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“In acestă ci doua parte a scrieri mele, arând a da sma.- 
nai în special de excursiunile congresului geologic din St.- 
Petersburg, în cele mai interesante vegiuni ale Imperiului . 
Rus: Finlanda, Rusia Centrală, Rusia de Sud, Caucazul 

"şi Crimeea, am intrat în comânicațiitnă și expuneri în afară. 
de cadrul specialităţi, după cum am făcut și în prima parte. - 

Cred că numai așă cititorul ar pute căpttă o idee cât - 
de justă asupra gradului de cultură al' poporului rus, ne= 
cunoscut la noi. . - e - 

De altă parte sunt digresiuni cari mărind cercul cunos- 
“ cințelor speciale, pot duce la luminarea unui orizont de 
„apte în legătură mai mult sai mai puțin apropiată cu 
obiectul studiului, cure. pot fi de mare folos. “ 

În timpurile în care trăim, specialităţile și ma cu scmei 
„cele privităre la cunoscința glohulu, nu trebue să prirescă 

- “lucrurile cu vederi înguste din punctul strâmt al speciali- - 
„dăță, căci cu modul acesta se fac pliclisitâre petru public 
„și mu le mai pârtă înteres. | să . 

Este chiar în interesul lor a-şi: mări orizontul obsera- 
țiunilor; aruncând o privire a tot îmbrățisătăre peste tot ce 

„are 0 relaţiune cât de depărtată cu obiectul căutărilor lor.. 
„De aceea cu multă dreptate. președintele congresului nostru 
„D. Karpinski, a dis la deschiderea congresului... |. ă 

«la geologie viunit en clles les vesultats de -touites les. 
scieiices qui: concernent notre planttă. 'Un veritable gtologue. 

„.» plein-de sa sciences, ne peut tre par conseguent un spe- 
„„“cialiste a vues ctroites. La largucur- de rucs qwil ci sur la 
"science en general, il la porte sur toul ce qui. Ventoui». 

ep - .



Teritoriul Rus în tot cuprinsul stă este atât de întere- 
- sant, explorarea sa sub tute vaporturile atât de înstructivă, 
că exige o dare 'de simă întun cerc mai larg de cât al 

“- specialități, și de aceea ovi şi ce am citit, orl-ce am audit 
-și controlat şi ori-ce am obsercat personal, întru cât pote 
fi caracteristic pentru acest magnific tabloă, am creţut că 
trebue să aibă locul sii aci. a a 

Rusia arend o civilisațiune care nu. depăşesce în vechime 
cu mult pe a mostră, istoiicul mişcăvei sale de progres: în 
tot. ce privesce. desvollarea forțelor 'ei productive, a făcut 

- pentru mine obiectul de predilecțiună ul aceste scrieri, toc- 
mai pentru că aceste forțe ai fost: forte negligiate la uoi. 
-Pilda. ce ne-o 'dă Rusia sub acest raport, sper că ru des: 
ceptă ochii guvernanţilor noştrii, pentru a se pune cu sîr- 

„guință da aplică în ţară aceleași metode şi: procedeuri, 
cari ai contribuit atât de bine la prosperitatea patriei ruse, - 

Una din aceste metode, am rădut din primul volum şi 
toni tedea și din acesta, a fost întemecrea tuturor lucră- 
rilor menite a destoltă energia producetive a țării şi a îm- 
bunătăţi conditiunile naturale ale solului, cum. și acelea ale 
igienei publice pe sciință. Ia
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FINLANDA 

„0 ochire asupra Finlandei, 

Pentru 21 August, Senâtul Finlandei (1) a bine-voit 
a ne învită la un banchet dat în onârea rhombrilo con- 
gresului la Helsiiigfors; capitala Finlandei. 

Înainte de plecare, e interesant a aveă Gre-cari noţiuni 
asupra acestei ţări.. 

La fruntaria de N. V. între Rusia și Suedia se află . 
o:ţeră întinsă din golful Finlandic până în Goliul Botnic, 
care se numesce Finlanda. Ea ocupă un teritorii de: 
330.000 lil. pătraţi adecă de trei ori cât România, având 
o populaţiune de 21/a miliâne locuitori. | 

Finlanda, cu tote că este luată prin arme de la Sucdezi, | 
- de mai bine de un secol, : a fost anexată însă pe picior'de 

egalitate, iar nu ca ţeră învinsă. Acesta resultă din titlul 
chiar ce ai Tzarii ruși: Noi, prin grația lui Dumnedei, 

„Imperat şi Autocrat al întregei Rusii, Tzar al Poloniei, - 
Mare prinț de Finlanda. Alexandru I, (icea- că anexiu- 
nea Finlandei la Rusia, a fost scăparea ci de sub jugul 
Suedez. 
 Intadevăr,. cât timp poporul finlandez a fost sub stă- 

pânirea Suediei, limba administrativă și literară a lost 
numai cea Saedeză.. | 

Sub Muscali limba fină fu adoptată î în tribunale, în 
vicţa politică, în literatură, ast-fel că astă- qi este aprâpe 
domnitâre. . i 

(1) Senat în Finlanda insemneză minister.
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Lunga dominaţiune Suedeză. i-a iniţiat însă -la civi- 
lisaţiunea occidentală. Sa . 

„*  Dominaţiunea rusă s'a arâtat fârte respectusă pentru 
cultura, și spiritul naţional finlandez, lăsându:i- t6tă li- 
bertatoa. . ... A ia 

Nu numai atât; dar a permis Finilor a avea consti- 
tuţiunea” lor arhaică așă cum a apucat-o; cu adminis- . 

» trațiunea lor proprie, cu dietele lor, cu vama, poșta și 
. moneda lor, cu ministerul lor (Senatul) și chiar cu mica 

lor armată. Finlanda. pot dice că a rămas o țeră auto- 
nomă [|]... 2 N , AR 

De aceea Finlandezii s'aă: arâtat în tot-deauna cre: - 
dincioși 'Tzarului. i 
„In campania. Crimei, Finlandezii s'aă luptat cu mult. 
devotament. In resbelul cel din urmă cu Turcii, ai lup- 
tat alături cu armata rusă- și armata nâstră cu multă 
bravură pe câmpiele Bulgariei, i a 

- Li ze 

Guvernul rus face l6rte bine de lasă în tâtă liber: 
tatea, desvoltarea -națională a unui brav și instruit po- 

„por, “căci Finlanda presintă pentru Rusia cel mai vii 
interes strategic. i | 

„„. Petersburgul se găsesce abiă la o.oră depărtare de P 
irontiera finlandeză și tâtă câsta de nord a golfului a- 
parţine Finlandei. Protegiată de bastisnele de la Swea-. 

„borg, o flotă inamică: ar. pute blocă Cronstadt și Pe- 
tersburg. De sigur. că în mâna inamicilor Rusiei, Fin: . 
landa ar fi o armă teribilă cum a și fost în timpurile -- 
vechi, în r&sboiele cu Suedia. 

% e 

Pe costa opusă a Golfului se întinde „0.fâșie de te- : 
ritoriă care iarăși nu e curat rus6scă, care cuprinde 

(1) La 1885 au inaugurat la IHelsingfors în plină libertate, un monument în-memoria unui general finlandez, care servise în - armata Suedeză. “ . -
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provinciile Baltice: Estonia, Livonia, Curlanda, care la. 
Nord atinge Petersburgul și la Sud Leţia. 
"Pe acestă fâşie de pămînt d'a lungul Balticei și Gol- 

fului Finlandei, sunt aşezate porturile necesare comer- 
ciului rus câ: level, Riga. Windava, Libava cote. 

__ Pierderea lor-ar presintă pentru “Rusia un pericol 
pentru siuranţa Statului și independența economică a 

„ţării, de aceca Rusia 'sa bătut două sute de ani pentru 
-_ posesiunea' acestor provincii cari "i deschide o -portă 

largă către Occident. - i | 
Este de notat că și faţă cu aceste provincii, regimul 
rusa fost cât se pote de liberal. 

Majoritatea poporaţiunii este compusă din Fini şi Leţi 
cari ati la inimă cultul lor naţional. Ea a fost lăsată în 

- pace a-și cultivă limba și literatura lără cea mai mică 
piedică, așă că Ruşii au ajuns să se bucure d'o .mare 
popularitate printre indigeni. 

„Cei mai eminenţi funcţionari ruși sunt recrutaţi din 
nobilimea provinciilor Baltice şi putem cită ca atare pe 

„ Generalul Totleben, destul de cunoscut la noi prin emi- 
nentele servicii aduse în resboiul' Ruso-ltomâno-Turc, 
în colaborare intimă cu iubitul nostru Domnitor Carol 1. 

Origina' ctnieă-a Finilor 

Revenind la Finlanda, vom "mai face cunoscut citi- 
torului nostru că Finii at jucat în Occident un rol ct-. 
nologic şi un rol: istoric, el se consider ca substratul: 

- de mult dispărut al' poporaţiunilor din centrul Europei. - 
“Unii savanți at mers până a privi pe Finii din N. V. 

