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Sub titlul Cutremurele de pămâni din Romănia în anul . am 

publicat până acum, în Analele Academiei Române, zece (1) note rela- 

tive la seismele constatate în România dela 1893 încoace: cele dintâi 

şapte în Desbateri, celelalte trei în Memoriile Secţiunii Științifice. 

După cum scopul ce urmărim, prin publicarea acestor note, este de 

a pune la îndemâna cercetătorilor materiale pentru descrierea sis- 

mică a României, am crezut că este mai practic de a imprimă notele 

viitoare sub titlul generic de Materiale pentru Sismografia României 

din cari nota de faţă ar fi a unsprezecea, dacă se ţine socoteală de 

toate celelalte note ce am publicat până acum în aceste Anale, relativ 

la subiectul ce ne ocupă. 
După cum, pe de altă parte, materialul ce avem în vedere, se rapor- 

tează atât la macroseismele ce se constată pe suprafaţa României, cât 

şi la microseismele ce, deocamdată, se înregistrează la Observatoriul 

geofisic din Bucureşti, titlul Cutremurele de pământ din România 

în anul... a fost înlocuit prin acela de Seismele din anul. .., sub care 
    

(1) Iar nu 9, după cum, din eroarea mea, se arată în titlul ultimei mele note re- . 

lative la cutremurele din anul 1903 (Analele Academiei Române, ser ia II, Memoriile 

Secţiunii Ştiinţifice, tom, XĂVI, pag. 213). 

Analele A. R.— Tom. XXVII.— Memoriile Secţ. Ştiinţifice. 1 

B.C.U. "Carol |" Bucuresti 

NI 
| 0133323 

  

  

  

    

    

  

      

  

  

  

  

3 „d



9 S7. 6. HEPITES 176 
  

apare această notă care se raportează la seismele din anul1904(1) st.n. 

Pentru a aduce la cunoştinţa sismologilor de profesiune, în timpul 

cel mai scurt, mişcările sismice din România, am început, din Maiu 

1903, publicaţiunea franceză: Av?s sîsmigue de Romania, care, re- 

dactată în primele zile ce urmează mişcărilor sismice, este autografiată 

întrun mie număr de exemplare şi expediată imediat Serviciilor sis- 

mice cu cari suntem în relaţiune. În cursul anului 1904 au fost ast- 

fel alcătuite 8 Avise (Numerile 9—17) cuprinzând seismele No. 11—3T. 

În cele ce urmează ne vom ocupă mai întâiu de seismele înregi- 

strate la Bucureşti și apoi de cele ce s'au simţit în România. Pretu- 

tindeni timpul — socotit dela 0" la 23h — este cel oficial al României. 

Acesta este timpul Europei orientale, adică înaintează cu 2 ore asu- 

pra celui socotit după “meridianul dela Greenwich (2). 

A. Seismele la București. 

Nici o schimbare nu s'a adus, în cursul anului 1904, instrumentelor 

seismice dela Observatoriul geofisie din București-Filaret. 

Pentru a nu fi siliţi să ne repetăm necontenit, vom reaminti aci, că 

“unul din pendulele orizontale grele Bosch, desemnat prin litera Bu, 

este aşezat în direcţiunea meridianului, aşă că înscrie mişcările ce se 

fac în sensul E-W ; celălalt, desemnat prin B;, este instalat în planul 

  

(1) Pentru anii anteriori a se vedeă Analele Academiei Române, seria IL: 

Desbateri : Anul 1893, în tom. XVII, pag. 39 (Nota 1-a); - 

Anii 1894 şi 1895, în tom. XVIII, pag. 117 (Nota a 2-a); 

Anul 189, în tom. XIX, pag. 66 (Nota a 3-a) ; 

» 1807 7 » XX > 365 (Nota a 4-aj; 

> 1898 o» o» XXI » 97 (Nota a 5-a); 

> 1899» >» XXII » 131 (Notaa 6-a); 

> 21900» >» XXIII» 69 (Nota a 7-a); 

Memoriile Secţiunii Ştiinţifice : | 

Anul 1901, în tom. XXIV, pag. 151-159 (Nota 8-a); 

> 1902 şi deceniul 1893-1902, în tom. XXV, pag. 543 - 548 (Notaa 9-a); 

> 1903 şi lucrările primelor două Conferinţe sismologice .înterna- 

. ționale, în tom. XXVI, pag. 213—225 (Nota a 10-a); 

În Analele Institulului Meteorologie nl României, tom. VI—XVII, se găsesc 

amănuntele tuturor cutremurelor de pământ simţite în România dela 1892 la 1901. Cele 

pentru seismele din anii 1902, 1903 şi 1904, se vor publică în volumele viitoare aie 

acestei din. urmă coleeţiuni de Anale. 

