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Eclipse de

itând să facem pe cititorii noș- 
fie pe cât posibil, la zi cu cu

ltele de natură științifică, pro- 
de un eveniment astronomic 

irmează să se petreacă în curând 
n articolul de fața, pregătim pc 
i pentru acest eveniment. Jn a- 

în ziua de S Decembrie, se va 
ce o frumoasă eclipsă de lună. 
,-astă zi, Soarele va apune la 4 și 
minute și în acelaș timp ou a- 

<pre răsărit luna plină cu fața 
ită de o perdea cenușie și după 
minute ea va începe să se știr 

, intrând în umbră bucată cu 
i ! Timp de o oră și 20 minute 
a fi complect întunecată, adică 
ivea o eclipsă totală de lună! 
tenul este interesant de văzut 
omandăm cititorilor noștri să-l 
iască dacă cerul vă fi senin, 
t rândurile care urmează, vom 
să lămurim într’un mod cât 
mai popular, chestiunea eclip- 
e lună în general.
'lipiră, adică o întunecare de- 
ie petrece numai dacă aceasta 
faza ds luna plină. In pătrare 
t se întunecă nici odată. Când 
te plină ea se găsește de o par 
Imântului și soarele atunci se 
•anărat în partea opusă, pa- 
fiind între soare și lună iar 

rei aproape în linie dreaptă- 
oate să se întunece în această 
sau nu. De altă parte, când 

îecă luna, eclipsa poate fi to- 
î parțială. Cauza întunecărel 
mântui, care fiind un corp 
irește la el razele soarelui că
inează și pe el și pe lună.
i. de partea opusă soarelui, 
d aruncă o umbră de formă 
pe care, când se întâmplă să 

de Prof. G Nichifor
o întâlnească luna, atunci avem e- 
clipsă, de oarece luna pierde lumina 
ce primea dela soare, până în acel 
moment. Dacă luna s‘ar găsi în planul 
orbitei, pe care pământul o descrie 
împrejurul soarelui timp de un an, 
ea ar trebui să se întunece timp de 
o oră și jumătate, la fiecare 29 zile.

! elipsa de lună dela 8 Decembrie. Se oede cum luna luminoasă. trece prin conul
• de penum '»ră și umbră.

In adevăr in timpul de 29 zile și ju
mătate, luna trece dela o fază de lună 
plină, la altă fază de lună plină, ro- 
tindu-se împrejurul pământului pe o 
orbită a ei: după cum și pământul 
descrie și el orbita lui împrejurul soa
relui. Planul orbitei lunei nu se con
fundă însă cu planul orbitei pămăn- 
tului. Ele fac un unghiu, și acest un- 
ghiu face ca luna să treacă de cele 
mai multe ori,'pe deasupra sau pe 

dedesuptul conului de umbră pe care, 
îl aruncă pământul Lrmează atunci 
că trebuesc anumite condifiuni de 
așezaie ale pământului și lunei pentru 
ea luna să intre în umbra aruncată 
de pământ-

Este o întrebare care se poate pu
ne imediat și anume : Conul de um
bră aruncat de pământ este el atât de 
lung ca sa ajungă până la lună ? 
Răspunsul la aceasta se poate da fără 
■nare greutate, de oarece chestiunea 
se rezolvă ușor prin geometrie, figu

rând 2 discuri circulare, soarele și pă 
mântui și ducându-le tangentele co
mune. De oarece se cunoaște raza 
globului soarelui, care este de 110 ori 
mai mare decât raza sferei pământu
lui și se mai cunoaște și distanța 
pământ-soare, se găsește lungimea co
nului de umbră care este de vre-o 
; ori mai mare ea distanța pamânt- 
lună.

La distanța lunei. secțiunea făcută
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in conul de umbră este de vre»o 4 ori 
mai mare în diametru, de cât diame
trul lunei, așa în cât când se cufunda 
luna în umbră apoi se poate cufunda 
întreagă, căci are unde I Dacă sunt și 
eclipse parțiale. de lună, apoi aceasta 
se petrece din faptul că luna atinge 
conul de umbră mai pe la margine, 
fără a-1 isbi în plin 1

Ca să fie posibilă o eclipsă de 
lună, trebue ca luna, în orbita sa pe 
pare o descrie împrejurul pământului, 
să se afle în vecinătatea dreptei de 
intersecție dintre planul orbitei sale 
și planul eclipticei, cum i se zice pla
nului în care pământul se mișcă îm 
preîurul soarelui.

Fără această condiție, luna ar tre
ce sau prea sus sau prea jos fată de 
eonul de umbră aruncat de pământ.

Dreapta de intersecție despre 
care vorbesc mai sus se numește li
nia soare-pământ-lună sau cu alte
cuvinte opozițiunea — face un un- 
ghiu de 9«—10« cu linia nodurilor. As
tronomii pot calcula de mai nainte 
condițiile de poziție ale celor 3 cor
puri cerești și deci pot să anunțe cu 
preciziune, când se petrece o eclipsă 
de lună, cum au făcut cu prezicerea 
dela 8 Decembrie 1927. Nu mai poate 
fi motiv prin urmare, ca fenomenul 
'eclipsei să mai provoace groază, cum se 
ntâmplă și azi la popoarele sălbatice!
In vechime, strămoșii poporului 

Scandinav de astăzi își închipuiau că 
există în Cer, doi monștri sub forma 
unor lupi colosali, care urmăresc să 
mănânce unul Luna și altul Soa 
rele. Când Luna sau Soarele se în
tunecau din cauza unei eclipse, Scan
dinavii cei vechi credeau că monstrul 
a ajuns de pe urmă astrul corespun
zător și a început să-l mănânce.

Atunci poporul, ca să facă pe mon
stru să-și lase prada, începea să urle 
și să amenințe Cerul cu tot ceiace îi 
eșea în cale.

Credințe analoage mai sunt și as
tăzi Ia popoarele sălbatice din Africa 
America și Oceania.

Popoarele vechi civilizate, obser
vând îndelung eclipsele de lună mai 
ales, căci acestea se văd la fel pentru 
toate localitățile care au in acelaș 
timp luna d'asupra orizontului, — 
au găsit ca eclipsele se reproduc pe 
riodic ! Caldeenii cunoșteau o perioa
dă ele 18 ani, numită Saros, după cart 
eclipsele revin în aceiași ordine, ca 
în perioada precedentă.

Astăzi calculele astronomilor în 
privința eclipselor sunt atât de exacte 
și de perfecționate. în cât se dau 
minutele și secundele pentru intrarea 
în umbră, pentru începutul și sfârși
tul eclipsei totale și pentru eșirea din 
umhrg, adică pe scurt se dau momeu- 
rele tuturor fazelor pe care le poate 
a "•»« O eclipsă.

Cafeaua e Otravă ?
Nu, spun medicii. Ea înviorează,

„Bea la cafea ca un turc", — au
zim dese ori. Și totuși nu sunt oa
meni mai liniștiți și sănătoși ca turcii 
De unde atunci credința unora că a- 
cest „tabiet“ enervează e nesănătos ?

Ce bine te simți după o cafeluță I

Vai de cel care crede că alcoolul 
c ca și cafeaua!

nici un rău, dar chiar e un întaritoi 
neprețuit. In timpul războiului ca 
feaua intră în rafia zilnică a soldați- 

Sus: Cardiograma inimei normale; P contracția auriculului, R începerea contracției 
ventricul uluit; T sfârșitul contracției.

Jos: bătăile inimei după 2, cești de cafea; steluțele arată bătăile anormale 
W. D. Reid, 'The lieart in modern practice).

lor, mai ales in marșuri grele sau lup
te. Și nici un explorator nu ar pleca 
nici spre poli, nici spre ecuator, fără 
o bună provizie de cafea, ca unicul

fără a 1?sa urme. Otravă este alcoolul 
aliment cu care se poate lupta contra 
frigului și a oboselei-

Cafeaua crudă când se prăjește da 
un ulei numit cafeonă; ea face ca
feaua aromatică, dar nu are nici o 
înrâurire asupra organismului.

In cafea se mai găsește și cafeina 
cam 0,7—1,7 %. Aceasta influențează 
organismul, dar nu e nici de cum o 
otravă pentru inimă. Dovada că se 
dă, fie sub formă de cafea fiartă, — 
decocț'e, — sau opărită, — infusie, — 
fie chiar sub formă de cafeina injec
tată, în nenumărate boli de inimă, ca 
stimulent, întăritor.

Ea nu ataca mușchii inimei, ci nu
mai o face mai activă, o face să pom-

Medicii moderni, studiind chestiu
nea din punct de vedere curat știin
țific, au găsit că pe lângă ca nu fact

Din 64 cești de cafea abea se.-.coate o 
linguriță de cafeina.

peze sângele cu mai mare iuțeală, 
mai mare puiere

Iar după o cafea, doua, omul st 
simte înviorat și când efectul trece, 
nu se resimte nici o oboseală, nici o 
deprimare. Nu se întâmplă acelaș 
lucru cu alcoolul, care cu adevărat c 
o otravă.

Mai multe cafele poate cel mult 
izgoni somnul, fără sa lase nici o ur
mă. După repetate pahare de alcool. 
— omul la început e foarte vioi, des 

ghe[at, vorbăreț, — dar la urma u 
junge sub masă !

Cafeaua într’un cuvânt are ac|iune 
numai asupra nervilor. și aceștia 
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provoacă și bătăi mai repezi ale ini- 
mei. Dar, repet, — imediat ce cafei
na și-a făcut efectul, nu lasă nici o 
urmă și nici nu moleșește.

Un om matur deci, poate bea fără 
grije 3—4 cafele pe zi, mai ales când 
are de lucru.

Cine nu trebuie să bea cafea : 
copiii, bătrânii ți nervoșii,

Nu vor bea cafea : copiii, deoarece 
ii enervează, și nu au nevoe ; bătrâ
nii, cari și fără cafea suferă de in
somnie ; bolnavii de neroi, cărora un 
stimulant peste nervii lor deja zdrun
cinați le-ar face numai rău.

Ceilalți, nu au a se teme de nimic.
Me JjCus.

In drum de fier economic
De câfiva ani partea centrală a in- 

ulei Viti-Leua, cea mai mare dintre 
nsulcle Fidji, se despopulează 'repe
te, locuitorii săi emigrând pe coas
ele insulei

Guvernul arhipelagului a deschis 
anchetă.

