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CUTREMURELE DE PĂMÎNT. DIN ROMÂNIA 

. ȘI | 

- LUCRĂRILE PRIMELOR DOUE CONFERINŢE SISMOLOGICE INTERNAȚIONALE 

(NOTA A NOUA a 

"vB 
ST. C. HEPITES, 

Membru al Academiei Române. 

  

Şedinţa de la 16 Aprilie 1902. 

In memoriul ce am presintat Academiei, în şedinţa sa de la 20 Martie 

1903, sub titlul Cutremurele de pământ din România în anul 1902 şi. 

în deceniul 1893-—1902 (2), am arătat că, la - Observatoriul sismologic 

de la Filaret, s'a instalat, către finele anului 1902; o pereche de pen- 

-dule orizontale grele,-construite de d.nii Bosch din Strassburg, după 

modelul celor de la Observatoriul sismologie din acel oraș. Aceste pen- 

dule a funcţionat în mod .regulat în tot cursul anului 1903; şi, în cele 

ce urmâză, m& voii ocupă mai întâiii de înregistrările acestor pendule 

la Bucuresci, şi apoi de cutremurele simţite în: România. : 

Pentru a-nu ne repetă necontenit, vom spune de la început că unul 

din pendulele orizontale, pe care-l vom desemnă prin B., este. aşezat 

în direcţiunea meridianului, aşă că înscrie mişcările ce se fac în sensul 

E—W ; cel-lait, însemnat: prin Bz, este instalat în planul perpendicular 

_pe meridian şi prin urmare înregistrâză mişcările în sensul N—S:, 

  

  

(1) Pentru anii anteriori a se ved6 Analele Academiei Române. Desbaleri, seria 

II, tom. XVII, pag. 23; tom.. XVIII, pag. 117; tom. XIX, pag. 66; tom. XX, pag. 365, 

tom. XXII, pag. 131; tom. XXIII, pag. 69; Memoriile Secţiuniă Sciinţifice, tom. XXIV, 

- pag. 151—159 şi tom. XXV, pag. f3—548, In Analele Institutului Deteorologic al ho- 

mâniei, tom. VI—XVII, se găsese amănuntele tuturor cutremurelor de pămînt de la 

1892 la 1901. Armănuntele pentru cutremurele din anii 1902 şi 1903 se vor publică în 

volumele următâre ale acestei din urmă colecţiuni de Anale. 

(2) Publicat în Analele Academiei Române, seria II, tom. XXV, Memoriile Sec- 

țiunii Sciinţifice, pag. 543—548. a N 

Asialele A. R.—Tom. XXVI.—:Memoriile Secţ. Sciinţifice. 1 
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Inscrierile pendulului B, sunt. mărite de 10 ori, iar ale pendululuă 
B, de 15 ori. 

Vom adăugă în fine că timpul e este cel oficial al României. Acesta 
este acela. al Europei orientale, adecă înaint6ză cu 2 .ore asupra tim- 
pului : socotit; după meridianul de la Greenwich. (1). 

In “cursul anului 1903. st. n. 'pendulele orizontale Bosch ai înregi- 
strat la: Bucuresci urmăț6relo 10 „seisme din cari numai 2 aii fost sim- 
ţite de: persâne : 

1. La .6 Martie, mişcare microseismică înregistrată de pendulul B;; ea 

a început la” 19h.36".32* şi fasa maximă a avut loc la 192.372.15*. Ampli- 
-tudinea totală maximă a fost de '94 mm şi durata totală a mișcării a- 

ținut 11»575, de la 19, 36", 33 până la 19.48.30. 
Pendulul orizontal Ba însemnat o singură mişcare la 19h.37.4* de 

o amplitudine de 0.9 mm. 

2. La'26 Martiea avut loco mişcare mieroseismică înregistrată la Bu- 

curescă de pendulul orizontal B,. Inscrierea a început la 0P.33".46* prin cea - - 

mai mare depărtare a pendulului şi a încetat după 5”. 245, la 00.392.105. 
Amplitudinea: totală - maximă a: fost-de 1.0 mm cu o mărire de 10 ori. 
- Pendulul.B, n'a înregistrat, nimic; o 

"3: 'La'26 'Maii,-pendulul B: a: înregistrat la 82.19*41* fasa maximă 

a unei” .microseisme. „Amplitudinea maximă a fost de:1.5 mm. Durata to- 

tală: a. înscrierilor. ga, 38, de la 80.112.25* la 8%.21".3:, 

Pendulul B, a. făcut un Singur semn de o jumătate de milimetru, 
la. Sh,8m.25:, Pai , - N 