(2) Când, prin urmare, avem în România prânzul oficial, la Greenwich sunt toc- 

mai 10 ore a. m. În Avis sismigues de Romania timpul, conform unei rezoluţiuni 

a primei Conferinţe internaţionale de Sismologie ţinută la Strassburg, este dat 

chiar după meridianul din Greenwich. 
4
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perpendicular pe meridian, şi prin urmare înregistrează mişcările în 

sensul N-S. Înscrierile pendulului B, sunt măriţe de 10 ori, iar cele 

ale pendulului B, de 15 ori. 
DR 

în cursul anului 1904 st. n. pendulele orizontale Bosch sau celelalte 

instrumente sismice au înregistrat la Bucureşti 24 seisme, din cari însă 

numai 6 (1) au fost macroseisme, adică cari s'au simţit de persoane. 

Iată toate aceste seisme: 

1. La 6 Fevruarie. Amândouă pendulele orizontale Bosch s'au pus 

deodată în mişcare spre W la 4:48"4%, timp oficial, când s'a şi în- 

scris faza maximă care, cu o mărire de 1:10, a fost de 9 mm pentru 

pendulul B,. Pentru pendulul B., deplasarea maximă, cu o mărire de 

1:15, a fost de 12.5 mm spre N; acest pendul n'a mai înscris nimic 

alicevă, pe când oscilaţiunile pendulului B, au continuat în timp de 

3n14* până la 4.5150. 

2. La 4 Aprilie. Pendulele Bosch au înregistrat 7 diferite seisme: 

Mai întâiu pendulul B, a început a oscilă uşor la 19.3*,34*; la 

19:3"54* oscilaţiunile devin mai tari; la 190.4"24 amplitudinea oscila- 

ţiunilor eră de 79 mm. Imediat însă a avut loc o mişcare care a asvârlit 

pendulul spre Vest, condeiul a ieşit afară din hârtie, a cărei margine 

eră la 45 mm dela linia de echilibru a pendulului (hârtia se schimbă 

în fiecare zi către 9 ore dimineaţa). Condeiul s'a desprins atunci de 

varga port-condeiu a cărei vârf, prin mişcările pendulului, au tras dela 

o margine la alta a hârtiei mai multe linii. Înscrierea eră perdută. 

Pendulul B, îşi începi oscilaţiunile la 12'.3".41”; ele se făcuseră mai 

mari la 12".4».19 şi la 124.28 amplitudinea oscilaţiunii eră de 36.5 mm. 

La 12%.4".305 o mişeare asvârli pendulul spre Sud, condeiul treci de 

marginea hârtiei (care eră la 35 mm dela linia de echilibru a pen- 

dulului) şi se dete peste cap; pendulul se întoarce către Nord, port- 

condeiul trece de marginea hârtiei şi continuă a face rai multe osci- 

Jaţiuni cari întreceau, de ambele părţi, marginile hârtiei. 

3. La 4 Aprilie. Pendulul B, — care putuse fi aşezat în poziţiunea 

sa de echilibru — reîncepe a oscilă la 121:.26".34; oscilaţiunile se fac 

mai tare la 1227.14. La 121.2%.30" amplitudinea oscilaţiunii eră de 

88.5 mm (depărtarea în spre Nord eră de 70 mm dela linia de echi- 

libru). La 121.27".45 condeiul, în mişcarea sa către Sud, trece de mar- 

ginea hârtiei (care se găsiă la 36 mm dela linia de echilibru a pen- 

dulului) şi se agaţă de dânsa; pendulul este astfel fixat şi se pierde 

înregistrarea ce ar fi urmat. 

  

(1) Una la 6 Fevruarie, 2 la 4 Aprilie şi câte una la 10 Aprilie, 22 Maiu şi 6 Iunie. 