Numeroase interogatorii îl lămuri- 
că Fidjienii din centrul insulei 

iiesc greu, negăsind cui vinde pro- 
șele lor. Guvernul nu ezită și 
:u să se construiască un drum 
fier, legând Iuva cu centrul 

ulei și hotărî ca indigenii din in- 
iorul insulei, cari pot să probeze 
au locuința în centrul insulei, sa 
ătorească gratuit. Această binefa- 
e a adus mult folos. 1' idienii, știind 
pot să ajungă la Iuva fără chel- 
îlă, ori când vor, nu au mai pa- 
it satele de oarece își duc lezne 
(dusele la oraș, și le vând ușor a-

V A. Letca

De pe la noi

PE VALEA TELEAJENULU1
Un fluerat rotund și șeful trenului 

își agită șapca prin văzduh dând 
semnalul de pornire. Trenul se ur
nește ușor din loc, stârnind mișcare 
și înghesuială pe la ferestre : „să-mi 
scrii imediat Gică !... vezi, Lino, să 
nu uiți ușa descuiată..., cu bine, nea 
Nae, să mergi sănătos“ urmează be
zele și fluturări de batiste spre cei 
rămași locului pe peron ce se văd 
din ce în ce mai mici, ’iot mai mici, 
până ce trenul troncănind peste ma
cazuri îi fac să dispară cu totul 
Trecem în lugă dealungul grupuri
lor de vagoane garate în B. M. ră
mân în urmă și atelierele centrale și 
Chitila cu fabrica-i atât de cunoscută. 
Trecând de Periș, care cu vilele șl 
brigada silvică din marginea pădurii 
are înfățișarea unei stațiuni climate- 
tice, străbatem pădurea Radu Vodă. 
„Uite, bogăția si mândria țărei noas
tre“ și bătrânul sătean îmi arătă cu 
mâna întinsul ei spunându-mi că ți
ne de-oparte până la Țigănești, iar 
de alta încolo departe până în apa 
Ialomiței la Crivina : dincolo de Pra
hova străbatem pădurea Clinceni- 
Cantacuzino, ceva mai târziu suntem 
în Ploești în umbra deasă a castani
lor ce împodobesc frumosu-i bule
vard al Independenței.

De aci plecăm pe calea ferată par
ticulară Văleni, administrată de ju
deț ; trenul ne poartă prin preajma 
rafinerii de petrol Olea (Dacia Rom) 
Cometa și Vega. Trecem de Blejoi cu 
fabrica-i de ciment și întinsul pod 
peste apa Telejanului. lăsăm Scăenii 
cu sondele de extracfiune a păcurei 
așezate amfiteatric pe-o coastă de 
deal, sosind în Văleni oraș răzeșesc 
cu gara estetic construită din blocuri 
de niatră. cu pajiști frumoase și livezi 
întinse și bogate, cu morile înșiruite 
de-alungul Teleajenului, lângă sipote- 
le limpezi și reci ce se ivesc de prin 
câte-o coastă de deal și cunoscutu-i 
pod delà cișmele, unde măgărușii în- 
hămafi la sacale așteaptă cuminți 
umolerea lor. Vălenii e si un centru 
cultural având o academie ponulara, 
redacția și tipografia „Neamul Ro- 
mânesc".

Tot aci se face, din punct de ve
dere industrial, exploatarea dealului 
silicios delà Pogribeni (întreprinde
rea Pisau) pentru fabrica țiunea sti
clei și a caolinului... La punctul zis 
Podul Morii, funcționează prin- ad
mirabile căderi de apă ferestrăul 
Papazu pentru tăiatul buștenilor 
dând lemnăria de construcție (cheres 
teaua). Aci ai frumoasa priveliște a 

culmei împădurite, Valea Gardului 
Străbătând culmile dăm în Vitioara, 
așezare gospodărească cu culmile îm 
păduri te dela Purcăreața, ce ’și îm
preună creștetele lor cu lanțul nori
lor ce pribegesc pe cer. De aci un 
drum ie duce la Copăceni, iar un al
tul la Păcureni, localități cunoscute 
prin izvoarele lor de păcură și nume
roasele instalațiuni de sondaj.

Lot pe aci ai ocazia să faci cunoș
tință cu conștiința și devotamentul 
jandarmului caro te percheziționează 
amănunțit pentru curajul ce ai avut 
de a schița vre-o fântână din sat. 
Din Văleni linia 'ferată județeană 
își continuă drumul către munte. 
Spre Homorăciu ai frumosul defileu 
al Drajnei cu priveliștea neîntrecută 
în frumusețe a comunei Tsvoarele, 
iar mai denarte, spre Mâneciu, vâr
furile munților posomo’âH îti închid 
zarea spre Stizana și Cheia, ca și 
cum ți-ar rosti din gura Io’1 împietri
tă ,.p<? aci nu se cam trece".

Mihail Vangltele

Finbnth (He’s'ngt'ors

Marea primejdioasă
Știe cineva care este marea cea 

mai primejdioasă din 'lume pentru 
navigatori? Bine înțeles dintre cele 
polare. Este Marea Baltică. Ultimii 
ani au naufragiat pe ea peste 400 de 
năvi. Aceasta din cauză că ceața

domnește aproape totdeauna pe ea, 
curenții sunt violenți și neregulați șl 
exista multe bancuri de nisip cari se 
mișcă des- Adăogăm la aceasta că 
ghețarii se plimbă toaiă iarna pe ea 
și vara ; înțelegem pentru ce Bal
tica este atât de primejdioasă.

V. A. Lecca



ZiÀRlL ȘTIINȚELOR Șl al CaLăTOkHLOH

Antenele de recepție
Presupunem că cititorul și-a con

struit unul din aparatele descrise în 
numerele precedente ale Ziarului și 
acum dorește să și-l pună în func
țiune și să asculte cu el transmisiu
nile radiofonice ale marilor stațiuni 
de emisie.

Pentru aceasta este nevoe de un 
dispozitiv care să priudă undele de 
radio, ce plecând dela posturile de 
emisie, umplu tot spațiul, să le cu
leagă deci din spațiu și să le trimea- 
iă în aparatul de recepție. Dispozi
tivul «carte îndeplinește această în
sărcinare se numește culegător de 
unde.

Ar fi locul ca înainte de a vorbi 
despre culegătorii de unde, să ară
tăm ce sunt undele de radio (unde
le hertziene, tot una) ; ar trebui să 
punem însă prea mult la încercare 
răbdarea cititorului, doritor în pri 
mul rând să asculte concertele emi
se din străinătate și numai după îm
plinirea acestei arzătoare dorinți (o 
presupunem), curios și de oarecari 
amănunte și lămuriri technice. Dc 
altfel aceste lămuriri nici nu sunt 
atât de ușor de dat, fiind absolută 
nevoe de a întrebuința cuvinte cu 
cari cititorii noștri nu sunt încă fa
miliarizați. Lăsăm deci aceste expli- 
cațiuni pentru mai târziu, când ci
titorul va fi devenit amator de ra
dio și va fi început sa simtă nevoia 
acestor explicații.

Vom da acum modul practic de 
construire al culegătorilor de unde, 
mai ales că se apropie iarna, când 
zăpezile obișnuite în țara noastră 
face instalarea acestora mai grea de 
•cât în celelalte anotimpuri.

Culegătorii de unde se împart în 
două mari clase :

a) antenele
b) cadrele
Cele mai întrebuințate sunt ante

nele, pentru motivul că acestea cu
leg mult mai multă energie decât ca
drele; se pot deci întrebuința la a- 
parate de recepție cu lămpi mai 
puține și prin urmare mai eftinc. 
Antena este deci culegătorul de un
de pe care îl recomandăm în gene-

Pagina Radiofoniei

Culegătorii de unde

ral. lăsând cadrul pe seama celor 
ce-și pot îngădui luxul unui aparat 
de recepție cu cel puțin 4 lămpi-

In prezentul articol ne vom ocu
pa numai de antene, rămânând să 
descriem cadrele după ce vom fi dat 
in Ziar construcția unui aparat cu 
multe lămpi.

In cazul cel mai obișnuit, prin cu
vântul antenă vom înțelege unul sau 
mai multe fire metalice întinse la o 
înălțime oarecare deasupra pămân
tului, bine izolate la ambele capete 
prin șiruri de izolatori, având unul 
sau mai multe fire ce coboară la apa-

Diferitele feluri de a instala

raiul de recepție, iar la eșirea din a- 
parat mergând la pământ.

Vom deosebi la o antenă următoa
rele părți:

1) antena propriu-zisă, adică par
tea întinsă în aer.

2) coborîrea antenei, adică partea 
care unește antena cu aparatul.

3) pământul, adică partea de la e- 
șireȘi din apartul d< recepție.

Antenele au foarte multe forme, și 
cele mai întrebuințate se pot vedea 
în tabloul din fig. 1.

Ceeace interesează în primul rând 

la o antena este lungimea și înălți
mea ei. Cu cât o antenă este mai 
înaltă cu atât culege mai bine undele 
și aceasta astfel încât o antenă de 
două ori mai înaltă decât alta culege 
de patru ori (2X2) mai bine, una de 
trei ori mai înaltă culege de nouă ort 
(3X3) mai bine, etc. Vom pune dec» 
antena cât mai sus cu putință. Dea- 
semenea o antenă lungă culege mai 
bine decânt o antenă scurtă; de aci 
ar rezulta că este bine a monta (con
strui) o antenă cât mai lungă, ceeaCe 
nu este perfect adevărat, din cauze 
pe cari le vom explica mai jos-

Ce mărginește lungimea unei antenei

Emisiunile radiotelefonicc și radio 
telegrafice au azi loc pe lungimi di 
undă foarte diferite (de la 10 metr 
până Ia 20.000 metri) și pe toate 1 
putem culege cu aceiaș antenă, mij 
locind oarecari precauții. Dar dintr 
toate undele pe cari le primește an 
tena, sunt unele mult mai preferat« 
decât altele, adică pe care anten 
noastră le primește mai biné, Cea p 
care antena o primește mai bine din 
tre toate, este unda a cărei lungim
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este de 4 ori mai mare de cât lungi
mea totală a antenei; în ordinea 
preferințelor urmează apoi : unda 
de 4 : 2 ori inaȘ mare de cât
lungimea totală a antenei; cea de 
4 : 3, cea de 4 : 4, cea de 4 : 5
cea de 4 : 6 etc. Cea dintâi și

cea mai preferită se numește unda 
proprie a antenei sau fundamentala 
antenei și în general numai aceasta 
ne interesează ; celelalte se numesc 
armonicele antenei, cari se numero
tează astfel :

Fîg. 2. Ouă de porțelan și pipeta de 
perl elan.

cea de 2 orj (4 : 2) cât antena este 
armonica întaia, cea de 4 : 3 cât an
tena este armonica a doua, cea egaiă 
cu antena este armonica a treia, etc.