4;:La 29 Mai, pendulele B, şi: B, 'ait înregistrat o microseismă. Fasa 

maximă notată. de pendulul -B; a avut loc la 112388 cu o amplitu- 

dine de:10.0-mm. Durata. totală a .mişcării .a fost de 17258, de la 

11,35%, 5*8 până la 1 53.56, . _ 
Pendulul B. a însemnat fasa maximă la 11%.38.».16* cu o amplitudine de 

5.0 mm; durata; totală a mişcării 275 de la 111.372.37: până la 115.39",44, 
5: La: 8. 'Tunie, la 172385, un cutremur - de pămînt. a sguduit partea - 

centrală a României, din districtul Olt până în Fălcii; în general in- 
tensitatea sa a-fost- de gradul III,.după scara Rossi-Forel.. 

La. Bucurescă,:mişcarea. "pendulului orizontal B, a început la 17.7".12* 

şi s'a “terminat la 17.12.40. Fasa maximă a avut loc la 17%.72.38* cu o 
amplitudine, totală “de: 2.0: mm. 'Pendulul B, a făcut o singură însem- 
nare de. o. amplituding de 09 îm la 177.325, 

() *Oânaj prin “urmare; în. Roimâniis' avem „prânzul oficial, la Greenwich sunt toc- 

mai'10 ore arm. 

B.C.U. Bucuresti 

SI II 
C158611 
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6..La-11 August, s'a înregi- 

strat de pendulele. orizontale 
Bosch "o. microseismă. 

- Pendulul B, a început a în- 

registră la 6".34".31*; fasa ma- 
ximă s'a. produs la 61.36".46* 
cu o amplitudine de 26 mm. 
Mişcarea a încetat la. 61.48".3:. 
şi prin urmare durata sa totală 
a fost de 13".32%, 
Pendulul B, a notat primele 

oscilaţiuni la 6h.34".13*; fasa 
maximă la 60.37*.13* cu o am- 
plitudine de 12 mm. Finele 
mişcării a avut loc la 6%.43".215, 
după o durată totală de 9"6:. 

Inregistrarea obţinută de a- . 

câstă seismă, şi pe care o re- 
producem aci în Fig. 1 puţin 

micşorată prin fotografie, este 

caracteristică seismelor cu e- 

picentrul depărtat. Ea cores- 
punde cutremurului ce aavut 
-loc în Grecia şi în Sicilia. 

7. La 13 Septemvrie, la 101.3", 
s'a simţit un cutremur de pă- 
mînt destul de. tare în partea 

centrală a României, din di- 
strictele Vâlcea şi Romanați. 
până la Iaşi. : 

La Observatoriul sismologic 
dela Filaret, pendulul orizontal 
B, a început: oscilaţiunile la 

„1022415; imediat s'a produs 
oscilaţiunea maximă la 101.3".25, 
Mişcarea a încetat la 100.72.375, 
după o durată de 4".56:. Fasa 
maximă a avuto amplitudine 

de 73.0 mm pentru.o mărire. 
de .10 ori. 

                              
Fi
g.
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Pendulul B, a început a înregistră la 10%.32.75, când a avut loc şi fasa 

maximă cu o amplitudine de 13.5 mm. Oscilaţiunile ai încetat la 

10».5*955, după o durată de 20.18, | 

Fig. 2, reprodusă puţin micşorată. prin fotografie, represintă înre- 

gistrarea pendulului B,. 

  

Fig. 2. 

“8. La 27 Noemvyrie după amiaqă, pendulul orizontal B,, aşezat în di- 

recţiuna N-S,'a firegistrat o uşâră seismă. Mişcarea excesiv de slabă 

a început la 17*.13%,13*; oscilaţiunile devin mai sensibile la 17.13*.19%, 

determinând două maxime, la 17132.27 şi la 171.13m,33, Oseilaţiunile 

aii încetat la 17.14"45%, după o durată totală de 1.32. Amplitudinea 

celei mai mari oscilaţiuni a fost de 2.0 mm pentru o.mărire de 10 ori. 

Pendulul B,, aşezat în direcţiunea E-W, n'a înregistrat nimic. |. 

Nicăeri în România n'a fost simțită acâstă seismă. 