Xe
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în momentul în care s'a produs această seismă, pendulul B, nu fusese 

încă pus în funcţiune. - | 

4. La 4 Aprilie. Nişte foarte slabe oscilaţiuni (tremurături) au în- 

ceput la pendulul B,, cevă mai înainte de 12".53"; oscilaţiunile se fac 

mai sensibile la 13%.9n.2 şi mai tare la 13'.9".20;. Amplitudinea maximă, 

de 13.5 mm, se produse la 13.10».8:. Oscilaţiunile încetară la 13.27.40. 

Durata totală a mişcării mai mult de 35 secunde. 

Pendulul B, oscilă slab înainte de 12'.53"; oscilaţiunile se fac sen- 

sibile la 13».9n.38 şi mai tare la 13.9».52% Amplitudinea maximă, 9.0 mm, 

are loc la 13%.102.145. Oseilaţiunile încetară la 13".15".26*. 

Câtevă persoane pretind a fi simţit această seismă; însă nu este sigur. 

5. La 4 Aprilie. Pendulul B, începe a înscrie niște oscilaţiuni slabe 

la 14%.50x.8*; 'oscilaţiunile se fac mai sensibile la 14".50".16 şi mai tari 

la 14"50».26. Amplitudinea maximă, 1.5 mm, se produce la 14'.50".56:. 

Oscilaţiunile încetează la 14'.56".18; durata toţală 610; 

Pendulul B, înscrie oscilaţiuni slabe la 14,50."92*; oscilaţiunile de- 

jin deodată mai tari la 14.50.36, când are loc amplitudinea maximă 

de 6.5 mm. Mişcarea încetează la 14'.52".34. 

6. La 4 Aprilie. Pendulul B, a înscris nişte foarte slabe oscilaţiuni, 

tremurături, dela 15"25"46 până la 151.27".58. 

7. La 4 Aprilie. Pendulul B, a înscris niște foarte slabe oscilaţiuni, 

între 15.42".56 şi 15".45".19. 

8. La 4 Aprilie. Acelaş pendul B, a înscris de asemenea nişte foarte 

slabe oscilaţiuni dela 17.51.10: până la 17'.52".58 (1). 

  

(1) Cutremurul de la 4 Aprilie al cărui epicentru a fost în Macedonia, s'a înre- 

gistrat într'o foarte mare parte a Europei, dela Paris până la St. Petersburg. 

Indicări asupra înregistrărilor microsismice dela Pola, Laibach, Triest, Fiume, 

O.-Gyalla, Strassburg, București, Grenoble și Sofia, se pot vedea la pag. 208—218 

din publicaţiunea d-lui A. Belar, Die Evdbebenwarte, An. XII (1903 —-1904). 

Iată cari sunt, după această publicaţiune, principalele sguduituri simţite la Sofia 

(Bulgaria). Timpul Europei centrale a fost transformat în al Europei orientale: 

Nr Timpul Direcţia 'Tăria dnpă scara Rossi-Forel 

1. 19», 3».23 swW-—NE Gradul VI până la VII. A ţinut până 

la 124.515, după carea urmat o 
altă tremurătură timp de 28 sec. 

2, :  12%.96"46 SE—NW Gradul VI până la VII, durata 70 

secunde. 

3. 12%.31"41* — Gradul YV. 

4. 19.39.24 — Gradul V, durata 25 secunde. 

5, 13. 0".26* ESE-—WNW Gradul IV până la V, durata 40 sec. 
6. 18%.19». 77 ESE-WNW Gradul 1V, durata 64 secunde.
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9. La 10 Aprilie. Pendulul B, 

a înregistrat, dela 4".24".18* până 

la 40.277.495, o serie de foarte slabe 

tremurături. 

Pendulul B., a înscris dease- 

menea tot nişte foarte slabe tre- 

murături, dela 4.2423: până la 

494.57. 

Aceste înscrieri nu provin din 

cauza tragerilor de tun, cu oca- 

ziunea Învierii (eră la Paştele 

ortodox), căci cele 101 tunuri îu- 

seseră trase cu 4 vre mai de 

vreme. Ele coincid cu nişte sgu- 

duituri tari ce au avut loc în 

Bulgaria. 