Prin lungimea totala a antenei sc 
înțelege lungimea antenei propriu 
zise, de la capătul cel mai îndepăr
tat, până la locul unde se leagă co
borîrea antenei, plus lungimea cobo- 
tîrei până la aparat.

Lungimea totala a antenei se 
cheamă în limbaj 'științific: lungi

mea efectivă.
Să luăm un exemplu : să presupu

nem că avem o antenă lungă de 30 
metri, cu coborîrea legată la unul 
din capetele ei și având o lungime de 
10 metri. Lungimea totală a antenei 
este de 30+10=40 metri. In cazul 
când coborîrea ar fi fost legată Ia 
mijlocul antenei propriu-zise, dq la 
capătul cel mai îndepărtat până Ia 
locul unde se leagă coborîrea, ar fi 
fost 30 : 2=15 metri, iar lungimea 
totală a antenei ar fi fost 15+10=25 
metri. In primul caz antena se nu
mește antenă în L răsturnat și se 
vede reprezentată în gravurile 2, 3 7, 
10, 12, din fig. 1- In cel de-al doilea 
caz antena poartă numele de antenă 
în T și se vede reprezentata în gra
vurile 1, 5, din fig. 1. Acestea sunt 
cele mai întrebuințate antene. O altă 
antenă întrebuințată este antena în 
V, care se vede reprezentată în gra
vurile 4 și 8. fig. 1 și antena în W 
din gravura 6 fig. 1. La ambele a- 
ceste din urmă antene, brațele lui V 
trebuesc să fie egale, iar lungimea 
totală a antenei se socotește ca și la 
antena în L răsturnat.

Știută lungimea totală a antenei, 
știm și unda ei fundamentală (unda 
pe care o primește mai bine). Teore- 
ticește trebue să înmulțim cu 4 ; in
tervin însă și al ți factori lăsați de o 
parte în teorie și practica ne arată 
că trebue înmulțim cu un număr 

cuprins (după felul antenei) între ci
frele 4, 5 și 6- Pentru antenele de re
cepție cari ne interesează, vom lua ca 
Lună cifra 5 (iar pentru antenele cu 
un singur fir chiar cifra 4, 5). Cum 
in nici-un caz nu avem nevoe de cal
cule deosebit de precise, noi vom lua 
ca bună cifra 5.

Să presupunem prima antenă luată 
de noi și care ar fi cea din gravura 
3 fig. 1. Găsisem că lungimea ei to
tală este de 40 metri. Jmnulțim cu 5 
și găsim că unda fundamentală a a- 
cestei antene este 200 metri (unda 
proprie a antenei). Arrhonicele aces
tei antene suut : 100 metri (arm. I), 
66 m. (arm. 11), 50 m. (arm. 111), 40 
ni. (arm. IV).

Unda proprie a antenei (funda
mentala) poate fi modificată punând 
un condensator sau un seif în ante 
nă : dacă punem un condensator 
micșorăm, aceasta undă cu atât mai 
mult cu cât condensatorul este mat 
mic, iar când acesta este foarte mic, 
unda fundamentală poate fi redusă 
la jumătate; dacă punem o bobină 
de seif, unda fundamentală crește cu 
cât crește și seiful, fără altă limită, 
(lăsăm la o parte cazul când adăo- 
găm și seif și condensator, care este 
mult mai complicat).

Deci cănd punem un condensator 
in antenă totul se petrece ca și când 
am scurta antena, de la valoarea 
ei, treptat-treptat, pe măsură ce în
vârtim condensatorul, până la jumă
tate din valoarea ei; iar când punem 
un-seif, totul se petrece ca și când 
am lungi antena cu cât mărim și sei
ful.

Practicește lucrurile nu stau atât 
de simplu și experiența a arătat că 
antena culege foarte bine undele când 
unda ei proprie nu este modificată 
cu mai mult de 50 la sută, cu alte 
cuvinte : când unda ei proprie (fun
damentală) nu diferă cu mai mult 
de 50 la sută de unda pe care dorim 
să o primim.

Aceasta împiedică (instalare® an 
tenelor prea lungi, adică trebuința 
ca unda proprie a antenei să se gă
sească în vecinătatea undelor ce do
rim să recepționăm.

Cum alegem mărimei antenei ?
Aceste unde sunt însă foarte felu

rite ca mărime și în domeniul radio
foniei (adică al radiodifuziuinei) 
merg de la 20 metri până la 2.000 
m. Cum vom putea să le prindem 
cu aceiaș antenă și să respectăm șl 
principiul de mai sus ?

In primul rând, pentru undele de 
la 200 metri în jos, chestiunea ante
nei de recepție nu mai are mare în
semnătate și se pot prinde cu orice 
fel de antenă cât de mare sau cât 
de mică, grație montajelor întrebuin
țate și inducției acestor unde.

rindele lungi (de la 10OO m în <ms) 

și-au pierdut însemnătatea din punct 
de vedere radiofonic, iar cele cuprin * 
se intre 600 și 1000 metri nu aparțin 
radiofoniei sau aparțin în comun cu 
sa poarele de cari sunt continuu tur
burate.

Adevărata zona acoperită de radi
ofonie și destinată exclusiv acesteia 
este cea cuprinsă între 200—600 me
tri; de aceasta ne vom ocupa.

Ne propunem să primim cu cea 
mai mare preferință unda de 350 m. 
(în jurul ei aflându-se cele mai inte
resante posturi de emisie). Lungimea . 
totr.Jă a antenei va trebui să fie de 5 ' 
ori mai mică decât această unda, 
deci va avea 70 m. Cea mai bună 
antenă în acest caz ar fi 50 metri 
lungime și 20 m. înălțime. T

Acestea sunt condițiunile ideale ce 
ar trebui să îndeplinească o antenă, 
dar, ca în toate părțile, realul împie
dică și aci idealul și cei mai mulți ci
titori nu vor avea putința să insta
leze o astfel de antenă, nedispunând 
nici de locul necesar și nici de stâlpi, 
coșuri de’ casă, sau arbori atât de 
înalți. Ne vom depărta deci de aceste 
condiții, vom prinde ceva mai slab 
dar încă destul de tare pentru a nu 
fi nevoe să fim prea scrupuloși în a- 
ceastă chestiune.

Prin urmare, practicește și în limita 
posibilităților, ne vom mulțumi cu 
antene având 15—50 m. lungime șt 
5—25 m, înălțime. Intre aceste date 
amatorii pot găsi loc pentru antena 
lor. Mai putem adouga că se obțin 
rezultate chiar și cu antene mai mici; 
dar pentru acelea trebuesc aparate 
de recepție mai mari, cu cel puțin 
3—4 lămpi.

Fig. 3. Diferite legături.

Trecem acum la construirea prac
tică a unei antene, și pentru aceasta 
vom lua pe rând părțile din care se 
compune o antenă, adică: antena 
propriu-zisă, coborîrea antenei și pă
mântul. Vom presupune antena în 
formă de L răsturnat; ceeace vom 
spune despre aceasta se aplică exact 
celorlalte.

1) Antena propriu zisă.
Deosebim la ea următoarele în a- 

fară de lungime și înălfime:
a) numărul firelor și distanța din

tre fire.
imsimea firelor și felul lor.
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r) materialul du care sunt făcute 
firele. ___

d) izolatorii-
e) stâlpii.
a) numărul firelor nu pare fi atât 

de important la antenele de recepție, 
în special 1a. cele destul de lungi (ex. 
25 m. in sus). Recomandam cu pre
cădere antena cu un singur fir (uni- 
filară) ; pentru antenele mai mici de 
25 m. se poate încerca antena cu 
două fire (bifilară) iar pentru cele 
10—15 in. chiar și cea cu trei fire 
ilrifilara). Este fără folos a pune 
mai mult de trei fire. Distanța in
tre fire să fie de cel puțin 1. metru.

b) firele nor avea o grosime <ie cel 
puțin - mm. uiameirul. oe va pre- 
rera tirele compuse «in multe ii>i- 
șoare împletite, așa numita iunie de 
antenă (lița) ele 7a7 tirișoare de, 0,20 
mm. I iscare lirișor (se scrie 7/7/0,20 
m in

el metalul din care sunt făcute fi
rele treoue să /ie numai aramă (de- 
obicei : oronz fosțoros, pentru a re
zista mai ușor). &e va exclude cu 
desăvârșire tierul sau sârma obiș
nuită.

d) antena se va izola bine la fie
care capăt prin șiruri de izoiatorf. 
Cei mai întrebuințați izolatorii sunt 
ouălele de porțelan (fig. 2). In fig. 
2 se vede și un șir de ouă de porțe- 
lon. Acest șir va avea în general 5 
ouă și se leagă de antenă așa cum se 
vede în fig. 5. Legătura între izola
tori se face cu sfoară groasă sau cu 
frânghie, in nici un caz însă cu sâr
mă de orice fel. Înainte de a fi le 
sat, fiecare șir se moaie în parafină 
topită.

e) stâlpii antenei vor fi aleși ast
fel încât să suporte cu ușurință greu 
tatea și întinderea antenei- Pot lipsi 
când avem de ce lega antena. Exa
menul gravurilor din fig., 1 și al fig. 
~ clarifică asupra acestui punct.

Antena se va găsi la cel puțin 1,5 
m. deasupra coperișului de tinichea.

Nu va atinge nici un obiect de nici 
un fel și nu va merge pe lângă nici- 
un obiect la o apropiere mai mare 
de 1 m.

Nu este nevoe ca antena să aibă 
capetele la aceiaș înălțime și amato
rul are toată libertatea din acest 
punct de vedere ; totuș va evita ca 
un capăt al antenei să coboare la 
mai puțin de 2 metri deasupra pă
mântului.

Direcția antenei n are practicește 
nici o importanță; amatorul o va 
instala în ce direcție îi convine.