9. La 30 Noemvrie, f6rte de timpurii, pendulul orizontal B, a înregistrat 

iarăşi o uşâră seismă la Bucuresci. Mişcarea excesiv de slabă a început 

la 4*.36=.6*; oscilaţiunile devin mai sensibile. ia 4».36%.20* şi determină 

un maximum la 41362.38, Inregistrarea a încetat la 41.38%.14P, după o 

durată de 28, Amplitudinea celei mai mari oscilaţiuni a fost de 3.0 mm. 

Ca şi la seisma precedentă, pendulul B; n'a înregistrat nimic. 

Este probabil că aceste două din urmă microseisme sunt în relaţiune 

cu cutremurele de pămînt ce aii avut loc în Bulgaria. 
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“10. La 5 Decemvrie, pendulul B, -a înregistrat o î6rte slabă seismă 

la Bucuresci, care nu a fost simțită nicăeri în România; 

„ Mişcarea excesiv de slabă a început la 121.47".105; 'oscilaţiunile devin 

mai sensibile la 192%47".16* pentru a atinge un maximum la 12".47".20. 

Ele au încetat la 12%.48".12*, după o durată de 1.2. Amplitudinea celei 

mai mari oscilaţiuni a fost de 1.0 mm pentru o mărire de 10 ori. 

"* Pendulul B;, aşezat în direcţia E-W, ma înregistrat nimic, 

In total deci, pendulele orizontale Bosch aiă înregistr at la Bucurescă, 

în cursul anului 1903, dece seisme, din cari numai două, cele de la 

8 Iunie și de la 13 3 Septemvrie, ai fost simţite de pers6ne, 
| DA o 

Mea X a 

In cursul anului 1903, am avut în România numai 6 dile cu cutre- 

mure de pămînt ; într'însele s'ai notat tot atâtea manifestaţiuni macro- 

seismice, şi. anume lă:'22 Ianuarie, 2 și 23 Fevruarie, 11 Aprilie, 8 

Iunie şi în fine la 13 Septemvri6. Numai cutremurele de la 8 Iunie şi 

13 Septemvrie, singurele simţite fără instrumente la Bucuresci, au fost 

mai întinse și mai intense; i6te cele-lalte sguduituri aii fost locale. 

Vom .resumă' în cele ce: urm6ză caracterele acestor sguduituri reser- 

vând, pentru volumul XIX din Analele Iustitulului Meteorologie al 
României, amănuntele obser vate - în fie-care localitate unde ele s'aii 

simţit. 
La 22 XYanuarie, s'a semnalat un cutremur slab la Botoşani. EL a avut 

loc. către miegul nopţii, la 23".35", şi s'a compus dintr'o singură sgu- 

duitură de la E la W de gradul III, după scara Rossi-Forel. 
La 2 Fevruarie, o seuduitură locală de gradul III la 11.50" la Pu- 

chenii- mari (Prahova); ea a.fost urmată de o vâjâitură. Cutremurul - 

s'a simţit şi la Puchenii-Moşneni,. în aceeaşi plasă. 

La 23 Fevruarie, la 6.9" un cutremur de gradul IV, care s 'a pro- 

pagat de la S la N, a fost simţit la Tudor Vladimirescu (Tecuciii) ; 

el a fost precedat de o huruitură. 
La Îi Aprilie, între orele 3* şi 31.30", s'a simţit la Ploesci (Prahova) 

un slab cutremur de pămînt compus din două sguduituri f6rte scurte. . 
La 8 Iunie a fost sguduită tâtă partea centrală a României din Olt 

până în Fălciit. Sguduitura a fost simțită către 170.8" şi a corespuns . 
negreşit cu momentul fasei maxime a seismei, care a fost înregistrată 
la Bucuresci de pendulul orizontal B, la 17.72.38 Acest cutremur ne-a 
fost semnalat din districtele Olt, Teleorman, Vlaşea,. Dâmboviţa, Pra- 

"hova, Buzăi, Iltov, Ialomiţa, Constanţa, Tulcea, Brăila, R.-Sărat, Putna, 

*
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Covurluiii, Tecuciit, Tutova, Vasluiii şi Fălciu. Intensitatea sa a fost 

în genere de gradul III, după scara Rossi-Forel. Epicentrul pare a fi 

fost între districtele Ialomiţa şi Brăila. In partea delurâsă a ţării sgu- 

duitura n'a fost simțită şi nici în apropiere de câstele mării. 