10. La 10 Aprilie. În aceeaș zi, 

pendulul B, a înscris nişte tre- 

murături dela 7".19».21* până la 

79257. 
11. La 10 Aprilie. Tot în această 

zi, amândouă pendulele Bosch au 

înscris o a treia seismă: 

Pendulul B, a început înscrie- 

rile la 10.53.49, oscilaţiunile se 

accentuează la 10'.54".2*; ele se 

fac tari la 10.54.33. Amplitudi- 

nea maximă, 41 mm, se produce 

la 10%.552.47. Oscilaţiunile înce- 

tează la 111.11".95, după o durată 

totală de 17.13. (A se vedeă fi- 

gura). 

Pendulul B, a început mișcarea 

la 10*.53"51*; oscilaţiunile se ac- 

centuează la 10'.54».0; ele se fac 

mai tari la 101.54".37%. Oseilaţiu- 

nea maximă are loc la 100.55".35; 

amplitudinea sa este de 39 mm. 

Mişcarea încetează la 1115".17, 

după o durată totală de 11.26. 

Sguduitura a fost simțită de 

unele persoane.  
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"12. La 11 Aprilie. Pendulul B, a început a înregistră la 61.18.46; osci- 

laţiunile se accentuează la 6".19".38:. Amplitudinea maximă, 2.5 mm, se 

produce la 6".20".0:. Oscilaţiunile încetează la 6'.27".26:, după o durată 

totală de 82.40. 

Ca şi cele trei precedente, această seismă corespunde sguduiturilor 

ce au avut loc în Bulgaria. 
13. La 13 Aprilie. Pendulul B, a început a înregistră la 12'54".36*; 

oscilaţiunile se desemnează la 12"55*.22*; ele devin mai tari la 

1956"4* Amplitudinea maximă, 2.0 mm, are loc la 12%.56".14%. Oseila-- 

ţiunile încetează la 131.4*.155, după o durată totală de 9".3%. 

14. La 19 Aprilie. Pendulul B,, aşezat în planul meridianului, a în- 

scris prima mișcare la 20".15".10; .oscilaţiunile încep la 20'.15".52*; ele 

se fac mai tari la 20".16".4. Amplitudinea fazei maxime s'a produs la 

201.174; ea este de 10.0 mm. Oscilaţiunile încetează la 20".28".85, după 

o durafţă totală de 12".58. | 

"Mişcările înregistrate de pendulul B;, aşezat în planul perpendi- 

cular pe meridian, încep la 20*.15".52*; oseilaţiunile la 20".16".0 (1); 

ele devin mai tari la 20".16".10*. Faza maximă se produce la 20".16".22 

cu o amplitudine de 12.0mm. Oscilaţiunile încetează la 20".17".58, după 

o durată totală de 26. 

15. La 8 Maiu. Pendulul B, a început a înregistră la 19.37”. 42 pentru 

a atinge faza maximă de 1.5 mm la 19.38”.16% Oseilaţiunile au încetat 

la 19h.44".32: după 6.50. 
Pendulul B; a înregistrat o singură mică deplasare la 191.37".8, 

16. La 22 Maiu. Pendulul orizontal B, a avut la 51.47.32 o devia- 

ţiune către W de 15 mm şi â înregistrat, pânăla 5'47".51*, nişte osci- 

laţiuni excesiv de slabe. 

Pendulul B, deasemenea sa mişcat către N tot la 547.32. Sis- 

mograful cu spirală al lui Guzanti a înregistrat această mişcare de 

trepidaţiune, care la Bucureşti a fost de gradul III. 

17. La 6 Iunie. Pendulul B, a început prin a înregistră faza maximă 

la 16*.252.90 de o amplitudine de 2 mm. Oscilaţiunile au încetat la 

16"26".245, după o durată totală de 1".4. 
Pendulul B, s'a mișcat de 2.0 mm către S la 16'.25".20. 

Sismograful cu spirală Guzanti a semnalat această seismă, care a 

avut o intensitate de gradul III. 

18. La 28 Iunie. Pendulul B, a început a înregistră o seismă, a cărei 

(1) În Avis sismigue de Romania, No. 12,-pentru acest moment îigurează din 

eroare de scriere 10 secunde în loc de 0 secunde.
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fază maximă s'a produs la 4".18".4%. Amplitudinea maximă a fost de 

15 mm. După. nişte foarte uşoare oscilaţiuni, mişcarea a încetat la 

4.2519, 
19. La 8 Iulie. Pendulul B, a înregistrat în mod abiă vizibil nişte 

tremurături între 11.72.58 şi 1128.19, 

20. La 8 Iulie. Acelaş pendul a înregistrat nişte foarte uşoare miş- 

cări, în aceiaşi zi, între 14.32".4 şi 141.35"419. 