Dacă în imediata apropiere a locu
lui unde dorim să instalăm antena 
se află o rețea telegrafică, sau o re
țea de înaltă tensiune electrică, an
tena se va pune perpendicular pe 
aceasta.

Dacă firul din care se face antena 

este rupt, se va lega așa cum se vede 
în fig. 3 și se va suda (cositori) du
pă aceea-

2) Coborîrea antenei.
Se face din fir ca și al antenei, 

până ajunge aproape de intrarea în 
casă (numită în mod obișnuit : intra
rea la post) ; de aci se pune cablu 
cauciucat. Intrarea la post se face 
printr’o pipetă de porțelan, așa cum 
sc vede în fig. 2. toate legăturile ce 
se fac la coborîrea antenei se vor 
suda.

iig. 5 Schema
(1) izolat.
(2) lanț de izolatori.
(5) antena.
(4) coborârea.» antenei.
ț5) paratrâznet.
(6) pământul paratrăznetului.
(7) in versorul de pus la pământ

unei instalații
(8) legătura coborîrii la aparat.
(9) pământul.
(10) aparul de recepție.
(11) vorbitorul.
(12) bateria anodică.
(13) acumulator.
(14) pământul.

3) Pământul.
Prescripții generale.
Se va da cea mai mare atenție pă

mântului, care joacă un rol foarte 
important. Acolo unde există canali- 
zație de apă sau de gaz aerian, se 
vor întrebuința conductele metalice 
ca pământ. Pentru aceasta se va găsi 
o porțiune de conductă cât mai apro
piată de aparatul de recepție, se va 
rade ,cu o pilă sau se va freca bine 
cu șmirgăl (glaspapir) ; se va lua ca
blu caucicat și se va desgoli pe o dis
tanță suficient de mare ca să se în
colăcească în jurul acestei porțiuni 
de conductă ; încolăcim strâns și su
dăm în mai multe puncte ; de aci 
cablu merge până la aparatul de re
cepție, unde se leagă la borna pă
mânt. Este foarte recomandabil ca 
această legătură între conductă și a- 
parat să Fie făcută din cablu cau
ciucat

Când nu dispunem de canal 
de apă sau de gaz. se va fa 
groapa în pământ, unde se va îi 
pa o plasă metalică. La care s 
suda cablul ca mai sus- Acesta 
însă un pământ mediocru ; un 
rnânt biui se poate face săpârn 
sub antenă un șanț de 50 cm. a 
cime, în care se va îngropa ui 
având aceiaș lungime ca și an 
Firul va fi cât mai gros și chiar 
tiplu. Acest fir va fi unit cu a] 
iul printr’un cablu cauciucat.

Pentru a da o scurgere eleeti 
ții ce se induce în antenă în 
de furtună, este bine a se între 
ța un dispozitiv de punerea ai 
la pământ. Grație acestuia, 
mișcarea unei manete se face c< 
între antenă și pământ astfel ci 
ce culege antena se scurge I 
mânt fără a mai trece prin apar 
figura 5 se vede și acest disp< 
Tot acolo se vede o instalație 
plectă a uneia din cele mai 
nuite antene.

Dacă după această descriere 
torii au vre-o lămurire de ceru 
pra instalării antenelor, să b 
iască n ne scrie direct sau Ia 
fio

Ing. N. Luț
Dir. Rev Radio Rr.mân
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CONCURSUL
Concursul acesta are 3 probleme 

in diferite ramuri ale științei.
Se poate răspunde sau la toate ces- 
unile sau numai la unele din ele.

Trimiterea răspunsurilor se va face 
isă numai la sfârșitul seriei, până la 
ita ce se va anunța odată cu con- 
irsul No. 4.
Se vor da adresele exact, chiar și 
! pseudonim!: în caz de publicarea 
imelui, vom respecta anonimatul.
Cele mai bune răspunsuri la toate 
chestiuni vor fi răsplătite cu : 
Premiul I volumul I, TI și III din 
.ăzboiul pentru întregirea neamu- 
î“ de C. Chirițescu.
Premiul II, voi. I și II din aceiași 
îrare.
Premiul III, voi. I, idem.
Fiecare premiat va mai primi și

F CU PREMII
câte un bilet la loteria sinistrafilor, 
cu care la 1 Ianuarie se poate câștiga 
milioane.

Vor mai fi încă 4 premii constând 

dintr’un bilet la loteria sinistraților 
cu tragerea la 1 Ianuarie pentru cei 
cari au excelat numai Ia una sau u- 
nele din chestiuni.

No. 1. Concurs geografic

Un călător face 2 călătorii cu va
porul. Un voiaj dela San Francisco 
(America) la Sydnei (Oceania). Al 
doilea voiaj dela Calcuta (Asia) la 
Colonia Capului (Africa). El a par
curs drumul cel mai scurt pe unde 
trec toate vapoarele de pasageri. In 
fiecare din drumuri s’a oprit la câte 
trei insule care sunt desenate în gra
vura noastră. Care sunt acele insule ?

Japonia (Osaka) ----

Uriașul lămpilor electrice
Japonia s’a industrializat, ea tin

de să devină America extremului O- 
rient, ceeace este una din cauzele 
mici ale ostilităței Statelor-Unite îm
potriva sa. Japonezii fabrica chibri
turi, cu care fac concurentă celor 
suedeze și țesături care înlocuesc, 

puțin câte puțin, pe cele care se fa
brică la Manchester, sau în Indii. Ia
tă că o formidabilă uzină de lămpi 
electrice a fost construită la- Osaka, 
marele centru industrial japonez. A- 
ceastă uzină a făcut cel mai mare 
glob electric. El se curapune dintr’un 
glob de sticlă care are diametru de 
50 centimetri și este de 90,000 de lu

mânări. După ce a fost expus la vi
trina agenției uzinei din Tokio, gi
ganticul bec electric va fi predat sta
tului Japonez, care-1 va așeza în mu
zeul de arta technică din capitala im
periului.

%. V. Lecca

rp r CURG E...
f&ân șwcutuî Mexicului) de P- R1MRRD

lai sus am arătat în ce fel a că- 
at Pater Pelagio asentimentul 
telui pentru trimiterea unui cu- 
■. Deci nu vom mai reveni asu- 

acesțui subiect, voim numai să 
văm că preotul se grăbi să infor
me pe canadian de bunul rezultat 
ntervenției sale și să-i recomande 
i doua zi dimineața, odată cu râ
tul soarelui, să fie gata de ple-

)-voastră știți“, adaogă el cu vo- 
înceată și mina zâmbitoare, ca 

trimis trebue să aibe ochii și u- 
ile deschise, peste tot ; mă bizui 
)v. că veți vedea și auzi tot ce ne 
e fi de folos“.
iine, bine 1 Lasați pe mine voi a~ 
eu acestor „gachupinos“ că „go- 
nu sunt numai șireți și cana- 

ii. își au obârșia dela normani, ei 
aă vor găsi nepregătit".

Trad. de AL. PROSICH.
Pater Pelagio mai schimbă câteva 

cuvinte cu el, apoi îl părăsi după ce 
îi ură o ultimă dată izbândă feri
cită. 3 - • •’

Ambii canadieni părăsiră casa și 
se duseră în grădină, unde se pier
dură in stufișul cel mai des.

Ajunși într’un loc unde nu mai a- 
veau teamă că vor putea fi auziți, se 
trântiră în iarbă.

„Rază-de-Iună” amicul meu !, în
cepu aventurierul, te-am adus aici 
căci vreau să-ți cer un serviciu,,.

„Mi-am închipuit eu lucrul acesta 
dela început, vorbește. Oii vier, știi 
doar prea bine că oricând sunt gata 
să te servesc“.

„Nu știu cum s’a făcut de m'am 
lăsat convins să primesc această mi
siune afurisită la care pot să pariez 
nouăzeci și nouă dintr’o sută că’mi 
voi lăsa pielea; dar acum s'a făcut 

și nu mai pot reveni asupra cuvântu
lui dat. Deci ascultă-mă. In timpul 
absenței mele să iei comanda oameni
lor mei, jle voi da ordin să-ți dea 
aceiaș ascultare ca și mie“.

„Rază-de-lună“ făcu un gest de ac
ceptare.

„Acum, urmă aventurierul^ ia (ța- 
cest chimir, el nu conține numai ba
nii ce i-am primit acum, ci și alte eco
nomii ale mele“.

„Și ce să fac cu el ?“
„Dacă voi fi omorât de acești „ga- 

chupines“ atunci nu vreau să Ie cadă 
și banii mei în mână ; păstrează su
ma de care vei avea nevoe și restul 
triniite-1 bătrânei mele mame, care 
viețuește colo jos, știi unde".

„Voi trimete întreaga sumă, eu nu 
am nevoe de bani, căci dacă acești 
bandiți de spanioli te vor omorâ, tre
bue să răzbun moartea ta și atunci 
banii nu mi-ar folosi la nimic“.

„Aceasta este adevărat, vei trimite 
totul. Am tranșat, îți mulțumesc”.

„Nu știu cam pentru ce, ceia ce 
mi-ai cerut este doar atât de simplu,

„Da, da" zise celălalt dând din
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Coperta noastră

Aviația si Marina• •

Când zici marinar, zici frate : fără 
să se cunoască, fără să se înțeleagă 
la vorbă, marinarii de pe întreg glo
bul se ajută unii pe alții ori când 
e nevoe și mai ales în ceasuri grele. 
Povești ar fi nenumărate, — le las pe 
altă dată.

O barcă de salvare plecând dela un nas naufragiat.
Iar când zici aviator, — zici mari

nar la pătrat, — primejdile fund și 
mai mari De aci și dragostea care 
leagă pe acești nebuni cari înfruntă 
moartea cu zâmbetul pe buze.

Una din dovezi o dă și coperta 

noastră. Un vas e îu primejdie, a- 
runcat pe stânci în apropiere de 
coastă. S. O. S. zbârnăe, ajutoarele 
aleargă, dar... nici bărci, nici tunuri 
speciale nu pot duce la vaporul si
nistrat frânghia mântuitoare a pasa
gerilor și echipagiului ! — Groază pe 

mal, resemnare în voia Domnului 
la bord : dintr’o clipă în alta vasul 
se va desface în bucăți și la mal șa
lurile vor arunca leșuri, printre sfă- 
râmături !