Rusiei ca rămășițele acestor triburi quaternare, cari go- 
nite din centrul Europei: de poporele Indo-Europene, 
sar fi refugiat pe.-marginele Balticci, în' ţări. jose de 
curind eșite de sub apă. . a 

Alţi pun pe Fini alături cu vechile rase de Mongoli - 
“şi: 'Tătari, 'cari -aui scoborit în Rusia din Urali, la o epocă ; 

“posteriră. o] 
_Ori-care ar fi fost data imieraţiunii 'lor, se pot con: 

- sideră ea stabiliți în Europa tot așă de demult, ca cele 

7
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mai vechi .poporaţiuni ariene, prin urmare Finii sunt 
tot așă de autoctuni ca şi cele mai vechi familii europene. 

Cei mai teribili barbari, Hunii, se pretinde a îi de 
origină Fină, ca și Avarii, Bulgarii și Ungurii. 

Un trib al acestei rase, Sumiy cum se numesc chiar 
ci, poporez astădi Finlanda. La dinşii găsim un simţe- 
int național, o patrie, o istorie, o. literatură. . 

- Petersburg, putem dice că -este construit în plină 
"ţeră fineză. Acum vr'o 50 de ani nici nu se -pricepeă 
bine limba rusă în satele din jurul capitalei. In tâte . 

„țările unde.se găsesce urma acestei brave rase, se ob- servă în poporaţiune o mare forţă de resistenţă, o sin- gulară vitalitate. .. | 
Un exemplu '] avem peste Carpaţi la' Unguri, cari deşi mai puţin numeroși. ca poporele cu cari convie- . țuesc, aii sciut să-şi menţie dominaţiunea lor între Ro- mâni, Germani și Slavi. i 
Dineolo de Dunăre, sunt Bulgarii ; un popor muncitor. perseverent, sobru, care va ajunge. să aibă un aseen- dent asupră-ne, dacă n'am ucceleră pasul către progres, Quatrefages pretinde că elementul finez a jucat un rol important și în vechea Rusie, care-i datoresce mult din vig6rea și tenacitatea sa. | 
Se susține că Finezii au și Ore-care superioritate de cultură Rușilor, pe care % trateză cam de sus, 

Peisagiul finlandez 

Am plecat la 7 diminâţă cu un tren special în Fin- landa, conduși de simpaticii noştrii colegi finezi, și dejă după o oră eram la iruntaria Finlandei. Abiă am tre- cut frontiera rusă și aveam impresiunea că mă aflam la mii de kilometre de Petersburg, atât totul se schimbă, și natură și poporaţiune. | | 
Aveam impresiunea ca cum m'aș fi aflat în Elveţia. Gările şi vilele d'a lungul căci ferate construite în stil : „elvețian, solul marecagios acoperit cu păduri rari de mesteacăni şi pini, și o poporaţiune care n'o pâte deo-: schi cine-va -de cca germani. |
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Printre rărişti se văd amenagiate ici, colo, culturi de 
“cartofi şi chiar de grâii. o 
“Cultura pe un teren atât de ingrat-format în mare 
parte de bolovani de granit, cari reprezint morenele 
lăsate de ghețari, ne prevestesce că e aci o poporaţiune . 

-labori6să. - e 
Inainte d'a ajunge la Viburg, privirea ne este atrasă . 

de vestitul masif stâncos poleit de ghețari, dis apari», 
acel ranit cu mari cristale de orthoclus încungiuratey 
de oligoclas, care a servit la t6te lucrările monumen- 
tale în Petersburg. Dintr'insul este scos măreţul mo- 
nolit al colânci Alexandru, d'înaintea palatului de iarnă. 

_ Mormîntul lui Napoleon I; de la: Invalidi, este scos 
tot” din acest masiv autochton al Finlandei. 

2 + - 

Ajungem la Viburg după un trajeăi de 3 ore. Gara 
ttă -pavoazată, înţesată de lume, printre care multe ele- 
-gante dame. - | - 

Trenul. oprit, suntem aci obiectul unei adevărate ova- 
țiuni, strigăte de ura spintecă acrul. 
„Muzica militară cântă, imnul rusesc şi Marsilieza. In 

sunetul muzicei şi în uralele poporaţiunii, părăsim după 
dece minute gara. . a 

Un coleg al meii Italian. caro-se află cu: mine în 
tren; 'mi comunică că a.luat parte la o excursiune ce 
a avut loc în Finlanda înainte de congres, care a durat, 

-15 dile şi 'mi spunea că în tot acest interval de timp, 
ori pe unde ai trecut, ati fost primiţi cu acelaș entu-. 

„-siasm din partea poporaţiunii fineze. - : | 
El nu "și .puteă explică acest sentimentalism într'o 

ţeră aprope polară, care formeză caracteristica poporelor 
meridionale. | 

Trenul se opresce în drum către Helsinglors, întrun 
tranşeii al .căii ferate. săpat la polele masivului mai sus 
menţionat și ne punem cu' toţii. a ciocăni păreţii tran- 
şcului,. pentru a luă câte un eșantilon “ca suvenir din 
acest frumos. porfir granitice. : CE



Linia ferată își croesce d'aci drumul printre colosale 
*- stânci de granit, nisce gigantice. morene,  încongiurate 

de zmârcuri. Ici colo priveliscea este răsfăţată de vile . 
cochete încupgiurate de superbe parcuri, cară garnisese - -. „întinse lacuri. -.. .. E ie i 

Cascada Ihatra. 

La 1 d.'a, ajungem în fine la gara Helsingfors în... “ sunctul muzicelor.- şi mici trăsuri locale ne transportă. * 
“la cascada Imatra.: ? : .-..- a, ii 

Aci t6tă- poporaţiunea sătescă și urbană. eră în picidre. - 
Trecem pe jos podul asurzitârei. cascade, care abor- ..: „deză la o frumâsă terasă, pe care eră construită o „imensă hală pavoazată festival cu draperii. şi. drapelele: 

lălfăinde a tuturor naţiunilor. Aci eră pregătit ospăţul. 
„a peste o' mie de convivi, servit cu opulenţă. (1) | 
„Eră și timpul căci de şi-ni se servise în tren jakus- 
la, dar un drum de 6 ore, făcuse ca stomacul să. 

„simţă nevoia unui ravitaliment mar important. 

  

(1) «Le menu» eră formulat în termeni geologici și pentru cu- rioși dăm aci lista; . A e 7. 

. SANDWICIIS O 
o EAU DE VIE a 
CONSOMME DE: VOLAILLE A DIDUS INEPTUS ! PETITS PATES FORME PIERRE. D'IMATRA | -* SAUMON FROID' DU «Wounsp . a „..» SAUCE REMOULADE ! PN îs FILET DE BeUF DE «RUOKOLANKS>: - „2 o LEGUMES DIVERS, a 2 ” SORBET AUX FRAMBROISES DE NORRLANDE -: ” POULETS, D'IMATRA - e : A | AUX COxCOMBRES a. Salade | Ax GROSEILLES NOIRES. ! ! GLACE A LA VANILLE DE L'EPOQUE GLACIALE i 1 D-O0 AUX FRAMBOISES . i 

ea DO AUX PISTACIIE i, . ” a CAFE e m >." BIERE, PORTER, MADER,- VIN BLANC; VI RoUGE. : ie 

  

CHAMPAGNE, DIVERS,-VIX D'OPoRTO, NERES. et 

. ? i . - EI
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Banchetul a fost presidat de Ministrul "Secretar de 
„Stat al Finlandei cu reşedinţa la Petersburg, prin înter-. 
mediul căruia se regulez afacerile administrative ale 

_ Finlandei şi se stabilesce legătura cu. guvernul şi pa- . 
“tra rusă Ea 

e 
z - 

| :, “După banchet pe'o' burniţă de ple ami țăeut o plim- | 

“bar pe marginea admirabilei cascade, . care închisă: în- * 

“ tre păreţi înalţi de gneis-granitic; aruncă cu mare sgomot 

un rîă de apă, în valuri spumegânde, de la 19 m. înălţime. 
“-*- Oanalul Imatra care -are 180 m. lungime primesce - 

-_ întrînsul âpele 'riului Vuocksen, care ese din lacul: 

Saima. la 6 kilom. distanţă, și vine de se precipită cu... . 

un seomot teribil prin- strâmtârea Imatra; largă numa; 

de 48 m. pe care a săpat'o în direcţiunea stratificaţiu- 

- nilor de gneis cu intruziuni de granit. 
. a 

*. Acţiunea erosivă a rîului pare a fi: fost ajutată de. 

"o stare tectonică a gneisului granitic în anticlinală cul- 

cată către ţărmul drept, pătrunsă de diaclase şi urmând 
"direcţia. straficaţiunilor, NR a 

-* La.eşirea din. cascadă, impetuosul riii care-liberâză. 

peste 600-m. e. apă-pe secundă, vine de se pierde li- 

niştit întrun basin întins în. forma unui lac. Nimic -nu . . 
"egaliseză aspectul acestui. contrast; ca un rit care se - 

asvîrlă cu furie în valuri -spumegânde și-și stinge nu 

departe tâtă vig6rea pe nesimţite, în apa mortă a unui lac. 
Câte fenomene ale vieţer umane, nu'și găsesc aci un: 

-. admirabil paralelism i 
Te 

IN De DRE: * 

„Pe pereţii teresați al canalului Imatra-acoperiţi astă-di 
_cu muschi de iarbă și păduri, cari altă dată format -. 
"albia apei, am .putut studiă cele “mai, minunate efecte. 

de erosiune ale apelor curgătâre. - - --: E 

Vechiul fund! gneiso-granitic al apei, “târte lustruit, 

-_pârtă o sumedenie de găuri în forma unor căldări mai 
"mari și mai mică săpate în granit. - 

Ei 
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Aceste găuri sunt pline cu pictriș şi pietre lârte lus- 
"truite, cari fac impresiunea ca cum ar fi servit ca mate- 

rial de ros și de poleit pe care lar fi întrebuințat cu- 
rentul apei. Pe pereţi lucioşi ai acestor găuri se văd 
nisce dungi spirale cari se' destoltă de jos în: sus, pro- 
duse prin frecarea acestui material pe care apa "1 mișcă 

„de jos în sus, ca într'o vultâre. - | 
Acest fenomen ne explică și formarea miilor de la- 

curi ale Finlandei, datorite după mine, sfredelirei ghe- 
“țarilor în topire. Acâstă' sfredelire a trebuit să fie favo- 
vizată prin numerâse diguri granitice întâlnite de ape. 
cari formâză intrusiuni în fundul de eneis. 