21. La 24 Iulie. La 81.34.15 sismoscopul Agamennone şi sismosco- 
pul cu spirală Guzanti au înregistrat o seismă verticală, care n'a fost 

simțită de nimeni. Pendulele Bosch n'au înregistrat nimic. 
«Seisma înregistrată la Dv. la 24 Iulie 1904 provine dintr'un tare 

cutremur de pământ ce a avut loc în Sud-Vestul Bulgariei — la Rilsk- 

Monastir; intensitatea a fost de gradul VII, după scara Rossi-Forel—și 

care a fost semnalată la Sofia de sismoscopul Agamennone la 8".32".33%», 
ne scrie d-l Sp. Watzof, Directorul Institutului Meteorologie al Bulgariei. 

22. La 1 August. La 9'.51".32 pendulul B, a început a înscrie nişte 
foarte uşoare oscilaţiuni, cari s'au continuat până la 10'.0".16. Yaza 

maximă s'a produs la 9'.52".52* cu o amplitudine de 2.0 mm. 
23. La 18 August. Pendulele orizontale au înregistrat o ușoară se- 

ismă. Pendulul B, a făcut prima indicaţiune la 221.755. Oseilaţiunea 

maximă s'a produs la 22'.9».15;, când amplitudinea eră de 40 mm. Miş- 

carea a încetat la 29".18"13* după 10.18. B, a înscris nişte foarte 
slabe oscilaţiuni dela 22".8".11* până la 211.9".19. 

24. La 24 Septemvrie. La 214% anemoscopul Agamennone a semnalat 

o seismă, a cărei intensitate a fost apreciată de gradul II. Pendulele 
orizontale ca şi celelalte instrumente sismice n'au înregistrat nimic. 

B. Macroseismele în România. 

1. La 6 Fevruarie, la 4%.49", un cutremur de pământ destul de tare 

a sguduit o mare parte a României, din districtul Olt la Vest, până 

la fruntaria orientală a Regatului. În nordul Moldovei, sguduitura a 
fost simțită până în districtele Botoşani şi Neamţu. În partea mun- 

toasă nu s'a simţit acest cutremur. 
Epicentrul pare a fi fost în districtul Tutova, unde intensitatea, după 

scara Rossi-Forel (1), a fost de gradul VI în mai multe localităţi, afară 
  

(1) Pentru aprecierea intensității ce a avut un cutremur de pământ, întrebuinţăm 

scara Rossi-Forel care cuprinde 10 grade de tărie; 

1. Sguduitură microsismometrică. Aceasta este o sguduitură foarte slabă, care
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numai de nu va fi fost dincolo de Prut, în Basarabia, de unde nu 

avem ştiri. | 

Se pare că la Constanţa, pe malul Mării Negre, sguduitura dela 6 

Fevruarie dela 4:49", şi a cărei intensitate a fost de gradul III, fusese 

precedată de o altă sguduitură de aceeaş intensitate la 1125". După 

cum însă această sguduitură nu ne-a fost afirmată decât de o singură 

persoană, eare se pregătiă să se culce, nu am putut-o eontrolă. 

La București intensitatea acestei seisme a fost de gradul Iil. La 

Institutul Meteorologie ea a fost înregistrată de sismoscopiile Guzanti 

şi Agamennone, de pendulele orizontale Bosch (a se vedeă No. 1) şi 

de un barograf Richard. , 

I—N. La 4 Aprilie. Această zi, dela prânz până la 18 ore, a fost 

însemnată în România prin două macroseisme constatate în partea 

sa occidentală şi prin mai multe microseisme înregistrate la București. 

__O primă sguduitură mediocră la 12».4" a fost urmată de un cutre- 

mur tare la 19:28». Apoi instrumentele sismografice dela Bucureşti 

au înregistrat mai multe microseisme între 1257" şi 17:53". (A se 

vedeă No. 2—8). 