Dar iată că un zbârnăit se aude : 

un aeroplan. Ochii, deja înălțați spre 
cer, se îndreaptă către pasarea de 
oțel. După ea se desfășoară o frân
ghie, al cărei capăt atârnă pe păJ 
mânt. Cei dela uscat o prind.

Evacuarea naufragiaților

Pasărea, înfruntând furia vântului 
trece la mică înălțime pe deasupr; 
peștelui de oțel și dă drumul la frân 
ghie ; zeci de mâini o prind : legatun 
cu uscatul s’a făcut!

Rând pe rând, în coșuri special« 
cari alunecă pe frânghie, cei de p 
bord ajung laJ mal, unde primul ges

cap „este foarte adevărat; dar cine 
știe cum vor eși lucrurile“.

„Hm ! îmi închipui că până acum 
nu avem de ce ne văita“.

„Așa este, până acum ne-au succes 
toate, măsurile noastre au fost astfel 
luate încât, — fără a deștepta cea 
mai mică bănuială, — ne-am ajuns 
scopul nostru, însă să vedem și sfâr
șitul".

„Bah ! o să reușim, fii fără grije 
„Sumah“. Afară de aceasta planul 
nostru este destul de onorabil deoa
rece, oameni față de care nu numai 
că nu avem nici o obligație, dar încă 
nici nu-i cunoaștem totuși voim să 
Je facem fun serviciu".

„Neapărat. Acum doar un ultim 
cuvânt“.

„Vorbește“.
„Supraveghiază pe lacesti fățarnid 

de majordon ; nu știu pentru ce, dar 
îmi insuflă o repulsiune de neînvins".

„Am să’l supraveghez, fi fără 
grije“.

„Ei bine atunci să mergem că mân 
cam .

Ambii oameni se ridicară și se re- 
întoarseră pe acelaș drum tot atât de 

liniștiți ca și când ar fi vorba de lu
cruri cele mai banale.

Imediat după masă aventurierul 
adună oamenii lui în jurul său, spre 
a le prezenta pe „Rază-de-lună“ ca 
pe șeful lor în tot timpul absenței 
sale ; după ce-și aranje astfel toate 
afacerile se înveli în zarapa lui, se 
culca în iarbă și adormi imediat.

Am exprimat ades până acum nu
mele de Don Melchior- Diazi. Citito
rul Fa văzut apărând fără ca noi să’l 
lămurim cine este și cum a ajuns la 
situația pe care o ocupa el în familia 
Saldibar. A sosit acum momentul săi 
prezentăm cititorilor și să-i aducem 
la cunoștință anumite și foarte im
portante întâmplări absolut necesare 
spre a se putea înțelege unele eveni
mente ce vor urma.

Când Satavento predase lui Don 
Anibal copilul salvat din acea luptă 
sângeroasă cu indienii, pe care am 
descris'o într’un capitol precedent, el 
ascunsese faptul că, copilul încredin
țat de un vânător alb, — pe care îl 
văzuse pentru prima dată, și care, — 
dându-i tot odată un săculeț plin cu 
pulbere de aur, — despre care pungă 

majordomii găsise de asemenea d 
cuviință sa rai pomenească nimic, - 
îi spusese :

„Copilul acesta este născut di 
părinți albi. Intr’o zi el va fi recla 
mat; roagă pe Don Anibal să aib 
cea mai mare grije de el".

Sub această rugăminte Sotaveni 
mirosise un secret și în speranța c 
mai târziu va trage vre-un folos di 

țd, rugămintea vânătorului o țin 
pentru sine, mulțumindu-se și ii 

,ventă o poveste oarecare, pe cai 
'haciendarul dându-i o important 
prea mică, o crezu.

Deci copilul fu primit de Don / 
nibal fără multă opunere și cresci 
în familie. In primii ani haciendi 
irul dădu prea puțină atenție cop 
luîui însă fără ca în inima lui f 
se deștepte un interes mai viu pej 
tru el ; era tratat mai mult ca cop 
Iul unui servitor al casei decât < 
un membru al familiei, destinat • 
ajungă Ia o anumită importanță. •!



IN MIJLOCUL AFRICEI SĂLBATICE...
Sunt mai mulți ani de când s a re

întors din Africa o expediție al cărei 
scop a fost de a cerceta atât fauna 
și flora, cât și popoarele negre cele 
mai puțin cunoscute, din mijlocul 
Africei sălbatice, căutând să cinema- 
iografieze în acelaș timp —• pe cât 
posibil — tot ce întâlneau în drumul 
lor. Remarcăm că fotografiile ce în
soțesc acest articol suni reproduse 

Răsboinici cu scuturi caracteristice. 

după filmul adus de acea expediție
care a fost formată din D-nii : Oscar 
Olsonn, faimosul opertaor dela „Swen 
ska“, cea mai renumită firmă cine
matografică suedeză; baronul de 
cwenborg, un om mare, cu înfățișa
rea surâzătoare și care exprima plă
cerea de a trăi; Jan Arssen, un tâ
năr foarte învățat și secretarul ba 
ronului, un fel de Sancho Panza fri
cos, pe care desigur un devotament 
fără margini, față de stăpânul său 
l-a hotărît sa plece în această călă
torie, plină — pentru el — de atâtea 

e să îngenuncheze și să mulțumească 
Cerului, că prin iscusința minței cu 
care am fost creați, ei încă mai pot 
fi de folos omenirei. Pe urmă, încon
joară și îmbrățișează pe fratele avia
tor, care, ca și cum nimic minunat 
nu făcuse, privește liniștit.

Căci așa sunt croiți navigatorii, a-
erieni sau acuatici : îi minunează mai 
mult ceiace ce văd la uscat, unde nu 
se prea stă la cârmă, nici nu se prea 
uită lumea Ia busolă, nu se merge 
cu drumuri sănătoase pe oceanul vie
ții spre portul Perfecțiunea Umană.

Moș Delamare 

mistere și pericole. Vă închipuiți 
deci că n’au lipsit întâmplările co
mice, pe care le veți întâlni în arti
colele ce voiu scrie.

„In numărul acesta al „Ziarului 
Călătoriilor” voiu începe seria arti
colelor cu o vizită la Kikujoși, des
pre cari vom lăsa să vorbească — în 
traducere — notele de călătorie ale 
membrilor expediției.

.-.„Călătoria noastră continuă;' în 
liniște. Noaptea dormim sub cerul li
ber, la adăpostul unui acacia. Car 
nea proaspătă nu lipsește. Colecția 
lui Olsonn se mărește în fiece zi. 
Baronul și-a luat sarcina de a ne a- 
proviziona cu merinde. Jon Arssen 
studiază cu un ochiu distrat obiceiu
rile hamalilor noștri negri, și a de
venit popular distribuindu-le diver
se mici obiecte de toaletă. Odată am 
surprins, pe unul din aceștia, fre
că ndu-și buzele cu o perie de dinți: 
iar altul gusta cu nespusă plăcere 
dintr’un tub de vasilină mentolată.

„Eu, în calitatea mea de medic al 
expediției, sunt neocupat acum, căci 
climatul acestei părți a Africei este 
sănătos și, până în prezent, am vin
decat doar câteva scrântitvri și pan
sat câteva sgârieturi.

„Acum traversăm un platou care 
nu e altceva decât un șir de ondulă
ții armonioase, un adevărat parc vast 
plantat cu pini mari și desișuri de 
arbori, de unde se împrăștie un par

Frumoasclc tribului.

fum delicat de trifoiu, unde, în iar
bă, crește lucitoarea floarea-vântu- 
lui și unde râușoare limpezi ne ofe
ră răcoarea undei lor. Mergând pe 
aci, voi ajunge la picioarele munte
lui Kenia, un uriaș de 5.800 metri 
care își înalță, până sus în cerul al

bastru. vârful lui pleșuv, înălbit de 
ghețuri și zăpadă, ceta paradoxal 
«ub ecuator.

„Acolo locuesc Kikujoșii, popor 
harnic și inteligent, cel mai curios, 
zice-se, din acea regiune- Aceasta era 
prima noastră întâlnire cu ei și He- 
indrick, mă trăgea îngrozit de mâ
necă :

.,- Domnule, bâlbâi el. cel puțin 
nu sunt antropofagi, urâții aceștia?

„L-am sfătuit să fie liniștit căci 
sălbatecii nu vor face nici un fel de 
mâncare din el. Și bietul om răsuflă, 
atunci foarte ușurat...

„Deodată izbucniră strigăte.
„Sub pini își facil apariția un ciu

dat cortegiu. In frunte era M’taga. 
conducătorul hamalilor noștri. După 
ei veneau bucătarii expedi.iei . -
tre, purtând pe umerii lor bețe lungi 
pe cari erau legate găini ce piuiau. 
bătând zadarnic din aripi,

„Din urmă veneau alji șase negri, 
cu corpul svelt, corpul acoperit cu o 
piele ca de animal și purtând, în ju
rul gâtului, urechilor, brațelor și pi
cioarelor, niște cercuri de curcubete. 
Cel mai mare, care părea că conduce 
misiunea, le-a înlocuit prin spirale de 
aramă ce sclipeau la soare, produ
când, în acelaș timp, niște chinchete 
bizare la fiecare pas. Culoarea lor ca 
ciocolata și nasul cârn 'i fac să fie 
urâți. ,

„Aceștia, ne spune interpretul nos
tru, sunt trimișii șefului primului sat 
Kikujo, cari vin să ne salute, adu- 
cându-ne ca dar aceste găini : iar da

că vrem sa mai rămânem la dânșii, 
ne vor da oi, lapte și miere...

„Le-am mulțumit cordial și am tri
mis răspuns că vom duce, din parte- 
ne daruri pentru ospitalierul șef. Și 
cum modul de a da valorează mai 
mult încă decât ceiace dai — chiar
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iu Africa orientală ne-am decis a 
i le duce imediat.

..Mica noastra trupă se desfășură 
cu ceremonie. M'taga își puse uh co 
lier de dinți de elefant, iar Zamba — 
interpretul nostru — unul de dinți 
de hipopotam. Unul din negri și-a a- 
lârnat la gât, în loc de fetiș, peria de 
dinți pe care i-o dăruise Arssen.

„Ajunserăm curând la marginea u- 
nui râu a cărui ape aleargă repezi 
printre malurile înverzite. Acolo vă
zurăm niște negri, aproape peste tot 
goi, cari duceau pe cap urcioare cu 
apă. Erau, fără îndoială, îngrijitorii 
satului, .căci de acolo încep plantații 
le cari sunt într’o stare înfloritoare 
Kikujoșii fiind remarcabili agriculto
ri. Ricinul, sorogo, trestia de zahăr și 
cartofii se găsesc în abundență.

