon, Neon, Kripton și 
Xenon descoperite de Ramsay și 
Rayleigh apoi, Radium, Polonium, 
(Curie 1898) Actinium (Debiene 
1899) Uranium X, Ionium, Ema- 
nium, s’au succedat de curând 
alte 2 elemerite noui anume Reni- 
um și ilfasMrtzoM.

Acum câte-va luni chimistul a- 
merican Hopknis a descoperit II- 
linium căruia îi urmează Bro- 
dium-ul izolat de William Teg. 
După-o comunicare a acestui chi
mist brodiune-ul prezintă proprie
tăți extrem de interesante. El face 
parte din grupul metalelor alcaline 
și are greutatea atomică 224 ceva 
mai mică ca a Rodiului .care c 225. 

Se găsește sub formă de mineral 
•și ar avea proprietăți radioactive 
și mai accentuate ca alo rodiu
lui.— (?).

Cu toate că personalitatea D-lui 
W. Teg. e destul de cunoscută in 
lumea științifică engleză și ameri
cană, specialiștii sunt cam scep
tici în ceea ce privește afirmațiu- 
nile sale despre proprietățile nou
lui element. Deocamdată nu se 
poate știi nimic precis, probabil 
însă că în scurt timp savanții vor 
lămuri și această problemă.

Eugen Solomonica

Cel mal puternic om din 
lume

Atletul francez Charles Rigoulot 
a bătut recordul lumei în ridica
rea greutăților pe care-1 deținea tot 
cl : săptămânile trecute la gimna
ziul „Voltaire“, din Paris, in fața

unei numeroase asistențe, a făcut 
un efort neîntrecut de nimeni în 
lume până acum.

El a ridicat dela pământ după 
cum se vede din alăturatul clișeu 
o bară în greutate de 171 Kgr. Ve
chiul record era de 165 Kgr., 500 
gr. ; cu această ocazie a mai bătut' 
un record, a ridicat cu mâna 
stângă o halteră de 91 Kr-, 500 gr.

C. Or. ,
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Malurile Marelui canal dela Maftmudlcli, construit de M aho med Hlly 
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