Cea mai importantă dintre sguduituri a fost cea dela 121.28", care 

Sa simţit în toate districtele Munteniei afară de Râmnicu-Sărat şi 

Brăila. Acest cutremur a fost slab simţit în districtul Constanţa. Mol- 

    

poate îi notată de un sismograi sau de mai multe sismografe de acelaş model, însă 

care nu este capabilă de a pune în mișcare sismografe de sisteme diferite. Sgudu- 

iturile microsismometrice nu pot îi constatate decât de persoane foarte deprinse cu 

observaţiunea cutremurelor; | 

II. Sguduitură înregistrată de mai multe sismografe de sisteme diferite; ea se 

constată de un mie număr de persoane în repaus; 

III. Sguduitură constatată de mai multe persoane în repaus ; ea este destul de tare 

pentru ca să i se poaiă apreciă durata și direcţia; , 

IV. Sguduitură constatată de omul în activitate; mișcă obieetele mobile, ușile, fe- 

restrele; trosnește pardoseala; 

V. Sguduitură constatată în general de toată populaţiunea; mişcă mobilierul şi 

paturile; unele clopoţele sună; - 

VI. Deşteptare generală a persoanelor cari dorm, sunarea generală a clopoţelelor, 

oscilaţiunea lămpilor sau policandrelor suspendate, oprirea pendulelor, mişoarea 

- aparentă a arborilor şi arbuștilor; unele persoane speriate ies afară din casă; 

VII. Răsturnarea obiectelor mişcătoare, căderea tencuelii, sunarea clopotelor din 

biserici, spaimă generală. Nu se produc stricăciuni la edificii; 

VIII. Căderea coșurilor, crăpături în zidurile edificiilor; 

- IX. Distrugerea parţială sau totală a câtorvă edificii; 

X. Mari dezastre, ruini, răsturnarea straturilor terestre, crăpături în coaja pă- 

mântului, surparea munţilor.
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dova m'a fost de loc sguduită. Cea mai mare intensitate a fost de 

gradul VI, după scara Rossi-Forel. O asemenea intensitate a fost no- 

tată la Turnu-Severin, Craiova, Caracal, Alexandria, Zimnicea, Bu- 

cureşti şi la Merenii-de-jos (Vlaşea). Mişcarea ondulatorie, foarte bine 

pronunţată, a cauzat ameţeală mai multor persoane şi a produs opri- 

rea mai multor pendule, printre cari şi a pendulei siderale din sala 

noastră meridiană. Crăpături s'au produs în trei ziduri despărţitoare 

la Palatul de Justiţie din Craiova. Acesta este cel mai important acci- 

dent care ne-a fost semnalat; dealtmintrelea acest palat are o rea re- 

putaţiune în ceea ce priveşte soliditatea construcţiunii sale. 

Întinderea sguduiturii dela 124" a fost mai mică ca cea despre 

care vorbim, căci ea nu s'a simţit în districtele Dâmboviţa, Prahova 

şi Ialomiţa, cari au fost. sguduite la 12'28". Intensitatea ei a fost de 

gradele III sau IV, după scara Rossi-Forel. 

În Macedonia, unde a fost epicentrul sguduiturilor dela 4 Aprilie 

1904, s'au produs de asemenea două cutremure mai principale, cari 

corespund celor două simţite într'o parte a României. Ca şi aci, cel 

de al doilea a fost mai intens. 

În importanta sa publicaţiune: Berichte îiber das makedonische 

PErdbeben vom 4 April 1904 (1), d-l prof. R. Hoernes, dela Universitatea 

din Graz și membru corespondent al Academiei imperiale de ştiinţe 

din Viena, care a vizitat într'adins o mare parte din Macedonia (2), 

face un studiu amănunţit asupra acestui cutremur şi ajunge la con- 

cluziunea că epicentrul trebue să se găsească cu mare probabilitate în 

valea Sturmo între Perim-Dagh şi Males-Panino, cam la 120 km de- 

parte de Salonic. 

IV. La 10 Aprile, la 10".54", un foarte slab cutremur de pământ a . 

fost simţit de unele persoane la Bucureşti; altele mau simţit nimic, 

însă au văzut oscilaţiunea lămpilor suspendate. Intensitatea sa a fost 

de gradul II. Această seismă, ca şi altele din aceeaş zi, a fost bine 

înregistrată la Observatoriul nostru geofisic (a se vedea No. 19—21). 

Ea corespunde tarelui cutremur de pământ din Bulgaria. 