La 13 Septemvrie, la 10%.3", un cutremur de pămînt destul de tare 

s'a simţit. în partea centrală a României, din districtele Vâlcea şi Ro- 

manaţi până în Iaşi. Se pare că regiunea muntâsă n'a fost sguduită 

decât în districtul Prahova, unde, la Buşteni (900 m de altitudine), ai 

fost două sguduituri succesive de gradul V sai VI. Pretutindeni acâstă 

seismă a fost precedată de.o uruitură bine perceptibilă. După cum 

eră într'o Duminecă, în momentul când lumea eră în biserică, adecă 

deştâptă, în linişte și repaos, cele mai bune condițiuni pentru a simţi 

cutremurul, uruitura ce s'a augit cât şi tremurătura solului ai im- 

presionat f6rte mult populaţiunea. In genere s'a deosebit bine mișcarea 

de tremurătură. Intensitatea cutremurului, variind se înţelege dintr'o 

parte la alta a ţării, a fost în genere de gradul IV sau V. La Focşani 

(Putna) ea a fost apreciată la gradul VII, după scara Rossi-Forel. P6te 

că acest grad este cam exagerat. Momentul la care s'a: simţit acest. 

cutremur corespunde cu momentul 10*.3"95, la care a fost înregistrată 

fasa maximă a seismei de către pendulul orizontal B, la Bucuresci. 

Dintre cele 6 cutremure ce aii fost simţite în România în anul 1903, 

„se pâte dice că numai cel de la 13 Septemvrie a impresionat pop 

laţiunea. 
Totalisând cutremurele din 1903 cu cele din peri6da anteriGră de 

12 ani, găsim că în cei 13 ani, de la 1892 la 190, aii fost în România 

133 macroseisme, din cari: 
In Ianuarie. ...... 11 

>» Fevruarie .... „9 

>» Martie, , .. . . . . . L? 

> Aprilie .... . . . + 10 
> Mai cc... . d. + 10 

> Tlunie .. .. 

> lulie. ....,.. 7 i. 7 

> August ........ 9 
>» Septemvrie ...... 
>» Octomvrie ... ;.... 1 

> Noemvrie . . . . . . . Li 

» Decemvrie. .... . .14 

. Total . . 123
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““In' nota mea Cultremurele de pământ din România în anul 1901 (1), 

am arătat, în câte-vă cuvinte, modul cum s'a ajuns la întrunirea de la 

Strassburg, în Aprilie 1901, a primei Conferinţe sismologice interna- 

ționale. Pa i 

Una: din cele mai mari şi mai interesante probleme ale Geofisicei 

este negreşit, studiul cutremurelor de pămînt. Perfecţionările făcute, în 

ultimii timpi, aparatelor sismografice şi studiul isolat al seismelor în 

unele părţi ale lumii, aii arătat necesitatea unui studii sistematic şi 

general al fenomenului care ne: preocupă. Dejă în Congresul de Geo- 

grafie, ce s'a ţinut la Londra în 1895, şi apoi în al VII-lea Congres 

internaţional de Geografie, ce a avut loc la Berlin în 1899, s'a vorbit 

despre interesul ce ar av6 crearea unei Societăţi internaţionale de 

'" Sismologie. Mulțumită stăruinţei d-lui Gerland, învățatul profesor al 

„Universităţii din Strassburg şi redactorul forte importantei reviste Dei- 

trige zur Geophysik, acest din urmă Congres a făcut un pas decisiv 

înainte spre a ajunge la crearea acestei Societăţi, prin întocmirea unei 

Comisiuni permanente sismologice internaţionale în constituirea căreia 

am: avut ondre de a fi ales membru. Acâstă Comisiune, alâsă de Con- 

gresul din Berlin, eră compusă de învăţaţi din 19 state, printre cari 

figură şi România. o 

Din primul moment al constituirii acestei Comisiuni permanente s'a 

cerut ca Societatea sismologică internaţională, ce urmă să se creeze, 

să aibă drept scop: i | i 

1. De a da cea mai mare desvoltare posibilă cercetărilor metodice 

macrosismice în tâte ţările şi mai ales în cele lipsite de staţiuni şi 

prin urmare puţin cunoscute din punctul de vedere sismic ; 

2. Organisarea observaţiunilor microsismice p6 cea mai strinsă uni- 

tate posibilă; şi 
3. Centralisarea publicaţiunilor cari ar apăr6 ca anexe la Beitrige 

zau Geophyysil. A | 

__ Deşi scopul principal al întrunirii la Strassburg, în Aprilie 1901, a 

primei Conferinţe sismologico internaţionale, a fost constituirea Socie- 

tăţii sismologice internaţionale, totuşi dînsa s'a “ocupat de o mulţime 

de cestiuni sciinţifice de sismologie, în amănuntele cărora nu vom intră. 