Continuând plimbarea nâstră cevă: mai departe de 
canal către Sud, am dat de argilul post-glacial dis în 

„ Tilanda Yoldia care se vede presentând .o mare gro- 
„sime pe țărmurile YWWuolksei. In el se găsesc pietrile 
cunoscute de Imatra; un pietriș care une-ori se presintă 
sub aspectul. unor fosile. In realitate nu sunt de cât 
nisce concreţiuni. calcâre întocmai ca acelea de marne şi gresii ce se formâză une-ori în depositele diluviale, 
și mal ales la noi în Moldova, în depositele pliocene. 

Prin disolvare şi reticulare, se modelez în mod fârte variat. a 
"_ Curi6se bucăți am cumperat de la copiii ț&ranilor din Imatra. . : 

Ei e - . 

La $ h. sâra părăsim Helsinefors cu un tren special 
pentru a ne întârce la Petersburg și cum ajungem în gara Viburg pe la 11 h. n6ptea, în 'sunetul muzicei mu- litare, suntem obiectul a unei noui entusiaste ovaţiuni 
din partea bravei poporaţiuni, care a lăsat în inima fie- „căruia din not cele mai neperitâre simțiminte de simpatie. 

Activitatea sciințifică și industrială Finlaudeză, 

„Pentru că abiă la 1h. după miequl nopței vom ajunge la Petersburg, avem tot timpul ca să informăm pe ci- 

:
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titor despre activitatea simpaticilor noştri colegi - Fini, 
în cunoscinţa geologică a patriei lor finlandeze. 

Ca în tote ţtrile, în Finlanda a fost explorările de 
minerale metalice cari ai dat impulsiune căutărilor 
geologice. | 

„ Explorările metalice au descoperit însemnate zăcă- 
minte de fer lacustru, cupru şi zinc, cari alimenteză 
mai multe uzini metalurgice. 

La 1886, s'a înființat o comisiune geologică subordonată 
administraţiune! minelor din Finlanda, care presideză la 
aplicarea unui cod de mine a cărui promulgare datâză 
de la 1883. El cuprinde un Director, 2 Geologi, :un 
Inginer-geodesic, însărcinat cu cartografia și un număr 
Gre-care de geologi stagziari. : 

Bugetul săi se urcă la 38.000 finl. 
La Petersburg, în sălile Congresului am putut aprecia 

importanţa lucrărilor chartografice ale acestel comisiuni 
care ţin primul rang. Vom menţionă pentru aceste lu- 
crări numele stimate ale geologilor: Moberg, Seder- 
holm, Bergel, Frosterus, Ramsay, 'Tigerstedt. 

Comisiunea își publică memoriile sale întrun organ 
„periodic dis Buletin. 

Cea d'intâiti impulsiune a dat-o în Finlanda pentru 
studii geologice Linne, 

Dejă de la 1827, geologia. se predă la Universitatea 
din Helsinglors. 

Profesorul Wiilk a făcut cele mai însemnate studii în 
x) terenurile arhaice ale Finlandei, cum și în formațiunile - 
= glaciale. - 
RR De curând s'a început cu ajutorul technicei moderne 

microscopice, căutări asupra structurei rocelor eruptive 
a de profesorul Wii, alături cu savantul Rosenbuch. 

In anii din urmă, sia început căutări prin expediţiuni 
în insula Kola. 

O fârte interesantă publicaţiune a lucrărilor sciinţifice 
fineze este şi Buletinuj societății geografice finlandeze care 
apare în limba fină, germană, suediană și fanceză,c & 
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Finil se disting nu numai pe terenul sciințific dar și 
pe cel industrial și comercial. Popor fârte laborios, în 
care nu se scie ce-e proletariatul, a învins dificultăţile 
naturale şi aă întins o cultură prosperă în cel mai in- 
grat teren. | - | 

Cultura grâului nefindu-le suficientă, sunt nevoiţi a 
importă necesaril de hrană, dar ai căutat prin indus: 
trie a restabili echilibrul. . 
Ai peste 500 fabrici cu cari ai ajuns a face o con- 

curenţă însemnată pe pieţele moscovite, aşă că guvernul 
rus a fost nevoit a înființă și a ridică cu timpul drep- 
turile vamale pe produsele industriei fineze. ” 
„Cu tâte acestea, importul finlandez în Rusia, se ri- 

dică la o val6re de cinci ori mai mare, de cât al pro- 
ductelor Ruse în Finlanda. | 
Ajungem în fine la Petersburg pe la 1n- după miedul 

nopţei, dară la ora acâsta în trajeul mei până acasă păreă a fi mai mult diuă, eră un fel de lumină ca acea „când se îngână diua cu nâptea. -.. 
Acest fenomen al nopţilor albe la Petersburg este şi mal izbitor în lunele Iunie și Iulie, când cine-va pâte citi un jurnal pe la miedul nopţei, în plina lumină na- turală a nopței.



HI, 

_POTOPUL 
A. Im Rusia. 

Tot terenul ce am parcurat în Finlanda este acoperit 
_.. de deposite care presintă tâte caracterele unei forma- 

„ țiuni eratice de transport, ce își are originea în regiu- 
nile Nordice ale Finlandei şi Scandinaviei. Intr'adevăr, 
ne găsim în acâstă parte, într'o pătură de materiale de 
transport, care se întinde din regiunile boreale spre 
Sud, până la o linie care treco pe la gurele Tamisei, 
Rinului şi prin versantul de Nord al Harţului; de acolo 

“trece prin Chemintz, Dresda, străbate Galiţia la Lem- 
berg, o iea în mod sinuos spre E. la Kiew, şi spre N. 
la Kazan, până vine de atinge extremitatea de Nord a 
Uralilor. | 

“ Tâte părţile Europei, care se află la Nordul acestei 
linii, erai acoperite înainte de potop, cu imenşi ghețari, 
cum este astădi polul arctic. 

Punctul cel ma! culminant al ghețarilor se află în 
„ Soandinavia, de unde ghețarii se lăsau tot mai jos spre 
termuri, așă că prin regiunea parcurată de mine, prin 
Volinia, Minsk și Vilna, se terminati sub o mică grosime, 
căci aci topirea anuală, întreceă cu mult, ceea-ce le 
put aduce aprovisionările de la Nord | 

Ghiaţa în Scandinavia, a pătruns pe atunci până în! 
adâncimea mărilor, .unde veniă de se rupeă către ţăr- 

„muri, în adevărați munţi de ghiaţă plutitori. Ghiaţa însă 
pentru a se putcă mişca, îi trebue ca şi apa o pantă 

- “6re-care, şi la o distanţă de peste 1500 km, care des-
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parte banda de teren mai sus citată, de munții Scan- 
dinaviei; pentru a se puteă scobori, trebuiă să atingă la 
munți peste 2.000 metre înălţime, sub o grosime de 
cel puţin 1.000 m. N . 

* 

* * 

In Scandinavia urmele ghețarilor se văd pretutindeni: 
suprateţele poleite ale unor roce, cari ati suterit acţiunea 
de frecare a ghețarilor, suprafețele cu dungi şi cu brazde 
ale altor roce trase de morene (bolovani colțoraţi și 
stânci), purtate de ghețari. 

Morenele ai luat nascere sub ghețari, prin ruperea, 
sfărămarea și frămîntarea terenului sub-jacent, în ge- 
neral stâncos. 

Pe lângă aceste morene sub-jacente; ghețarii mai 
căra cu dinsii, tâte blocurile stâncâse, une-ori colosale 
ce întâlniaă în drum, provenite din dărămăturile ma- 
sivurilor muntâse, şi întreg acest, material morenic, l'a 
depus în Britania, Holanda, Germania și partea occiden- 
tală a Rusiei. 

Din produsul măcinărei morenelor sub-jacente, a re- 
sultat lehmul cu pietriș și morena cu pietriș, ce am 
constatat în parcursul nostru, ca constituind solul Vo- 

„liniei de jos. Ă 
Dar pe lângă aceste formaţiuni morenice, am mai'în- 

tâlnit în trajeul nostru prin Minsk şi Vilna, nisce de. 
posite stratificate de pietrișuri, nisipuri şi argiluri, cari 
nu sunt altcevă de cât produsul de spălătură și pro- 
dusul mălos al lemului morenic, amestecat cu pietriș, 
care sa separat prin . spălătură după greutatea și mă- 
mea grăunțelor. Depositul argilos, s'a format în urma 
depunerei celor mai fine producte mocirl6se, adică din părticelele argilâse şi calcarâse ale lemului morenic. 