V. La 10 Maiu, către 13 ore, o slabă sguduitură a îost simțită la 

(1) 8, pag. 54. Wien 1904. Această publicaţiune este a XXIV-a din colecţiunea in- 

titulată: Mitteilungen der Erdbeben-Kommission der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaflen în Wien. 

(2) Cu doi ani. mai înainte, acelaș autor studiase un alt mare cutremur în Mace- 

donia. A se vedeă R. Hoernes, Die Erdbeben von Saloniki am 5. Juli 1902 und 

der Zusammenhang der makedonischen Beben mit den tektonischen Vorgingen 

în der Rhodopemasse, 8%, Wien.
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Găiseanca în districtul Tecuciu şi la Bârlad (Tutova); intensitatea ei 
a fost de gradul II, după scara Rossi-Forel, în amândoua localităţile. 

VI. La 22 Maiu, la 5"48", un ușor cutremur a sguduit o parte a 
Regatului între districtul Ilfov şi Tutova. Intensitatea sa a fost de 
gradele III şi IV. La Bucureşti s'a simţit o trepidaţiune bine accen- 
tuată de o intensitate de gradul III; ea a fost notată de instrumentele 
seismice (No. 15). 

VII. La 6 Lunie, la 16:25", un cutremur de pământ de gradele III 
şi IV, după scara Rossi-Forel, a fost simţit într'o parte din districtele 
Ilfov, Ialomiţa, Constanţa, Brăila, Râmnicu-Sărat şi Putna. Mişcarea 
a fost verticală; epicentrul pare a fi fost în districtul Ialomiţa unde, 
la Ciochina, intensitatea a fost apreciată la gradul V. La Bucureşti 
această seismă a fost înregistrată de instrumentele seismice (No. 17). 

VIII. La 8 Iulie, la 11".738, o uşoară sguduitură s'a simţit într'o 
porţiune a părţii centrale a Regatului între districtele Ilfov şi Iaşi. 
Intensitatea sa a fost de gradele II şi III. În București, unde inten- 
sitatea a fost de gradul II, unul din pendulele orizontale deabiă a 
înregistrat-o (a se vedeă No. 18). O slabă seismă a mai fost înregi- 
strată aci în aceeaş zi cevă mai târziu (a se vedeă No. 19). 

IX. La 21 Iulie, la 17.45», 0 slabă sguduitură de gradul II a fost sim- 
țită la Focşani şi în districtul Putna. 

X. La 24 Septemvrie, la 2114", uşoara seismă simțită la Bucureşti 
(a se vedea No. 24) a mai fost semnalată la Oancea (Covurluiu) pe 
Prut, la 'Tecuciu şi la Bârlad; pretutindeni intensitatea a fost de gra- 
dul II. 

XI. La 3 Noemvrie, la 4"23", un cutremur de pământ de gradul III 
„s'a simţit într'o parte a districtului Muscel; el ne-a fost comunicat dela 
Câmpulung şi Rucăr. 

XII. În noaptea dela 12 la 13 Decemrrie câtevă minute după miezul 
nopţii (adică la 12 Decemvrie, câtevă minute după 92" timp de Green- 
wich), o sguduitură de cutremur de pământ s'a simţit la Tismana (Vâlcea) 
şi la Glogova (Mehedinţi). În ambele localităţi sguduituri s'au simţit 
dela Vest spre Est, cu o intensitate de gradul III. 

Dintr'aceste 12 macroseisme ce au avut loc în România în cursul 
anului 1904, se poate zice că numai cele dela 6 Fevruarie şi dela 4 
Aprilie au impresionat populaţiunea. 

Totalizând aceste cutremure de pământ cu cele din perioada ante- 
rioară de 13 ani, găsim că în cei 14 ani, dela 1892 la 1904, au fost 
în România un total de 135 macroseisme, din cari:
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În Ianuarie . . . , 1 
> Fevruarie.. ...... „10 

> Martie . . . cc... 17 

» Aprilie. . cc... 13 

> Malu cc. 12 

» Iunie. . e... 12 

» Iulie . PI 9 

> August... 9 

> Septemvrie. ......... 8 

>» Octomvrie . . ......., 7 

» Noemvrie .. .., 12 

> Decemvrie .......... 15 

Total 135 

Bucureştii, 21 Decemurie 1904 (5 Ianuarie 1905). 
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