„In toate părțile se văd superbe 
negrese cu trăsăturile sculpturale, 
cari — cu un șorț ușor legat în jurul 
corpului — sapă pământul cu caz
maua sau culeg ierburile.

„Foarte curios, Jon Arssen se în
treba.

„ — Unde să fie oare bărbații ?... 
la război ?... la vânătoare ?...

„ — Aci, răspunde Zamba, femeile 
lucrează pământul săpându-1 și în- 
sămânțându-1, strâng recolta, bat ce
realele, macină meiul, fac untul de 
ricin, îngrijesc de curățenia colibei, 
prepară mâncarea și împodobesc pe 
soții lor în zilele de sărbătoare....

.. — Dar bărbații?

„ — Sunt foarte mulți babuini pe 
aci.-, animale nesuferite !... Aceștia 
furăță câmpul într’o oră... nu mai ră
mâne nici cartofi... nici trestie de za
hăr... nimic... totul rămâne mâncat, 
stricat, pustiit 1

„Așa dar sunt foarte necesare pos
turile de supraveghere. Când ceata 
de maimuțe își face apariția, pașni
cul le sperie scoțând țipete și izbind 
niște capace, ca arabii la apropierea 
lăcustelor.

„Admirabilă filozofie conjugală I... 
Ingenioasă repartiție a muncii !..- 
Feminismul bineînțeles I Femeile ne- 
având nevoie de distracții și toalete, 
ce simplificare a existenței pentru un 
soț !...

„In timpul acesta, de după per
deaua plantațiilor, își făcu apariția o 
palisadă ce înconjură colibele de 
paie, a căror formă ascuțită ne amin
tește stogurile de pe câmpiile noastre.

„Sunt de altfel foarte regulat a- 
ranjate, în cerc, formând Ia mijloc 
un fel de piață unde, sub un arbore, 
se depozitează grânele în adăposturi 
speciale .

„La vederea aparatului de cine
matografiat, pe care-1 ducea Zamba, 
locuitorii satului se arătau cam alar
mați și foarte nedumeriți.

„ — Tu, spuse M’taga lui Oscar 
Olsonn, să nu pozezi casele, pentru 
că acolo sunt idoli... și ei se vor su
păra..

perle multicolore. La închei 
mâinilor și la glezne, ei poart. 
țari de aramă. La gât un trip 
lier de argint de care atârnă 
dinți mari, gălbui. Spre a-și coi 
ta această superbă ținută de 
și-au atârnat — Ia tâmple — 
colți mari de porc mistreț, pe 
i-au legat cu o panglică înfășur 
jurul capului.

O femee macină gfsv.

Grup de femei la ciuruit.

„ — Veghează...
„ — Ce?
Și Zamba ne arătă, în vârful unui 

arbore înalt care domină plantațiile, 
un adăpost cu acoperișul de paie, a- 

mănător locuințelor lacustre ale 
strămoșilor noștri preistorici. Si Zam
ba explică mai departe:

Oslonn râse și făcnașacum îi spuse 
negrul, rămânând să-și ia mai târziu 
revanșa.

„Doi negri măreți înaintau majes- 
tos spre noi. Donă piei de animale, 
una atârnată pe piept și alta pe spa
te, acopereau corpurile lor până la 
șolduri, legate cu câte o centură de

„ — Vă UTează, traduse Zan 
fiți bine veniți aci, dacă ați 
ștofe albe și roșii...

„Desigur că am consimțit la 
condițiuni și, mulțumindu-ne, 
ne-a promis un „dans al sc 
executat de întreg tribul de i

„Hamalii noștri lăsară sj 
jos, în timp ce noi plecarăm p

„Peste tot domnea liniștea și 
Puține femei mai lucrau acun 
goare. In fața unei colibe v 
o negresă alăptându-și odorul 
Iul aceasta avea grațiile tutun 
rilor negri. Sugând, el se jucr 
I ierul zornăitor al mamei sale

„Mai departe văzurăm un ț 
cam de vre-o 5—6 anișori, sb 
se în mâinile unei mari namil< 
— pare-se un vrăjitor ce vroi 
ție capul nemișcat. La un 
dat, profitând de clipa când 
era cu gura deschisă, el intro 
instrument de oțel și scoase t 
tvT un dinte însângerat

„Mergând înainte văzurăm 
meie așezată pe un trunchiu 
bore, iar în picioare, aproape 
sa, alte două cari-și așteptau 
Un om în vârstă se apropie i 
o oală și o lamă ascuțită ce 1 
soare. El vărsă, o parte din co
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ilei, în mână apoi frecă cu energie 
pul clientei sale.
„ — Acesta, explică Zamba, e ulei 
s ricin... foarte hun pentru piele și 
ir...

Coafură de gală a unui Kikuju.
adăogă că în jurul satului se ga- 
frumoase plantații de ricin. Cul- 
aceasta a fost introdusă de en- 
aci, și — închec el printr’o ex- 

ie profundă de scârbă — nesufe- 
aceștia beau uleiul de ricin !.,. 
ofunda lecție de filozofie ! Evi- 
, concepțiile gustului sunt relati- 
?entruce negrii nu vor găsi mai 
ferit de a înghiți untul de ricin, 
mp ce noi rămânem uimiți la ve- 
i c.ă-1 întrebuințau ca cosmetic ? 
riciiunea fiind terminată, coafo- 
— cu o mână dibace — rade 
lect capul tinerii elegante. Nu 
i : e ultima creație a modei fe- 
ne la Kikujoși! Și tânăra, vese- 
irâde foarte fericită că are oca- 
e a se prezenta în fața unor 
ii. atât de elegantă și do fru- 
î...

bărbați operația rasului e mai 
licată. Ei fac pe cap niște cărări 

astfel că craniul seamănă cu un te
ren brăzdat.

„Și în timp ce femeile se ocupă cu 
măcinatul grăunțelor sorogo din cari 
se va face pâine, niște fierari — așe

za ți în fața colibei — se ocupă cu 
singura meserie ce onoreaz■ ■ L 
bat: fabricarea armelor, niște sulițe 
puternice cu cari se pot vâna ani
male sălbatice, sau scuturi din piei 
de hipopotam împodobite cu ciudate 
desemne roșii, negre și galbene,, ce 
de departe seamănă cu niște uriașe 
ouă încondeiate în culorile cele mai 
vii...

(Va urma). Al. Th. Drobb

DIN ANTICHITATE
(Datele înainte de Christ.)

1491. Eșirea Israeliților din E- 
gipt sub conducerea lui Moise un
de au stat 430 ani. Această fugă a 
Evreilor din Egipt a fost cauzată 
de munca la care ei erau supuși.

1490. In anul al 2-lea dela eșirea 
din Egipt, Moise construește Ta
bernacolul. Aron fratele lui Moise, 
este numit marele preot ; acesta 
stabilește Preoții sau Leviții.

1490. Alfabetul feuician introdus 
în Crecia de Cadraus, este adoptat 
de locuitorii de aci. Tot Cadmus 
inventă arta de exploatarea mine
lor și lucrarea metalelor.

1481. Începutul regatului Lydiei. 
\lanes sau Maeon, primul rege în 
Lydia și Phrigia, 297 ani înaintea 
cucerirei Troei.

1480. Thot numit de Egipteni și 
Hermes sau Mercur de Greci, era 
50 ani posterior lui Moise după 
Eusebiu. Egiptenii l-au numit Tris- 
megistul sau de trei ori mai mare 
în calitate de Legislator, Preot și 
Filosof. A scris 42 cărți sacre, în
credințate numai preoților, cari 
conțineau toată enciclopedia reli
gioasă și științifică din primele 
timpuri ale Egiptului, Poporul e- 
riptean îl onora ca pe un zeu.

1480. învățatul Sanchoniaton, sau 
Sahonai, scriitor fenician, pretinde 
că avea o copie dela Thot, scriere 
care trata despre pietre în raport 
cu primele origini. El a scris în 
forma de poeme theologia Chal- 

deenilor și Fenicienilor. Preoții e- 
gipteni îl priveau ca autorul tutu
ror științelor și invențiunilor și 
dădură numele său la 42 cărți pe 
cari ei le posedau. In realitate însă 
cele 42 cărți i se atribue lui Thot 
egipteanul.

1470. Se inventează râșnița.
1451. Iosua, succesorul lui Moise- 

conducătorul Israeliților în pă
mântul promis a scris o carie care 
poartă numele său și în care el 
arată isprăvile sale, stabilind pe 
cei rătăciți, prin pustiuri, în pă
mântul Canaan sau țara unde 
curge lapte și miere.

1452. începutul lucrărei metale
lor. Fierul.

1598. Museu, filosof și poet grec, 
care vine din Thracia la Athena. 
sub domnia lui .Erechteu (1398- 
1348). A scris mai multe opere în 
formă de poeme: Misterele, Pre
ceptele, Theogonia și Imnuri, toate 
pierdute. Poema Hero și Leandru 
pe care unii o atribue lui Museu, 
este posterioară acestuia, adevăra-
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O FEM.EE CURAG1OASA

0 săritură reală din avion in automobil.

tui autor a trăit probabil prin sec. 
III sau IV după Christos.

Fiul acestuia, Eumolp, publică 
poesiile tatălui său Museu, iot sub 
domnia lui Erechteu.

1383. Ceres și Triptolem învață 
poporul Grec agricultura.

13?0. Amphion regele Thebei, a 
fost un faimos musician în vechile 
tradiții ale Grecilor. El cânta cu 
lira. Tratele său Zethus a fost un 
mare luptător, având forje colo
sale. Amândoi au domnit împre
ună la Theba.

136?. Linus, celebru musician și 
poet grec, după mitologie era fiul 
lui Apollon și Caliopei sau Una- 
nia Se zice că el inventă ritmul 
și melodia. A avut de discipoli pe 
Orpheu, Thamiris și Hercule. A- 
cest din urma și ultimul elev, o- 
moară pe Linus aruncându-i lira 
în cap.

1364. începutul regatului La- 
tium, o regiune din Italia veche, 
[anus este primul rege care a dom
nit în Latium. Acest regat a durat 
611 ani și'în care timp au domnit 
21 regi (v. a 753).