Spălătura acesta a avut loc, prin apele ghețarilor în 
topire, în timpul potopului, adecă sunt nisce produse 
Huvio-glaciale diluviale. - 

Gheţarii rămâind un timp îndelungat pe loc, a in- 
tervenit o climă mai caldă, în urma văreia a: început a
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se topi către mărgini și a se retrage către Nord; de 
aci a resultat curenturi mari de apă, cari au spălat le- 
murile morenice, le-ai fărămicit și au dat loc în re- 
giuni depărtate, la primele deposite diluviale vorbite 
maj sus. 

După acestă peri6dă d'o climă mai dulce. a urmat 
iar o epocă glacială, ai cărei ghețari însă, nu s'aă în- 
tins aşă de departe la, Sud, ca primi ghețari, și iar 

“a intervenit în urmă o climă caldă, urmată şi acesta 
do a treia epocă glacială, în care ghețarii ocup de astă 
dată numai partea Nordică a Suediei, Norvegiei, Lapo- 
niei și golful Botnic. - 

Ast-fel că potopul, a fost precedat d'o epocă glacială 
forte ger6să, în care ghețarii ajungeau aprâpe de .ho- 
tarul de sus al Moldovei, şi acestei epoce de shiaţă, a 
mai succedat alte două mai puţin rigurâse, iar de la 
o epocă glacială la alta, a fost o peri6dă interglacială 
d'o climă caldă. Cum a fost trei epoce glaciale, a fost 
prin urmare două interglaciale. 

B. In România | 

Dar nu numai partea nordică a Europei a fost de. 
repeţite ori sub ghiață în timpul epocei glaciale, a mai 
fost și munţii Alpi, Pirinei, Caucasul şi chiar pe alo- 
curea Carpaţii, în partea centrală dintre România din- 
colo de Olt şi ţinutul Făgărașului, şi chiar în munţii 
Buzăului. | 

In Carpaţii noştrii dincolo de Olt, găsesce cine-vă 
adesea urme de ghețari. | : 

Incă înainte de potop, din crâsta munţilor, acoperită 
cu nămeţi de zăpadă, se lăsă în văi mari sloi de ghiaţă, 
până în apropiere de regiunea actuală a dslurilor, 
care nu eră încă formată. “ 

Depositele miocene și pliocene 

„Procesul geologie, antemergător acestei peridde 'gla- 
ciale, formâză cel mai interesânt şi preţios episod al
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geologiei Carpaţilor, prin importantele accidente tecto- 
nice cari ai dat nascere unor importante zăcăminte 
minerale, după cum vom expune aci: 

Sarea.—Incă de pe la începutul .epocei terțiare, când 
domnia o climă caldă aprâpe uniformă, stratificaţiunile 
pămintâse . eșite din apele mării, uscându-se și răcin- 
du-se, aii început a se încreţi către munți, de unde a 
resultat, scufundături de teren, cari au fost invadate 
de apele mărilor miocene. Acestea închise în basine 
strâmte, prin o evaporaţiune activată de colosalele erup- 
țiuni vulcanice trahitice (cari ati isbucnit pe o întindere 
de 600 kilometri în concavitatea Carpatică Transilvano- 
Ungară; prin regiunea: Hargitei, Rodnei, Maramure- 
șului, Muncaciului” și Buda-Pestei, formând şi acoperind 
cu lavele lor munţi întregi, iar în România. pe o în- 
tindere de peste 350 kilometre în mod sporadic, din 
Bumbesci (Gorj) prin Râmnicu-Vâlcei, nordul Salinei- 
Slănic, gura Tegei şi băile Slănic (Bacăti); urmând 
convexitatea Carpaţilor pe la marginele basinului sali- 
fer au dat loc la depositul puternicelor şi preţi6selor 
n6stre zăcăminte de sare. N 

Lacurile sărate.—Urmă după aceea o nouă înălțare a 
fundului mării, prin încreţirea straturilor abiă depuse, 
ca consecință a continuității de r&cire a câjei globului, 
care avii de efect. formarea unor lacuri imense, acope- 
rind sudul Rusiei, Moldova și Muntenia, până în 'p6- 
lele munţilor do pe atunci, depuind straturile sarmatice 
calcaro-argil6se, care se desvolt cu mare putere în catena 
Istrici (Buzău). a E 

Solul suferind noui oscilaţiuni, a r&mas pe alocurea 
lacuri mal mult sau mai puţin întinse, a căror urmă o 
avem astă-di în lacurile de la răsăritul țării : Lacul: 

“Sărat, Balta Albă . ete., atât de salutare sănătății  pu- 
blice. 

După acesa veni în Nordul Europei, rigurâsa epocă 
glacială, care 'și făct aparițiunea în mod blajin în munţii 
Tăgărașului şi Buzăului. : 

Vegetațiune.—O climă dulce urmă după aceea,șighe- . - 
țarii din Carpaţi. începând a se topi, a luat nascere.
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mari curenți de apă cari aă erodat rocele cristaline ale 
munţilor, cum şi .tâte terenurile marine ce constituia 
munții, formând puternice deposite. de bolovani şi : de 
pietriș, întindendu-se. departe în câmpii, unde prin ros- 
togolire şi fragmentare ajungeaii în stare de pietriș mai 
mărunt, și deveniaii şi mal slabe atingând abiă 100 m. 
grosime. (1). | 

Când în cursul timpurilor, ghețarii aă dispărut prin 
topire, atunci prin curenturi de ape dulci mai liniștite; 
sa depus nisipuri și argiluri în stratilicaţiuni mal mult 
sai mai puţin puternice, pe cari:mal târziu s'a des- 
voltat o vegetațiune fârte luxuri6să, comparabilă cu 
acea din timpul epocei carbonilere, care trebuia ma! 
târziă în timpul rădicăril stratificaţiunilor de sub ape. 
să dea loc la întinse zăcăminte de cărbuni Zignili, după 
cum. vom expune aci. 

Vegetaţiunea consista mai ales, judecând după im- 
presiile frunzelor ce am descoperit în cărbunii din Me- . 
hedinţi, din păduri colosale: de smochini şi frasini. (2) 

AMarnele.—ln întinsele lacuri rămase! după. retragerea 
mărilor sarmatice, debușaă pe la începutul: epocei gla- 
ciale, cursuri de ape dulci mai liniștite, cari prin ero- 
siunea terenurilor argilâse „și calcare miocene, dejă ri- 
dicate către munți, se încărcaii cu materialul ce trebuiă 
să formeze puternicele sedimente de marne albe în re- 
giunea dâlurilor mari—constituind 'une-ori chiar în- 
trega musă. a 'dâlurilor — alături cu: depositele de bo- 
lovani și pietriș -fluvio-glaciali mai sus menţionaţi, ca 
de exemplu în: “Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Prahova, 
unde pe alocurea s'a. putut desvoltă în marne şi o 
faună lacustră disă pontică. Importanța acestui material 
în agricultură, pentru amendamentele terenurilor . agri- 
colo, este şi până astăzi ignorată la noi. . 

Scufundarea câmpie.—Acâstă peri6dă d'o climă caldă, 
fu urmată de cea d'a doua epocă elacială, care nu lasă - 

  

(1) Hidrologia “subterană: Mat. M. Drăghicenu, pag, 101... 
(2) Mat. M, Drăghicânu. Mehedinţi, pag. 100 —101. “
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în Carpaţii noștri de câr f5rte mici ghețari, însoţiţi de mari zăpedi. - 
Odată cu acesta, începi schimbări considerabile în împărţirea, continentelor şi mărilor, cum de ex: formarea Ocânului Atlantic, despărţirea lui de Ocânul Pacific prin stabilirea unei limbi de pămînt între America de Nord și America de Sud, prăbușitura continentului, prin care Africa se legă de Indii, ruperea limbei de pă- miînt ce uniă Africa cu Europa la Gibraltar, prăbuşi- tura. Mărei Roșii lăsând o mică limbă de pămînt la Canalul. de Suez drept legătura Africei cu Asia, pră- bușitura Mărei Egee, Mărei Negre, Mărei de Marmara etc., şi ast-fel se determină o schimbare totală a climer, In acestă peri6dă de răcire, coja globului . contrae- tându-se, terenurile recenta până aci inundate, începură a eşi de sub ape, sbârcindu-se și încrețindu se către munţi, iară la marginea actuală a dâlurilor, o ruptură . Sa produs; d'a- lungul căreia, câmpia sa prăbușit cu mai multe sute de metre; de unde și insuccesul pu- jurilor nostre artesiane. 