“Mă 'voiii mărgini numai de a spune că s'aii presintat acestei Conferinţe 

34 de memorii sati rapârte cu subiect sismologie. Printre acestea este 

şi al meii Raport asupra activităţii şi lucrărilor sismice în Romă- 

  

(1) Publicată la pag. 151—159 din Analele Academiei Române, seria II, tom, XĂIV, 

Memoriile Secţiuniă Sciinţifice, |
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“mia. Tâte lucrările sai tipărit, împreună cu procesele-verbale ale di- 

feritelor şedinţe ale Conferinţei, în publicaţiunea, apărută în Leipzig în 

1902, sub “titlul: Verhandlungen der vom 11. bis 13. April 1901 zu 

- Strassburg abgehaltenen ersten înternationalen seismologischen Konfe- 
renz dirigirt vom Sekretiăr der Konferenz Prof. Dr. E. Rudolph (1). 

Chiar din prima sa şedinţă, Conferinţa sismologică a avut să se. 
ocupe cu Proiectul de statuile peniru o Societate internaţională de 
Sismologie. După -aceste statute, Societatea: internaţională proiectată 
trebuiă să aibă un caracter privat. 

Membrii săi erai: - 

“ a) Staţiunile de sismologie, ai căror directori se obligă de a comu- 

nică regulat Biuroului central unele resultate de observaţiune în în- 
“tinderea fixată prin resumatul recapitulativ şi după schema hotărită; 

„b) Pers6nele şi institutele pe cari le interes6ză cercetările sismologice. 
"Organele societăţii ar fi fost: : 
'a) Adunarea generală, compusă din represintanţii staţiunilor Şi de 

cei-lalţi membri ai societăţii; 

d) Comitetul, compus din 5 membri aleși de adunarea „generală; 

"e) Biuroul central, a cărui misiune ar fi fost de a adună principalele 
resultate. de 'observaţiune, de a le grupă şi de a le publică. 

Incă de la început delegaţii Rusiei şi Japoniei s'aii pronunţat nu: 

pentru formarea unei societăţi cu caracter privat, ci al unei asociaţiuni 

a diferitelor state interesate la studiile sismologice după modelul Aso: 

ciaţiunii: geodesice internaţionale, şi d-l Omori, profesor de sismologie 

la Universitatea din Tokio şi delegat oficial al Japoniei, a presintat 

chiar un proiect de statute pentru realisarea unei asociaţiuni interna- 

ționale de sismologie. 

După aceste statute, membrii acestei Asociaţiuni internaţionale sunt 

chiar statele cari contribuesc, după o anumită normă, pentru întâmpi- 

narea cheltuelilor ocasionate cu prelucrarea materialelor şi publicarea 

lor, cu crearea şi întreţinerea stațiunilor sismologice în puncte alese - 

de asociaţiune. 

„. Statele contractante își ieaii obligaţiunea de a creă Biurouri centrale 

naţionale, însărcinate cu adunarea şi studiarea datelor sismologice din 

“țările respective și cu comunicarea lor Biuroului central internațional. 

După cum însă delegaţii cari compuneaii Conferinţa nu aveai toţi 

-cuvenitele puteri de a aprobă, în numele Guvernelor respective, sta- 

tutele acestei Asociaţiuni aprobate de Conferinţă, acâsta, prin urmă- 

(1) 8, pag. VIII 4+- 439 şi 22 pl,
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t6rea resoluţiune, a rugat Guvernul Imperiului German de a luă 

iniţiativa constituirii Asociaţiunii sismologice internaţionale: . 

„ «Conferinţa sismologică întrunită la Strassburg, considerând marele 

interes ce ar 'presintă o acţiune comună a întregii lumi, recomandă 

crearea unei Asociaţiuni a Statelor pentru executarea.unor. lucrări cari 

nu pot fi duse la bun sfârşit prin iniţiativa. individuală sai regională 

şi r6gă pe Inaltul Guvern al Imperiului German de a face demersurile 

“preparatorii pentru a ajunge la un contract de Asociaţiune» (1). -. 