1325. Perseu fondează Micena . 
al VTI-lea .regat care se formă în 
Grecia.

1319. Tlion este construit în Pro- 
ya de Ilus, fiul lui Tros. 65 ani 
înaintea expediției Argonauților.

1253. Ihamiris, celebra musican- 
tă avea cea mai frumoasă voce a 
timpului. Cei vechi vorbesc de 
poesiile acestei muziciane.

1254. Expediția Argonautiloi 
condusă de Iason pentru cucerirea 
lânei de aur din Colchida. Cu el s’a 
asociat mai mulji eroi greci între 
cari se afla Hercule și Theseu. Co
rabia pe care s’au suit se numea 

Ș t i i n t ag^r âde

IMPLORATORUL : -Mu! Pușca e prea lungă 1

Argos, de aci numele de Argo
nauți.

1251. Noul Tyr este construit (240 
înaintea templului lui Solomon). 
Supremația bidonului trece acum 
la I’yr.

1248. Orpheu din Boeția sau din 
Thracia, discipolul lui Linus, poei 
și celebrul muzican, medicul și șef 
al Grecilor. A luat parte la expe
diția Argonauților. Grecii îi ad
mirau atât de mult cântecile eu lira 
în, cât spuneau despre el că fia
rele sălbatice se opreau în loc și-l 
ascultau, crengile pomilor bateau 
în cadenfă iar apele se opreau din 
mersul lor.

1244. Hyagnis, Marsyas și Olimp. 
toți trei discipolii lui Orpheu, ar 
fost asemenea muziciani celebri.

1240. Dedal, personaj faimos dii 
Athena, a fost celebru mecaniciau 
arhitect și sculptor. Se zice că e 
inventă sfredelul, fierăstrăul, topo 
cui sau securea (barda), nivelul (ui 
instrument de a verifca dacă ui 
plan este orizonial) și catargunl* 
și pânzele pentru corăbii. La Mi 
uos, regele Cretei, Dedal conștru 
ește Labirintul celebru în antichi 
tate prin galeriile sale obscure ș 
intortoclriate.

1233. Prima fondare a Carthagi 
uei de Tyrieni (50 ani în. cucerire 
Troei). Fondarea se atribue lui Io 
și Carchedon.

1225. Etruscii încep în aceste 
timpuri cultivarea artelor în Ite 
lia.

1218. Eumolp, fiul lui Mușc« 
poet căruia cei vechi îi citează a; 
leva versuri.

Latza Trandafir.



ZIARUL ȘTIINȚELOR Șl AL CĂLĂTORIILOR

Rubrica Cititorilor
rtca e deschisa tuturor intrebă- 
tiințifice, La unele chestiuni 
șurile se dau direct de specia- 
ră a se mai publica întrebarea, 
ru a primi răspunsurile mai 
7 rugăm a vă adresa direct în
> nostru :
ru cărți, reviste, hărți, la „Car- 
unânească", Bulevardul Aca-

3, București.
■u radio, electricitate, d-lui in- 
Lupaș, B-dul Domniței No. 3.

/I P E l.
»teca ce a luat de curând 
lin inițiativa câtorva tineri si
la dragoste de muncă pentru 
ea sătenilor din comuna Băile 

, face apel la l,'ate persoanele 
oare spre a dona diferite 
! citit, etc.
dinte, Gh. Mihai.

lntr»bSrl
Medicale. Ce element trebue 
uie, în alcool, bețivului spre 
ista de băutură ?

I. S. 1., Buzău 
?izica. Cât costă o lunetă as- 
eă cu diametrul de 108 mm.

> bobină Rumkorf ?
Cu stimă loan Chivulescu 
xospodarie. a) De unde aș 
ă-mi procur animale de rasă 
>ecial păsări ?
im se accelerează putrezirea 
ii dela animale ?
fedicale. Ce este vitamina și 

se prepară ?
T S. Jonescu, Buzău 

liimie. Ce metodă a-și putea 
Ha pentru a «chimha culoa- 
ienă a unei plăci (obiect) de 

obținând o culoare verde 
It sau mai puțin închisă.

ISTITUT TFCHN1C 
arin corespondentă
le. «ie Electricitate 8’ Mecanică» 
irizată de r'nnr. Ministerul

Trist rucținneî.
:a Griv;ței ' o. 37, etajul 3 — 

BUCUREȘTI
la cunoriința meseriașilor ș> 

nilnr cari vor să-și »acă o curierii 
. fără tnari cbeltneli ș- fără a-si 
un»Va sau lo-alitatea, că ’nasrie- 
.n zilnic, fie personal s»u prin 
'ent« Oereți și consultați pros 
lo«tnl lei 20 
un tot-odată elevii Instîtutu’ui 
■nu) viitor 'e va ține la 15 Mantie 
p ezenta delegați or M-msterultf 
în’i si Lucrări Pnblice
u vor ‘limite din t mp cererea 
sre 'a examen. Direcțiune»

fără a periclita (ataca) forma sau 
masa obiectului. T Grigoroviri, Cwătili

256. Metale. 1. Care e cea mai prac
tică și mai bună soluție pentru a 
curăța tingirile de aramă și fier ve
chi pentru a putea fi cu ușurință 
spoite. 2. Cum se poate face un aliaj 
bun pentru a lipi tablă de aramă și 
fier și care este procedeul ?

Tinichigiu I. Opșinschi
257. Vânătoare. Am trimis încă o 

scrisoare francată, nu primesc rezul
tatul.

Deci cu onoare vă rog să binevoiți 
ca printre rândurile ziarului dv. să 
se publice și întrebările ce voesc și 
de care răspuns am nevoe.

Fiind un bun vânător voesc să 
cumnăr o armă marca „Pieper Ba
tard“ fără cocoașe. Deci după ce o 
Pot cunoaște dacă este bună sau nu? 
Adică țevile să fie fine, să aibă bătae 
cât de departe, vânatul să cadă ime
diat si în fine să bată cât mai strâns 
<î nljcele dese.

Ce semne deci poartă pe piese și 
la care piese, sau ce măsură exactă 
ar avea lungimea țevilor, ce lărgime 
interiorul țevilor sau în fine care ar 
fi modul să cunosc o armă perfectă, 
întrucât magazinele și armurieri de 
branșă ascund secretul ?

Care calibru este mai bun 12 sau 
16, adică pentru armă de vânătoare 
cu cartușe cu alice.

2. De unde pot procura și o carte 
cu instrucțiunile armei de vânătoare 
mânuirea etc., adică manualul ei.

258- Microscopul. Doresc să știu 
cum aș putea prepara secțiunile bio
logice pentru studiul microscopic.

Posed un microscop care mărește 
cel mai mult de 500 ori.

Doresc să știu ce coloranți trebuesc 
întrebuințați cât și technica necesa
ră. Vă rog recomandați un tratat ele
mentar francez dacă există.

Un vechi cititor naturalist
259. Autoscopie. 1. Ce este acea

„Autoscopia“ și cine a scris des- 
pre ea ? loanid

260. Viziunea acustică. 2) Ce este
„viziunea acustică". Câteva nume 
cari au făcut cercetări în sensul a- 
cesta. La ce stadiu au ajuns azi cer
cetările și experiențele asupra „vizi
unii acustice". Unde aș putea găsi 
tratat cu articole despre acest subi
ect ? Joanid

561. Zoologie. 5) Cum se scot măr
găritarele din scoici. Ce sunt aceste 
pietre prețioase — cum se fac — cari 
sunt scoicile cari le conțin. Tn ce țări 
sunt coțp maj multe scoici de acest 
fel. Unde aș putea găsi un articol 
care să scrie pe larg desnre »c<»«iea ?

A. Toanid-Clu]

PAsnunsuri

Medicină. — G dela Munte- Radi 
cal perii nu se distrug decât prin e 
lectricitate.

Reviste. — D-lui 1. Chirculescu, 
Mizil. „Natura" apare regulat, învin
gând toate greutățile, — ca ori ce 
revistă serioasă și de înălțare. Un 
număr 25 lei. anual 250 Redacția str. 
Doamnei 1, București.

Școlare. — D-lui G. Delamunte și 
cititor C- Lung. Școala electrotech- 
nică a statului, — str. Victor Ema- 
nuel, — nu primește decât bacalau
reat. real sau modern-

Cărți, Pustnicul-Mera. „Precizări în 
situația psihologiei" costă 60 lei, cu 
transport 70. Pentru materie ! „Uni
versul, eterul..." de Christescu, lei 70. 
Biologia de M. Dumitrescu. lei 25. 
Dicfionarid 50 lei. Eugen Relys e ga
zetar, Editura Brănișteanu, Palatul 
Luvru.

— Dusa Ștefan. Pentru -motoare:
I.eonida.  Electricitatea 20 lei: Duuu- 
trescu Pârvan. Electricitatea 65 lei : 
Condeescu, electricitatea industrială 

100. Cartea Românească
Supercumulator. Emil Sangeorgea- 

nu- Soc. „Forța", bd. C. A- Rosseti 
nr. 5. București vă poate da toate lă
muririle.

Automobil. De sub mare. Regretăm 
dar nici noi nu avem amănunte. 
Sunt creațiuni unice cu care câte o 
casă... americană face reclamă pentru 
a bate pe altele.

loan Sabo, Simleu : Rugăm a ne 
trimite, și fotografii sau clișee- — pre
cum și o hartă făcută cu cerneală 
neagră.

Conserve. Măzărescu, Brăila, div. 
10-a cu privire Ia conservarea ali
mentelor pot a-i răspunde următoa
rele :

Conservarea vinetelor tocate așa du 
pă cum urmează multe gospodine 
are mai multe desavantaje cari pot 
fi în parte înlăturate dacă procedăm 
astfel :

Se spală sticlele bine, apoi se fierb 
10—15 minute în clocote în apă în 
care se adaugă sare.

Se coc vinetele, se toacă și li se a- 
daugă numai sarea necesară. Fundul 
și cuțitul de tocat înainte de între
buințare au fost bine spălate și ți
nute în cuptorul sobei pentru a de
veni cât mai sterilizate.