„Lignitul şi păcura.—Erupţiile vulcanice mai sus vor- bite, continuând pe o aşă mare întindere în Carpaţi, ca cea vorbită mai sus, atmosfera ajunsese să fie forte în- cărcată cu acid carbonic şi vapori de apă, şi în ase- menea condițiuni, cel ma! târdiii către finele epocel ter- tiare, a putut luă nascere o 'luxuri6să vegetațiune în regiunea dâlurilor mari, care la. rândul ei strînsă şi comprimată în îndouiturile stratificaţiunilor ce se ridi- cai de sub ape şi sub o temperatură tropicală, a for- mat stratele de cărbuny ligniti, în întinsele funduri de busin ; iar la șalele îndouiturelor, sub acelâși influințe fisice, miriadele de miriade de vieţuitâre ce dispărei - sub nouile condițiuni de viâță erati metamorlosate cu ajutorul hydro-carburelor formata în aer; în stota licuidă atat de bogată şi de preci6să: pentru industria nâstră ; Păcura, care a rămas şi până astăzi neintrebuinţată în ardere, la mașinele căilor ferate și marinei nâstre, ” Temperatura ridicată pe atunci, se explică prin marele erupțiuni vulcanice, cum se explică asemenea şi uni-
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formitatea climei de uscat, căci prin ceţa dâsă de aburi 
şi de gaz acid carbonic, srele nu puteă pătrunde ca 
să difir irențieze zonele climatice. - 

Când ne gândim asemenea, că mal târdiii în epoca 
diluvială, a încetat aprâpe erupțiunile vulcanice, avem în- 
dată explicarea răcelei temperaturei, care a dat loc la. 
împuţinarea gazelor şi la condensarea aburilor în nori 
și precipitate atmosferice : plâie, zăpadă şi de aci ghe- 
țari, în anumite. părţi ale pămîntului. 

Când ne gândim asemenea că prin acest fapt, atmos- 
fera s'a. curăţat și de nori și de gaze şi sârele a putut 
pătrunde cu razele sale bine-făcătore, ne putem explică . 
și clima mal dulce ce a avut loc în urmă. 

Când ne mat gândim și la ruperea continentelor în 
timpul domniei ghețarilor, despre care am vorbit mai 
sus; putem înțelege asemenea și oscilaţiunile de tem- 
peratură ce ai mal urmat. prin circularea diferiților cu- 
renţi marinf; reci sa caldi, ce începeau a se stabili. 

Depositele diluviale 

Prin complexul împrejurărilor vorbite mal sus, ce au 
avut loc în urma încreţirel. celor mai recente strati- 
ficaţiuni, prin care se stabilea relieful muntos, clima 
se încăldi din noăşi o evaporaţiune intensă incepu pe 
luciul mărilor abiă formate, ceea-ce provocă colosale 
precipitate atmosferice; un adevărat potop, care a venit 
de a ros depositele fluvio-glaciale pontice, săpând adinc 
canalul de scurere al principalelor nâstre riurl. Acestea 
au lăsat mal târditi în retragerea apelor, o primă înaltă 
terasă diluvială la munţi. 

durul.—In aceste deposite de bolovani,. pietriș şi ni- 
sipuri, cari provin din prima erosiune fuvio- glacială, 
făcută mai cu semă în detrimentul rocelor cristaline au- 
rifere, ale întregului masiv Carpatic 'Transilvano-Român, 
se găsesc zăcămintele aurifere. ale principalelor n6stre 
riuri, între cari în primul loc vom menţiona pe acelea 
ale Oltului, şi Bistriţei de Aur, care aii fost acum două 
secoie, exploatate prin spălarea nisipurilor, de către ţi-
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ganil aurari, şi pe cari astă-di și le disput Inginerii de mine din An de sitele ca o descoperire făcută de dinșii (1). Pătura achiferă. — O a treia recire. a temperaturel, urmată iarăşi de căldură, a avut de efect ca riurile în „Crescere, să-și sape. și mai adine patul lor de scurgere, dând loc la cele mai de jos terase de pietriș diluvial ; care le mărginesc astă-Qi, iară în câmpie, după abrasiu- nea asperităţilor, s'a întins un aşternut de pietriș, cu atât mai mărunt, cu cât s'a depus mai departe de munți: acesta este pietrișul diluwiul al câmpiei, torte acquifer, în care sunt săpate tote puțurile prin sate, pentru trebu- ințele domestnice ale alimentaţiunii. 
Pămîntul arabil. — In acestă fasă diluvială, tot cuprin- sul țărei eră în câmpie acoperit de pietriș, iar la munţi stratificațiunile in stare stâncâsă, stati ridicate. Solul aveă dară peste tot, un aspect golaș steril, când o mare inundaţiune a făcut să iasă apele din patul lor de scur- gere, să. trecă peste ultima terasă diluvială şi să lase în lunci şi în câmpie un acoperiş de potmol forte fruc- tifor, constituind pămîntul agricol, care face principala bogăţie a ţării Și care se numesce le, exploatat pe alocurea pentru fabricarea cărămidilor. 
Transformarea lehmului către suprafaţă, în pămînt arabil ; -s'a făcut prin acţiunea organismelor vegetale și animale. 

a Pe platouri şi pe câste unde apele de inundaţiune nu puteati ajunge, s'a însărcinat vîntul, a depune acest înveliş protector și bine făcător dis lss. Chiar în câmpie se observă frte adesea, depositul de loess aerian care acoperă lehmul depus de ape. EI se deosebesce de acesta, fiind-că are o structură por6să tubulară, e mai puternic, se crapă în felii perpendiculare, : nu e stratificat, şi cuprinde concrețiuni marnâse și melci terestri. 
In aceste deposite, principalmente ale câmpiei, se gă- 
e 

(1), Prințul Constantin Brâncoveanu a bătut chiar monetă cu aurul și argintul scos din prundișurile riurilor,
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sesc rămășițe de mamifere cari ai populat câmpia ; 
cerbi, capre, boi primigeni, antilope, cari se acomodaii 
cu o climă rece, cum şi de elefanţi primigeni (mamuţi) 
şi cămile, al cărui moştenitori vieţuese într'o climă caldă, 
ceea-ce denotă o emigrare de la Sud.



RUSIA CENTRALA
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MOSCOVA 

In sâra de 23 August, la 10%-, o parte din membrii 
congresului am plecat cu un tren special la Moscova, 
cea-ce ne arangiă de minune, căci un trajei do 12 ore 
într'un șes monoton, este tot-deauna mai plăcut al face 
n6ptea. | 

Dar îmbulzâla din. vagâne şi înăbușela în timpul 
nopţei, a făcut să nu ne putem tocmai bine odihni în 
paturile n6stre. 

Pe la 8. diminâţa, prin urmare la vro 2 ore de 
Moscova, vestitul peisagiii monoton defileză înaintea 
ochilor: păduri de plopi şi de bradi uscăţivi, izlazuri 
şi păşunaturi în cari se pierde un biet păstor ce pri- 
vigheză o slăhănâgă turmă, apoi iar răriști de păduri 
de pini şi mestecăn într'o imensitate de șes, care pe 
alocurea începe a presintă 6re-cari ridicături, dominate 
de numer6se mari de vânt cari “şi învirtesc în aer a- 
ripele. „ | 

Apoi iar ocolniţe de păduri încungiurate. de şesuri 
imense. 

Gările se ridic la mai multe kilometre de oraşele ce 
desserv, aşă că abiă se zăriă ceva semănând a oraş. 

Dar iată un punct strălucitor la orizont, trenul face o 
cotitură şi se zăresce pe un teren puţin deluros, domul 
în aur al catedralei Mântuitorului dominând numerâse 
turle strălucitâre de biserici. Un strigăt de ușurare se 
ridică : Moscova ! Moscova! 

La descinderea din tren, primim fie-care prin îngri-
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jirea comitetului de recepțiune din Moscova, o însem- nare de numele Otelului, unde trebuiă a descinde. 
* 

* * 

Eșim din gară pe o piață albită şi arsă de s6re și apu- „căm într'o stradă, pe care se aliniă case văpsite în alb putin înalte, așă că intrând în Moscova nu simți.că ţi se strânge inima ca la intrarea într'o mare capitală. Am descins cu mai mulți colegi la Hotel Metropol. După dejun făcând o mică plimbare în oraș, într'o mică trăsură de piaţă îscoschil:, am impresiunea că sunt aci în adevărata capitală Moscovită. a Moscova nu e un oraș cosmopolit ca Petersburgul. Ea pârtă într'însul pe lângă stilul de construcțiune semi- oriental tâte suvenirile istorice şi naţionale ale tradi- țiunii ruse. 
Oraşul avend o populaţiune de 800.000 locuitori așezat pe teren deluros, este străbătut de principala stradă co- mercială Twereskayu, d'a lungul căreia se mai v&d și astădi, ici, colo, tradiţionalele case în lemn. Se scie că în timpurile vechi, Moscova nu eră de cât un vast Târg, cu case de lemn și în paiantă, reslăţite împrejurul unei fortereţe de piatră. 
De la marele incendiă din 1812, s'a început recons- trucțiunea orașului în piatră şi cărămidă, cu edificii mai apropiate unele de altele și încet încet a început a luă aparența unui mare oraș. 
La 3: după amiadi ne-am dat cu toții întâlnire la hotelul d-lui Nilsitin profesor la Universitatea din Mos- cova, care eră desemnat a ne conduce în vizita Irem- linului și daci într'o excursiune la Dul Prăliilov — IForviewo-Gory. 

Kremlin, 
In mijlocul orașului Moscova pe un mamelon d'asu- pră riului Moscova, zace cetatea inchisă cu ziduri înalte albe și roșii disă Kremlin; acropola Moscovei, ale cărei fondaţiuni ai fost puse în secolul al XIV-lea.



  

  
  

  

  

    

  

      
  

  

    

      
  

Catedrala Vassili-Blageny.



  

  

Muzeul Istorie. 

  

      PET ai da 5 ere 

  

Academia de Agricultură, 
Palatul Pătrovsky. 
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Zidurile încunjurătore sunt crenelate, şi aii turnuri la 
fic-care unghii. D'asupra zidurilor se ridic cupole aurite, 
clopotniţe variate, şi totul e dominat de turnul vestit 
Ivan Weliloi. 