Acâstă. primă Conferinţă” sismologică internaţională a mai luat şi 

“următârele resoluţiuni: - Si i 

- a) Prima conferinţă a Comisiunii permanente sismologice întrunită la 

-Strassburg exprimă dorinţa ca în indicarea orei, pentru publicaţiunile 

cutremurelor de pămînt, să se ieă drept basă ora de la Greenwich (2); 

-b) Prima conferinţă a Comisiunii permanente sismologice întrunite 

-la Strassburg ar ved6.cu o vie plăcere fondarea unci staţiuni -sis- . 

mice la Aix-la-Chapelle, reunită Observatoriului-meteorologic din acest 

oraş (3; E 
o) Prima conferinţă a Comisiunii permanente a celui de al VII-lea 

Congres internaţional de geografie exprimă dorinţa ca să se creeze 

-în Francia cel puţin trei staţiuni sismologice înzestrate cu aparatele 

„necesare spre a permite efectuarea observaţiunilor” metodice asupra - 

“iuțelii de propagaţiune a sguduiturilor sismice. Aceste staţiuni ar 

-putâ fi instalate. la Paris, Clermont-Ferrand şi Grenoble (4); 

d) Pentru a da urmare resoluţiunilor şi proiectelor -presintate şi 

adoptate pentru studiul internaţional al fenomenelor sismice și în aştep- 

tarea desemnării Biuroului central definitiv de către Adunarea gene- 

rală competinte, Conferinţa sismologică de la Strassburg decide de a 

însărcină provisoriii cu funcțiunile Biuroului central internaţional Sta- 

iunea imperială de cercetări sismice de la Strassburg sub direcţiunea 

profesorului Dr. Gerland (5). - - a: 

In acelaşi timp Conferinţa, considerând Comisiunea permanentă sis- 

mologică alcătuită de al VII-lea Congres geografic internaţional de la 

Berlin, ca o comisiune provisorie, destinată numai de a pune lucrul 

"în mers, aşă după cum a făcut-o prin intervenirea către Guvernul Im- 

  

-U) Verhandlungen, Leipzig 1902, pag. 47, 

(2) Idem, pag. 33. N: 

(3) Idem, pag. 3*.! 

(4) Idem, pag. 39. . IE 

(5) Idem, pag. 50,
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periului German, declară că Comisiunea permanentă, aşă cum a fost 

recunoscută de Congresul de geografie din 1899, este disolvată. 
"Pe de altă parte, Guvernul Imperiului German, conformându-se do- 

rinței exprimate de Conferinţa sismologică internaţională, a primit să 
facă, pe lângă: diversele guverne, demersurile cerute de. dînsa prin 
resoluţiunea luată în scopul realisării asociaţiunii între state pentru 
studii sismologice.. 
La.11 Iulie 1902, Legaţiunea Germană din. Bucuresci. a trimis Mi- 

misterului nostru al Afacerilor străine o lungă scris6re (1) în care, 

după ce arată ceea ce a iăcut prima Conferinţă internaţională sismo- 

logică, cere a'se numi delegaţi speciali cari să ieă parte la adunarea 

constituantă, în casul când Guvernul Român ar fi dispus să intre în 
Asociaţiunea internaţională propusă de conferinţă. 

Ast-fel, în calitate de delegat al- României, am luat parte la lucrările 
„câlei de a doua conferinţe sismologice internaţionale ce s'a întrunit, tot 

la Strassburg, dela 24 la 28 Iulie 1903; 
Scopul acestei conferinţe eră studiarea şi votarea Proiectului de Con- 

'venţiune relativă la constituirea Asociaţiunii înternaţionalo de Sis- 
-mologie. 

Primul articol .al Gonvenţiunii, așă cum a fost votat, stabilesce, în 

următorii termeni, obiectul Asociaţiunii: : 

«Asociaţiunea are. de obiect studiul problemelor de sismologie a 
căror soluţiune necesit6ză concursul a numerose staţiuni împărţite pe 

tot pămîntul. 