Se umplu sticlele și fără a le pune 
dopurile le fierbem într’un vas cu 
apă încarc am adăugat multă sare 
pentru ca puntul de fierbere a apei 
să fie de 100u. După 15 minute de 
fierbere în clocote se astupă sticlele 
cu dopuri care și ele au fost fierte 
tot în apă cu sare. Sticlele astfel pre- 
gătie se ceru iese și se păstrează 
răcoare.
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\ inelele din sticle se acut cu îules 
mre daca ne servim de un tub de 
sticlă îndoit în formă de U. întoar
cem sticla cu gura în jos deasupra u- 
uei farfurii, introducem tubul de sti
clă până la fund suflând prin celalt 
capta. Imediat conținutul este scos.

Acest mod de conservare cere multă 
atențiune și operațiuni pentru ca to- 

’ iul să fie cât mai sterilizat posibil.
întrebuințarea acidului salicilic 

pentru împedecarea fermentației nu 
. este bună din punct de vedere me

dicul, și nu poate fi consumat de ori
ce persoană-

Următorul procedeu este mai Ies 
nicios, economicos și mai sigur ;

v Se coc vinetele indiferent în ce e- 
pocă a anului. Se curăță de coajă, li să 
dă cozile jos lăsându-le întregi, fără 
a le toca. Încă fierbinți, le așezăm iu 
iui borcan de sticlă, un rând vinete și 
un rând sare, cât de abundentă. Oda
tă borcanul umplut, punem deasupra 
sare și adăugăm oțet „Cocoș“, fără al 
fierbe atât cât primesc vinetele și bor 
ca nul se umple complet. Se poate 
adăuga și usturoi pisat, al cărui miros 
dispare complet până la întrebuința
re. Punem apoi un mic teasc cu o 
greutate și acoperim borcanul pu- 
nându-1 la pivniță. La întrebuin
țare se scot atâtea vinete cât a- 
vein nevoie și le punem în o stre
curătoare de tifon în un vas mare 
cu destulă apă caldă pentru a le 
scoate sarea. Operația merge mai 
repede dacă adăugăm apă chiar în 
strecurătoare și amestecăm bine cu o 
lingură de lemn, lăsând apoi să se 

' scurgă apa ca și cum scurgem zerul 
din brânza de vaci.

\ inetele astei obținute sunt mult 
mai gustoase ca cele preparate în 
timpul verei și suni mai puțin toc- 
sice.

Zoc Corciooă 
Str. Regală nr. 3

145. Hipnotism. Amator de științe. 
Cernăuți. Pisica fiind aproape singu
rul animai care nu posedă „magne
tismul personal“, nu are influență 
hipnotică asupra paserilor și nici 
chiar asupra Celorlalte vietăți, — nici 
chiar ea nu poate fi hipnotizată.

R. Amed Samech, S;biu
Astronomie. Ciocălteu. Rectificare. 

Latitudinea se măsoară prin unghiul 
Iurmat de verticala Jocului cu equa- 
torul ceresc. Aproape de equatorul 
pământesc, arcul de meridian făcând 
parte diidr’o curbă mai mică decât 
raza mijlocie a globului. La poli, cur
ba liind mai mare, normalele se între 
taie la o distanță mai mare. Unghiul 
de 1° jnir’o circonferință mai mică 
< uprindea un arc mai scurt decât în
truna mai mare. A. 1.

/ urism. (2). Nicolae Morariu, pri
mul călăior al României în jurul pă
mântului. Arad 1925—1931.

lânărui Nicolae Moraru, original 
din Arad, 'face ocolul pământului pe 
jos. A călătorit timp de doi ani prin 
Africa și o parte a Europei. Acum se 
află în România.

Scopul călătoriei e să facă studii 
asupra naturii, mersului gospodării
lor, industriei și comerțului.

Ștefan Florea, Brașov

15". Istorie. — An. 12 Nicorescu, 
Hârșova. — „Nirvana“ înseamnă la 
Budiști (nu babiloneni) „nemurirea 
sufletului“ -lf- Ciocâltea

RADIO
Toate răspunsurile privitoare la 

radio, sunt date de redacția revistei 
„Radio-Român', Bul. Domniței 3. Cei 
ce doresc răspuns prin Ziar, se vor 
adresa la Ziar; cei ce doresc răspuns 
grabnic se vor adresa redacției re
vistei Radio-Român. dându-și adresa 
clară și adăogând timbre pentru răs
puns. Tuturor li se nor răspunde în 
termen de trei zile.

28. Vechi amator C. P., Galați.
I. Ce sistem de bobine se întrebuin
țează la ambele aparate din No. 42 ?

lAe preferință sistemul în „flanc de 
coș“ (zis și . gabion) sau sistemul „le- 
dion“. In general oricare din bobina- 
jele obișnuite și cari vor fi descrise 
cu timpul în revistă.

2. Ce număr de spire au bobinele 
dela a naratul cu cuplaj „Bourne" ?

Depinde de undele pe cari voiți sa 
ie prindeți :

a) pentru unde de 400 metri veți 
pune: la antenă 25 spire, la acord 
50 spire și reacție 75 spire.

b) pentru unde foarte scurte (sub 
60 metri) veți pune : la antenă 2 spi
re. la acord 6 spire, la reacție 9 spire.

"A. Pot întrebuința acoperișul meta
lic sau rețeaua electrică la ori și ce 
aparat, cu antenă ?

Nu : aparatele mari merg uneori cu 
acest fel de culegători de unde; apa
ratele mici numai foarte excepțional 
și destul de rău chiar și atunci. In 
general se va monta antena cea mai 
bună posibilă și se va evita întrebuin 
țarea antenelor improvizate pentru 
posturi mai mici de 4 lămpi. Prima 
grije a unui amator ee-și construește 
un aparat mic să fie montarea unei 
antene bune.

4. Cuplajul Tesla este bun ?
Cuplajul Bourne este tot un cuplaj 

Tesla, cu singura deosebire că secun
darul are polul său cel mai mic legat 
la pământ (deci la polul pus la pă
mânt al primarului). In acest mod 
se reduce influenta corpului operato
rului asuura reglajelor. La recepție 
veți întrebuința totdeauna de prefe
rință cuplajul Bourne.

29. b.eca Th.. T.oco 1. Cum se așează 

u antena interioara pentru o multe 
lampă Fleroeling ?

Ni se pare prea mica antena pentru 
o monoplană ; totuș : puneți 3 sau 4 
fire paralele în lungimea camerii 
(5 m.), uniți-Ie la un capăt și coborîți 
la aparat. Pământul va fi robinetul 
de apă. Este absolută nevoe ca lo
cuința să nu fie acoperită cu metal:

30. C. I. C. ,1 ecliirghiol. 1. Cum aș 
putea adăuga la radiofermecătur încă 

> lampă ?
Mai întâi de toate nu construiri ra- 

diofermecătorul căci va merge foarte 
slab (dacă va merge). Din greșeală 
aparatul a fost descris fără reacție, 
ceeace-1 face impropriu recepțiilor la 
distanțe mari. Dacă doriți un aparat 
cu 2 lămpi, construiți-1 pe cel descria 
de d. Iorganda în No. 44, care a dat 
rezultate bune celor ce l-au construit.

31. L. Th., Brașov. 1. Cum să mai 
adaug două lămpi și ce material tre- 
bue să mai adaug la aparatul din No. 
42 pe care îl am ?

Găsiți schema în revista Radio-Ro 
mân; o vom da și în Ziar când va 
veni timpul ei. In general trebue să 
socotiți un cost de 1.000 lei de fiecare 
etaj (lampă) de joasă frecvență.

2. Se poate căpăta vechi numere 
din revista Radio-Român ? In caz că 
da, — de unde ?

2. Se poate avea întreaga colecție 
a acestei reviste contra ramburs pen 
tru suma de lei 350. Colecția a ajuns 
la No. 38 și se găsește în ea zeci de 
posturi complect descrise, dela sim
plă galenă (adică fără nici o lainpăî 
până la 8 lămpi. Cereți colecția la re
dacția revistei Radio-Român din Bu 
levardul Domniței 3.

32. Amator „Raho“. Cernăuți. 
1- Cum aș putea să-mi c.onstruesc un 
rcostat ?

Un reostat costă cam 60 lei. Nu fa
ce osteneala de a vi-1 construi singui 
cu riscul de-al greși. Nici nu găsiți 
fir de nichelină.

2. Cum a-si putea să-mi construesc 
un acumulator de 4 voiți de volum 
mic ?

Întreprindere foarte delicată, dat 
fiindcă și acumulatorii construiți de 
fabrici nu sunt totdeauna buni. Con 
sulfați revistele de specialitate de 
radio, unde veți găsi descrise și aces
te constrcții.

Intf. Lunaș

Imoortant pentru Filatelisti
Cititorii acest«*’ rpv’vte ea1*! sunt fPate- 

list Mim rugat' sS-s- trnvtH adresa la Agen
ția F- ateiicS T>. Grunbei-g ș- vor crin gra
tis d fe- te niăr-i p-'stnlt pentrn c<'1<*ct,unî 
în vnloa-e de Le> 2-50. - A a'anea lei 40,— 
nen«rn porto postai recomandat. I)ea«“fnenea 
fac trimiteri spre alegere cu prețuri foarte 
redDse.

Agence Philatelîque L. Grilnberg 
Gara Băicoi-Prahova Roumanie,
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Un colț din Chicago modern» (Photo liustration)\

Chicago e cel mai mare oraș din 
statul Illinois (State,le Unite), așe- 
.t pe țărmul locului Michigan, la 
ira râului Chicago.
Exista încă de pe vremea indieni- 
r : jezuitul Marquette l’a vizitat în 
73. In 1833 a fost vândut de băști* 
iși americanilor. Pe atunci nu avea 
: cât 4710 locuitori.
Unit prin canaluri cu lacurile Su 
ir. Erie, Anatorio și Oswego, 

prin fluviul St. Laurent cu oceanul, 
prin căi ferate cu vales. Misisielui, a 
reșit să devie antreprozitul grânelor 
și lemnăriilor din întreg ținutul.

Mecanismul introdus în curățirea și 
clasarea grânelor, la operațiunile de 
încărcare și descărcare, a ajutat ca 
orașul să ia o mare desvoltare. Popu
lația de azi seridică la 2.250.000 lo
cuitori.

Această înflorire materială a dat 

0 înfățișare cu totul noua orașului și 
vieței, — din care un colțișor îl repre
zintă ilustrația noastră.

Priviți nu numai majestoșii sgârie 
nori și grămădeala de automobile, 
dar și ordinea care domnește în cir
culație, ca atare și în viața de toate 
zilele.

Călătorul