Tot aşă închisă cu-ziduri înalte, domină la Est de 
cetatea Kremlinului Kitai Gorod; unde se află bursa 
şi piața. In circuitul acestia, esto Capela hcerslaju 
Tschassotenja cu ieânile tăcătâre de minuni de la mun- 
tele Athos, la care Impăratul vine de-şi face rugă- 
ciunea înainte d'a merge la Palatul din Iremlin. 

Imprejur de Kitai Gorod zace în semi-cere Bjaluj 
Gorod, oraşul alb; cu teatre, Universitate, Muzee și o 
mulţime de instituţiun! și monumente publice. 

Se pâte intră la Kremlin prin cinci porți :porta Măn- 
tuitorului- Spasky, s6ă porta sfăntă, pârla Niculae, porta 
S-tei Troiţii-Troisky, pârta Borovitslia şi porta Tainislu Va 
pentru pietoni. 

Străbatem întâi piața roşie—Arassunja Proschtschad 
care desparte Kremlinul de Gostinoi Dwor, un fel de 
Palais Royal din Paris, cu magazinele sale de ceasor- 
nicării, de bijuterii, de icâne scumpe, de vestminte bo- 
gate preoţesc şi de mitre cu pietre preci6se arhieresci. 

Intrăm prin p6rta- Spaslia, 'cea mal curi6să din păr- 
ţile Moscovei, cu arcade bizantine, purtând turnuri gotice. 
De ambele părți ale porţii se află o capelă şi d'asupra 
intrărei se vede imaginea Măntuitorului adusă de la 
Smolensk în 1685. 

Prin acestă portă ajungem la piaţa principală a Krem- 
linului qisă piața Tzarului, unde privirea ne 'este atrasă 
de colosalul clopot al lui Iwan YWelikoij, ce zace la pă- 
mint, alături cu o bucată mare ruptă dintriinsul când 
a cădut, după ce i s'a ars șarpanta în lemn care fl 
susține.. 

EI se numesce Tzarul Hololol, având 7 m. înălțime 
și 20 m. în cireumferinţă. 

Urcăm apoi în vestita clopotniță a lui Ivan Welilkoi, 
a cărui cupolă aurită aruncă departe raze strălucitore. 

Acestă clopotniţă are 82 m. înălțime. 
Până la copolă trebue a urcă 248 de trepte.
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Din fericire că la dilerite înălțimi! sunt balcâne eta- 
giate, unde se pote odihni cine-vă, și. a-și resfăţă în a- 
celaş timp vederea. . . 

Sunt în acâstă clopotniţă, 31 de clopote de diferite. 
mărimi, din care unul considerabil de mare. 

Vederea Moscovei din acestă clopotniță este magni- 
fică.. Pe un s6re arditor avem înaintea ochilor un oraș. 
cu zidiri albe și acoperișuri verqi, încungiurate de gră- 
dini umbrite, dominate de clopotniţe și turle strălu- 
citore aurite. Printre acestea se ridic construcţiuni publice 
colosale, în ziduri roșiative. 

Verdele deschis al acoperişurilor, se amestecă cu ver- 
dele închis al frunzelor, printre albâţa fondului. 

La polele dâlului şerpuesce argintii Moscova, iar 
cevă mai departe, întregă acâstă admirabilă panoramă 
se perde în masivuri re păduri, și în azurul cerului. 

O panoramă unică, care nare asemănare cu acea a 
celor mai mari orașe occidentale. Ea are tarmecul să 

„ particular oriental, aşă că cu drept cuvînt M-me de. 
Staăl a putut dice contemplând de aci Moscova: lată 
oma tatară ! a | 

Dâlul Vrăbiilor 

De aci ne-am dus la debareaderă, și cu mici vapâre 
remoreore de bărci, ne-am transportat la dâlul Vrăbii- - 
lor—Worobiewo—iîn excursiune geologică. 

Acest del se află la 10 kilom. depărtare de Kremlin 
spre S. V., la capătul unei cotituri a rîului Moscova.. 

Este constituit din agilul morenic roșu cu pietriș, care 
acoperă nisce gresii friabile albici6se, trecând în nisipuri 
și aparţinând cretaceului (Gault). 

* 
+ 

De la răpa unde am putut observă aceste formaţiuni . 
geologice, ne-am suit pe admirabila terasă, de unde se 
dice că Napoleon a observaţ Moscova, înainte d'a-și face 
intrarea la 14 Septembre 1812. 

Am mers la restaurantul Fryline, cu o 'mare verenda
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"belvedere, unde reconlortându-ne, ne-am desfătat pri- 
virea asupra Moscovei. , 

Sorele apunând, am avut de aci o panoramă care 
concură în trumuseţe cuaceace o admirasem cu câte- să 
ore mai înainte din turnul Weliloij. 
„Ai de aci desmierdarea ochilor într'o infinitate de 

nuanţe; tâtă Moscova scânteind într'o lumină multico- 
„“loră a crepusculului, iar cursul arcat al apei Moscova 

'. oglindind faţa sa argintie. 

Un aspect care-ţi aduce aminte pe acela al Constan- 
tinopolului vădut din Bosfor, unde gingașe albe mi- 
narete suport turnuri evazate şi în loc de bule depri-. 
mate, se oglindesc cupole sub "forma boltei cerului. 

Alături la masă cu vechiul şi eminentul meii cama- 
rad de la şcâla de mine din. Paris, de Grossouvre, in-. 
giner şef al Minelor, membru al Comisiunei Hărţei Geo-, 
logice a Franţei, care mă numiă 700% ancien după 
vocabularul școlei, căci lusesem cu un an de promoțiune 
înaintea lui, pe când ne întrețineam în mod glumeţ: 
asupra ravagelor ce un quart de secol a săvirșit asupra: 
figurei nâstre, iată că natura se înfurie, o vijelie gr6s- 
nică începe a se deslănțui, care cât pe.aci să ridice 
verendaoa ce ne adăpostiă, o ploe torențială începe în-. 
soţită d'o mitralie de piatră, de tunete, de trăsnete și 
de fulgere.. 

Panorama capătă un alt farmec, căci pe un cer în-: 
chis, numerâsele fulgere spintecând văzduhul cu 0 brazdă 
„de lumină, făceau să scânteiască în aer miile de cruci 
“ale bisericilor cu lanţurile lor aurite şi cu -turlele în. 
variate și lermecătore culori. 

Acestă. pl6e a fost bine venită pentru a răcori aerul, 
- “care sub o temperatură a dilei de 40* R., ajunsese a 
-ne înăbuși respiraţiunea. 

Sâra ne-am întors la Moscova tot cu micile remor- 
“core, pe un cer senin luminat de un pătrar al luni. 

"- Ajungend la hotel, hotelierul mE felivită :în limba” 
„_“francesă dicând: D-vâstră aţi fost adevărate mâşte pen- 
„tru Moscova, căci de 5 luni aprâpe, de la Aprilie și



36 

  

până astădi, n'a dat un pic de plâe în Moscova, cu tâte 
că s'a scos și mâștele. o A 

Se vede dar că pe când la -noi, ploile torențiale 
ai domnit în Aprilie, Maiă şi Iunie, cari ati produs 
teribilele inundaţiuni, în Moscova a fost cea mai ex- 
traordinară secetă. 

Vizita Muztalul, 

In dimineţa dilei de 25 August am visitat Museul 
Paleontologic: al Universităţii din Moscova, aflat sub di- 
recţiunea d-lui Pavlov. Am putut constată aci munca 
unui adevărat savant, pasionat de sciința sa. 

D. Pavlov a avut admirabila concepțiune d'a aranjă 
Museul Paleontelogic în mod da permite un studii 
comod comparativ, între fosilele indigene şi cele stră- 
ine pentru același sistem geologic. 

- Exposiţia și studiile comparative între fauna Cretacică. 
și Jurasică rusă şi cea din Occidentul Europei merită 
t6tă lauda. . 

D. Pavlov a fost singur în Germania, Belgia şi Franţa, 
a culege și studiă pe loc în culcușul lor, faunele acestor 
sisteme geologice şi în urmă a stabilit analogiile. Ade- 
verată operă de 'savant consciincios. 

In opera sa a fost ajutat de demna și savanta sa fe- 
mee d-na Pavlov, o paleontologistă cu renume euro- 
pean mai cu semă în mamifere. Tablouri numerâse de 
resturi: animale fosile, garnisiau păreţii sălei, datorite 
mânei artistice a d-net Pavlov. 

Se scie că femeea rusă în sferele ma) înalte sociale, 
prin cultură și voință ocupă primul rang în familie. 

D. Anatole Leroy-Beaulieu (1), constatând acest fapt 
„dă asupră-i cele mai exacte şi complecte informaţiuni. 

„«La -femme russe, qui “par intelligence et le carac- 
tere se sent l'âgale de homme, est portee â revendicuer 
cette €galite, avec ses avantages et ses inconvenients : 

  

(1) L'Empire des Tsars
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coalite de droits, egalit6 de devoirs. On'ă vu, et cela: 
„ quelqufois dans des familles aisces, des jeunes  fiilles 

ou des femmes mari6es mettre leur amour-propre ă se 
suffire ă elles-mâmes, pretendre gagner leur vie sans 
le secours de leur mari ou de leur pere. Femmes et. 
jeunes filles surtout, se sont precipitâes sur toutes les 
carricres ouvertes ă leur. sexe, non sans râclamer ins-: 
tamment pour lui de nouveaux debouchâs.. La passion: 
pour linstruction, pour la science mâme, ă €te Lune 
des consequences de ce goiit d'independance morale et 
matrielle. Les jeunes filles se sont pressees aux cours, 
aux gymnases aux. universites.. Quelques-unes ont a- 
bords les langues classicues ;.un plus grand nombre se 
sont voudes aux sciences naturelles et â la medecine». 