Pentru a atinge acest scop se pare util: 

a) De a face observaţiunile după nisce principii comune; 

b) De a face unele experienţe pentru.a elucidă cestiuni de o im- 
portanță particulară ; 

c) De a.fundă şi de a întreţinâ: observatorii sismice în tote. ţările 

cari pot av trebuinţă de intervenţiunea financiară a Asociaţiunii ; 

d).De a organisă un Biuroi central unde se vor reuni, studiă Și 

publică rapârtele trimise de diferitele Observatorii. 
Convenţiunea, cuprindând în totul 16 articole, prevede că membrii 

Asociaţiunii nu pot fi decât statele cari aă aderat la dînsa. Resumăm 
aci câte-vă din disposiţiunile Convenţiunii. 

Statole cari vor aderă la acâstă Convenţiune vor contribui, după 
numărul populaţiunii, cu o sumă totală anuălă de "cel puţin 25.000 lei. 

(1) Publicată la pag. A 66 din Analele Znstitutulaă Meteorologie al României, 
tom. XVI.
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“ Organele Asociaţiunii. sunt: .. - ai a 

a) Adunarea generală, care se va întruni la cel.puţin patru ani, 

este compusă din delegaţii statelor, membrii ai Asociaţiunii; | î 

“ D) Comisiunea permanentă compusă din membrii desemnaţi de sta- 

tele cari aii aderat la convenţiune, câte un membru de fie-care stat, . 

şi din Directorul Biuroului central. Comisiunea -permanentă alege din 

sînul săii-pe Preşedinte, un. Vice-preşedinte şi pe Secretarul general. 

-c) Biuroul central, a cărui atribuţiune este de a publică resultatele 

generale ale rapârtelor sismologice a diferitelor state, este alipit sta- 

ţiunii sismologice din Strassburg al cărui director îndeplinesce func- 

țiunea de Director al Biuroului central internaţional sismologic. Am- 

ploiaţii şi materialul acestei Staţiuni sunt la: disposiţiunea Biuroului 

central. Se a a 

. Convenţiunea este încheiată pe o durată de.12 ani. După acestă 

primă peri6dă, ea rămâne obligatorie pe -peri6de succesive de câte. 

patru ani, afară numai dacă ea se denunţă cu 6 luni mai înainte. - 

- După o seri6să discuţiune,la care ai luat parte nu numai! delegaţii 

oficiali ai diferitelor State, cari aii participat la acâsta a doua Confe- 

rinţă sismologică internaţională, dar şi -mai mulţi învăţaţi. sismologi 

din diversele părţi ale lumii, Convenţiunea a fost votată în unanimi- 

tate de cei 19 delegaţi oficiali ai celor 19 state, cari: ai trămis ase- 

menea delegaţi: Argentina, Austria, Belgia, Britania-Mare, Bulgaria, 

Chili, Congo, Elveţia, Germania, Italia, Japonia, Mezicul, - Olanda, 

Portugalia, România, Rusia, -Statele- Uniie ale Americei, Suedia şi 

Ungaria (1). .: N Aa a E 

Ca urmare a votării acestei Convenţiuni de: către delegatul Româ- 

nici, Consiliul. nostru de Ministri, în ședința de la :23 Martie: 1904, a 

decis aderarea Regatului la Asociaţiunea internaţională sismologică, 

' desemnându-mă pe mine.ca delegatul României în Comisiunea per- 

manentă prevădută la art. 11 din Convenţiune. i 

După ce tâte Statele cari vor aderă la acâstă Convenţiune își vor 

fi desemnat membrii din Comisiunea permanentă—câte-unul pentru fie: 

care Stat;—Comisiunea se va întruni la Stiassburg spre a pune basele. . 

lucrărilor. îi Ne | i 

- Diseuţiunile urmate, lucrările presintate şi hotărîrile luate de a doua 

_ Conferinţă sismologică internaţională aii fost publicate,acum de curând, 

  

(1) Zspania eră şi dinsa represintată în Conferinţă. Acest Stat n'a pututînsă luă 

parte la vot, din causă că delegatul săi cu dreptul de vot inurise de curând şi nu 
fusese înlocuit, a a Si
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în Verhandlungen der vom 24.—28. Juli :1903 zu Slrassburg abgehalte- 

nen zweiten înternationalen seismologischen Konferenz redigieri vom 
Sekreliir. der Konferenz Prof. Dr. Emil Rudolph (1). 
-- Voi indică aci cele mai importante din n resoluţiunile luate de Con- 
ferinţă: ” a 