Vizita palatelor. 

La 1 h. d. a. am luat prânzul în splendidul salon al 
Hotelului de Moscova, oferit de Primăria din Moscova. 

Prânzul a tost presidat 'de guvernorul general .al 
Moscovei. | 

După prânz, am fost cu.mai mulţi colegi francezi, a 
vizită marele palat al Kremlinului Bolăşoi Dvoreza. | 

Am intrat prin porta St. Nicolae, şi am urmat faţada 
colosalei construcțiuni a Arsenalului, dinaintea căreia 
stai la rînd tunurile luate de muscali la 1812 după 
infrângerea lui Napoleon. Sunt vr'o 875, din care : 365 
franceze, 189 austriace, 123 prusiene, 70 italiene. 

Asupra tuturor acestora domină <Regele tunurilor» 
fabricat la 1586 şi cântărind 12.000 puduri. 

Ajungem dinaintea impozantului palat tondat la 1838. 
Acest palat este d'o construcţiune mult mai somp- 

tubsă de cât palatul de “iarnă din Petersburg şi palatul 
de la Peterhof. o i 

Cu construcțiunea sa bogată în marmoră, în aurituri şi : 
în malachită în sălile St.-Alexandru și St.-Andr6e—-sala 
Tronului—și cu apartamentele somptusse ale Impira- 
tului și Imptrătesei, este una din reședințele celle mai
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magnifice Imperiale ce am putut vede în alte călătorii. 
ale melc. E a 
*  Yestibilul este ncintrecut, cu colne monolite în mar- 
mură cenușie. De aci se ridică superba scară de paradă— 
Krassnaja Lyistniza—în granit roșu.: Apartamentele cu 
păreţii roșii şi auriţi având în amestec ramuri de flori 
și arabescuri, .plafondurile cu culori aurite și. închise 
după modelul tapiurilor persane, fac impresiuna unei lu- 
crări artistice de fantesic. a 

De aci am trecut la Granovitaia palata cu faţada în 
pietre prismatice. Consistă intr'o singură sală boltită a- 
xend la mijloc un mare stilp pătrat, de la care plec 
numerâse arcade. Formeză sala de gală de mâncare,în . - 
-care împtratul după incoronare iea masa cu. miniștrii şi 
prinții streini, pe când din nisce loje menagiate jur 
împrejur în partea superidră a păreţilor, prinții lamiliei 
imperiale privesc ceremonialul.  - 

Ai vizitat apoi Pulutul Tezaurul Imperial — Orușe- 
maia Palata.—La rez-de chausst: se văd tronuri ale Ha- 
mului Kivei, patul lui Petru cel mare, Busturi ete., apoi 
vechi echipagii ale 'Tzarilor şi patriarhilor Rusiei. 

In primul etagii armurăriile vechi, corânele şi tro- 
nurile vechilor împărați cum şi vestmintele ; apol diferite 
obiecte de artă indigene și streine. 

Vizita BDisericelo» 

O vizită forte interesantă în urmă, a fost acea a bi- 
sericelor. : 

„ Monastirea Inălţărey— Voznessensi:y-— situată între palat 
și porta Spassky, restaurată în mai multe rînduri, co- 
prinde două biserici și o catedrală: 1) biserica St. Mihail, 
2) biserica S-ta Ecaterina şi Catedrala Inălţărei, care are 
cinci cupole în formă de cesci resturnate. Aci sunt mor- 
mintele a 35 Impărați. Iconostasul este tot aurit. Aci 
se vede o evanghelie cu pietre preţisse, cruci de aur și 
potire in aur. 

Cutedrala Apărătdrci Peciorei- Vussili- Blageny în Kitai-
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Gorod la stânga, intrării Spasliy, esto fondată la 1855 
de Ivan IV Wassilyewitsch, dis și Cel R&u. 

Ea este construită în stil. tatar și consistă în.nouă 
capele cari sunt legate între dinsele prin ganguri in- 
tortochiate. Acestă biserică este cea mai stranie ce a 
putut produce: imaginaţiunea unui arhitect. Se dice că 
architectul după. ce a terminat-o, a fost chemat la palat 
de Ţarul Ivan cel Răi, care după ce la felicitat, la în- 
trebat dacă ar putea tace o altă biserică așă frumâsă ca 
acâsta. El a răspuns că ar puteă face şi mal frumosă. 
Atunci Ivan l'a lovit în.ochi cu bastonul cu ţspă, pentru 
ca să-l ridice posibilitatea a execută în altă parte o bi-. 
serică care ar puteă întrece pe acesta. 

„ Imtr'adevăr că biserica acâsta este o raritate în lume. 
Fie-care capelă este construită în deosebite feluri de 

stil și purtând: d'asupra turle sub forme iantastice. 
Intre aceste turle sunt altele mai mici piramidale, care 

se ridic asupra [ie-cărei capele. 
Atât marele cât şi micele turle nu sem&nă una cu alta. 
Domurile turlelor în culori strălucitâre diverse sub 

forma unei cepe, presint întorsături și întortăchieturi 
variate. Aceste domuri cu fațete .întretăiate sati acope- 
rite cu soldi, așezate pe înalte tambururi şi purtând cruci 
«de aur, presint cel mai fantastic aspect, sub decoruri bo- 
gate Chineze, Bizantine şi Gotice. . 

"Biserica Mântuitorului. Este fondată la 1838 de Impt- 
ratul Nicolae I-it în Bjiliij Gorod. Acesta mi s'a părut 
cea mai frumosă şi cea mai magnilică biserică a Rusici.- 
Alături cu Sf. Isacl din Petersburg, ea este mândria 
legitimă a tuturor muscalilor, pentru că e construită 
numai în material național: în marmură albă și granit 
și zugrăvită de pictori muscali. Wereschischagin și Se- 
miardzki ai dat probe de adevăraţi artiști în fcumosele 
“frescuri ale păreţilor interiori ai bisericei. 

Excursiunca geologică. 

In diua de. 26 August după amiadi, am plecat în tră- 
suri anume comandate, „vre-o 30 membrii ai congresului
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în excursiune geologică,sub conducerea d-lui Nikitin în 
vecinătatea Moscovei, la Mniovniki. Am luat marea șosea 
a Petersburgului, care plecă: de la un frumos are de: 

» triumf, care: are mare asemănare cu Arcul de triumf din 
Avenue. des Elisecs de la Paris. 

La stânea se desvoltă marele câmp militar Khodynshkoie 
pe.care ai perit acum câţi-va ani peste 2000 persâne, 
cu ocasiunea încoronărei actualului "Țar, la 18 Mai 1896: 
Acest accident a avut loc prin împrejurarea că câmpul 
fiind plin de poporaţiune adunată a sărbători încoronarea, 
în momentul tragerei clopotelor din Kremlin, care a- 
nunţaii săvirşirea încoronării "Țarului, aruncându-se de. 
ale mâncărei, s'a svonit că se aruncă bani, şi lumea pre- 
cipitându-se în valuri, sa călcat și sfărimat în picidre 
unii pe alţii. Am lăsat la drepta frumosul pare Petrowsky 
creat de Imptratul Nicolae 1 în 1834; un'fel de Champs 
Elisces de la: Paris, rendez-vous altă-dată al lumei e- 
levante,. | | - 

T6tă câmpia este formată din deposite morenice ni- 
„ sipose cu pietriş, fundamentale, cari nu sunt de cât nisce 
depuneri ale apelor topite din gheţării cari acoperiait 
părţile superidre ale Rusiei.: Pe d'asupra acestora se ob- 
servă nisce nisip stratificat, care pâte fi privit ca un pro-. 
duct de denudaţiune al morenelor fundamentale. 

In apropiere de Mniovniki ne-am oprit la unul din 
văgăunile de eroziune care dati în apa Moscovei. 

Am „observat aci pe malurile Moscovei sub depositele 
morenice, terenul vechii fundamental compus din nisi- 
purile gloconitiee şi argilurile nisipâse negre ale Jura- 

s 

sului superior. ! 
In nisipurile acestea zace un banc conglomeratic de 

aprope un metru de grosime, în care am.cules cu toții 
numeroși belemniţi și amoniți sfărîmați. 