1. Asupra propunerii privitâre la organisarea observaţiunilor sis- 
mice în Turcia, Conferinţa desemn6ză Salonicul ca un loc î6rte con- 

venabil pentru. crearea unei staţiuni sismice internaţionale în acest 

Stat ; 
2, Propunerea relativă la adoptarea unei scări de. întensitate, atât 

pentru observaţiunile macrosismice, cât şi pentru cele microsismice, a 

dat loc la formarea unei Comisiuni compuse din d-nii Cancani (Italia), 

Forel (Elveţia), Gerland (Germania), Zevilzki (Rusia) şi Milne (Engli- 
tera), cu obligaţiunea de a presintă viitrei Adunări generale un 

proiect definitiv ; 

3.: Pentru calcularea timpului Conferinţa mănţine ora ordinară a me- 
ridianului de la Greenwich, socotită de la miedul nopţii până la mie- | 

dul nopţii ; 

4. Asupra cestiunii relative la slăbirea sguduiturilor sismice cu 

înălţimea, Conferinţa emite părerea ca cestiunea altitudinilor sismice, 
ca şi a constituţiei geologice şi mai cu s6mă tectonice: din vecină- 

tate, să fie studiată de viitGrea Adunare generală; 
5. Conferinţa adoptă următârea proposiţiune:. Variaţiunile intonsi- 

tăţii magnetice. şi a curenților telurici sunt probabil în raport cu cu- 
tremurele de pămînt şi ne-ar put6 da cu impul 4 o bună măsură a 
intensității cutremurelor de pămînt ; 

6.. Pentru studiul comparativ al aparatelor sismice oxistente, Conte: 
rinţa întocmesce un Comitet special compus din d-nii Cancani (Italia), 

Milne (Englitera), Omori (Japonia), IVeigand (Germania) și Iiecheri 
(Germania); 

- 7, O fârte importantă resoluţiune luată de Conferinţă pentru studiul 
cutremurelor de pămînt, dar care pâte trage după dînsa 6re-cari greu- 
tăţi din causa cheltudlii relativ importante, este următârea: Este de 
dorit ca t6te staţiunile să publice reproducerile sismogramelor înscrise 
de instrumente; în casurile când cutremurele de pămînt sunt de Gre- 
care importanţă. | SE 

Voiii termină acâstă ochire retrospectivă asupra lucrărilor primelor 

  

"U) 8, Leipzig 1904, pag. VII--362.
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conferinţe internaţionale sismologice, reproducând cuvintele d-lui Dr. 

[autz, delegatul Imperiului Germaniei, când s'a constatat că Conven- 

țiunea pentru crearea Asociaţiuniă internaţionale de Sismologie a tost 

votată cu unanimitate: 
«In calitatea mea de delegat al Imperiului Germaniei, profit de acâstă 

ocasiune, pentru a exprimă cele mai vii mulţumiri delegaților celor-lalte 

state cari aă& cooperat, întrun acord atât de perfect, la reuşita unei 

intreprinderi, care, sper, că va fi spre gloria sciinţei şi că va descoperi 

orizonturi nouă cercetărilor sismologice pe cari le va duce la succese 

nouă. Numai mulţumită extraordinarei ardori de lucru care ne-a reunit 

aceste câte-vă ile, şi care ne va mai întruni şi mâne pentru alte lu- 

crări, se datoresce reuşita acestei opere. In t6te casurile, resoluţiunea 

ce am luat împreună formâză cheia de boltă a edificiului nostru; sco- 

pul întrunirii n6stre este atins. Nu-mi rămâne decât să urez ca spe- 

ranţa ce punem în Asociaţiune să nu fie zadarnică şi ca opera n6stră 

să fie în profitul şi în ondrea nâstră şi în acelaşi timp în profitul. şi 

în ondrea sciinţei.» 

voii încheiă arătând că pompa cu care delegaţii ai fost primiţi de 

lumea învățată din Germania întrunită la Strassburg şi ondrea ce li 

s'a făcut de către oraşul Strassburg și de către Alteța Sa Principele 

de Hohenlohe-Langenburg, Statthalter Imperial în Alsacia-Lorena, 

care a binevoit a presidă primele şedinţe ale conferinţelor, sunt do- 

vada cea mai puternică de viul interes ce are Imperiul Germaniei 

pentru noua Asociaţiune internaţională care, ca și Asociaţiunea geo- 

desică internaţională şi Comitetul internaţional de măsuri și greutăţi 

va da, suntem siguri, râde bune şi folositâre. 
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