Printre aceste deposite se găsesc şi nisce straturi de 
argiluri plastice negricise cu culcușuri de phosphorită, 
Ori-care ar fi ideile geologilor ruşi asupra naturei Tscher- 
nozoemului, eii atribuit minunatele sale calităţi ca dato- 
rite în mare parte denudaţiunei acestor depozite jurasice. .
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Am trecut cevă mal departe riul pe un pod plutitor 
și ne-am întors la Moscova p2 șoseaua Smolensk, tre- 
când în apropiere de Dorogomilov. Aci în nisce cariere, 
am putut observă și un membru mail inferior: al tere- 
nurilor fundamentale ale. Moscovei; sistemul Carbonifer. 
Pe când acest sistem în mai tâte ţirile este productiv 
și în partea sa inferiâră este constituit din calcar, aci 
raportul este întors, carbonul superior este format de 
calcar albicios cu Belerephon, în alternanță cu calcar 
cenușiii-roşatie închis cu bance de silex. Exploatarea 
calcarului carbonifer se face până la un etagiă de desub- 
tul nivelului Moscovei. Aci calcarul se .vede superpus 
de argilurile negre jurasice, însă pe când la Miniovnili 
are 5—6 m. grosime, aci nu presintă de cât. un metru. 

Plecaţi .la 2 jum. din Moscova, ne-am întors.la 7 jum.. 
sera. . , ” 

% g.* 

”, Acestă escursiune ne-a făcut să căpătăm o clară idee 
asupra terenurilor fundamentale ale: Moscovei. 
“Un sondagiii executat într'una din delurile Moscovei 
a pus la ivelă asemenea; că sub depozitele morenice și 
mezozoice .se găsesce calcarul carbonifer mijlocii, întâl- 
nit la vr'o 22 m., dis moscovian, prin care a. pătruns 
180 m., apoi a dat de secţiunea inferioră a carboniferului 
care a ţinut 74 m,, după 'care a pătruns 49'm,, în eta- 
iul argilo-gressos huilifer, în : fine 'a: mai pătruns 135 
m. de calcar şi de marne devoniane. 

Apa arteziană sa întâlnit în calcarul moscovian şi 
este ea care prin mai multe sondagii procură apa me- 
nageră necesară Moscovei. 

Apa de băut se procură prin 'izvâre cari es din pă- 
turile acuifere morenice la 20 lilom. de Moscova, care 
dati o apă caldă, dar în tot cazul mai bună de cât 
aceea din Petersburg care se aprovisionâză din Neva. 

De acea şi starea sanitară este mai bună la Moscova 
de cât la Petersburg.
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Ingrijirea passaportului 

A doua qi, 27 August, era hotărită plecarea în ba- 
sinul Donetzului, a-membrilor din grupul A din care 

„făcem parte, 
Cea dintâiă grijă a fie-căruia in nof, a fost a se restitui 

passaportul pe care '] depusesem Dvornicului la sosirea 
în hotel. | 

E interesant a iniţiă pe cetitor în formalităţi de un soiit 
forte neliniștitor pentru un călător în Rusia, dacă: nu 
le îndeplinesce. | 

Dvornicul este portarul hotelului și în acelaș timp 
un agent al poliţiei. El este însărcinat cu tâte rapor- 
turile între călător şi comisariatul cartierului. 

T6te persânele cari călătoresc în Rusia fie naţionali 
ruși fie streini, trebue să aibă un passaport. Clasele pri. . 
velegiate,—nobili şi cetățeni onorari—nu sunt scutite 
de passaport, însă aii drept la un passaaport permanent, 
valabil peste tot teritoriul Imperiului ; drept care nu "| 

„au cele-lalte clase, al căror pașaport e timporar și li- 
mitat în anume teritoriii. 

Indată ce un călător sosesce, trebue a încredința Dvor- 
nicului passaportul, care îngrijesce de viză la comisa- 
riatul respectiv și nu ”] romite de cât la plecare. Pașa- 
portul o dată vizat, dâcă a trecut opt dile de la viză, 
trebuesce a fi din noi vizat pentru a fi valabil.
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"TRAJEUL MOSCOYV A-KURSK-CHARCOV. 

Exeursiunea geologică la Podolsk. 

“In qiua de 27 August către miezul nopţii am plecat 
vro 80 membrii al grupului A cu un tren special, sub 
conducerea profesorului Nilitin, în sudul Rusiei. Acest 
tren trebuia să ne serve în timp de opt dile ca o casă 
mișcătâre, care să ne ducă până la capătul liniei ferate 
din Caucaz; la Wladicawkaz, fără schimbare plictisitoro 
de vâgon, şi părăsind marea linie ferată să intre prin 
tte ramificaţiunile de căl ferate, care abordez minele 
de cărbuni în basinul Doneţului, şi să se abată și la 
stațiunile balneare din Caucaz. 

Prin unele localităţi trebuiă a-l părăsi, pentru a face 
Jecimi de lkilometre pe jos în excursiune geologică, la 
capătul căruia îl regăsiam cu deplina n6stră satisfacţiune,; 
eșindu-ne înainte pe o altă ramură de cale ferată. 

Am luat posesiune fie-care de locurile n6stre comode 
fie-care cu patul său de dormit. În cupeul meit m'am 
aflat în tovărășie forte agreabilă, cu d-l Treptow profe- 
sor la Academia de mine din Freiberg. 

In acâstă grupare ai luat parte cei mai iluştri geo- 
logi: Bertrand din Paris, Beyschlag din Berlin, Ilăfer 
din Leoben, Honey din New-Yorl, Kayser din Marburg, 
Niedzwiedki din Lemberg, Philipson din Bonn, Roth: 
pletz din Miinchen, Stainer din Belgia, Weinleder din 
Stasiurt, Zittel din. Miinchen, Zuber din Lemberg, Bii- 
clking din Strasburg, White din America, Wille din



46. 

Cristiania, Iddings din Chicago, Barrois din Lille, Bis- 
chop din California, Emmons din Waschinston, Hobson 
din Alanchester etc. ete. | | , 

In diminsţa dilei de 28 August am ajuns la Podolsk, 
unde am visitat nisce vaste cariere pentru piatră de: 
ciment, exploatate în mod sistematice d'o societate. O 
secțiune geologică prea interesantă ne-a oterit aceste 
cariere asupra etagiulul jurasice moscovian. 

Calcarul jurasic este acoperit cu un argil şistos ro- 
șatic având. frasmente. de calcar jurasice şi peste dânsul 
zace argil nisipos diluvial. . 

Acestea formâză depositele morenice având aprâpe 
3 m. grosime. . 

De desupt am observat un banc de calcar galben dolo- 
mitic tare sfărămat, sub care se succede de sus în jos,. 
argiluri grase verdui, argiluri nisipse cu pietriș, argil 
hituminos,.. dolomită săracă de magnesie și calcar co- 
ralian. Apoi vine iar o alternanță de dolomită săracă, 
dolomită și calcar coralian cu nodule de silex. Bancele 
dolomitice ai 30-—40 c., şi sunt aședate orizontal. | 

Ele se află despărțite de bance caleare. Printre acestea. 
se găsesce. un banc de calcar galben marmorizat de 
vre-o 30 ce. grosime, dând prin poleitură o frum6să mar- 
moră galbenă cu crinoide. e 

Mai tâte horizonturile acestei secțiuni sunt utilisate. 
In afară de bancul de marmură, este' argilul morenic 
care servă la fabricarea cărămidei. i . 

Din bancele calcare sărace, se seste nn material care 
amestecat cu argilul, dă cimentul de Portlanda, pe când 
dolomita săracă dă cimentul roman. e 

Drumuri de fer aeriane în serviciul cariere!, transpârtă! 
materialul la furanlele de fabricaţiune. | 

, După visita carierelor ni s'a servit! ceaiul cu. graţio- 
sitate do gentilele dame ale membrilor societăţii .de 
exploatare, întrun salon al administraţiunei.



O ochire geologică între Wodolsk si Alexiu. 

Trenul a continuat drumul la Toula, trecând nu de- 
parte de Serpulov po valea Olkei, care desparte guver- 
nămiîntul Moscovei de acela al 'Toulei. 

In apropiere am observat o veche carieră, în care ni 
s'a indicat transiţiunea de la etagiul carbonifer mosco- 
vian la cel inferior. 

Un sondagiti executat aci, pus în comparaţiune cu 
un altul de la Podolsk și cu sondagele de la Moscova, ati. 
ficut să se vadă că albia basinului Moscovei, are un 
povârniş uşor de la margini, unde apar depositele mai 
vechi, către centru. | 
„Trenul străbate valea Okei, și apoi se angajază întrun; 
imens şes puţin ondulat, care se desfășură inaintea nâstră 
până la 'Toula, al cărui teren fundamental este format 
tot din depositele carbonifere. | 
Am ajuns la 12 1/ în gara 'Toula, unde am fost pri-: 

miţi de d-l Guvernor General zon Sehlippe. 
Ni s'a servit aci prânzul, și după masă unii dintre 

noi saii dus să visiteze o interesantă exposiţiune in- 
dustrială a puvernămîntului. 
Am făcut Gre-cari achiziţiuni chiar la gară de us- 

tensile domestnice în oțel și cupru, lucrate cu multă 
artă şi mult gust de populaţiunea locală. 

Aci se găsesce o veche fabrică fondată de „Petru cel 
„Mare şi care 'și procură minereul de fer din minele de 

la Djiidlow-o. 
Am plecat din Toula, abandonând calea mare către 

-Rursk și luând-o spre N. V. pe o linie trasă în ser- 
pentine către Alexin, angajându-ne într'un șes înpădurit 
cu mestâcăn, de unde am scoborât în pictoresca vale a 
Olei, al cărul țărm ripos tăiat în calcare carbonifere "l-am 
urmat puţin, pentru a apucă o vale laterală care ne-a 
scos pe platoul Domeniului Petrowslkoe, la 15 kilom. 
depărtare de Alexin. Aci se află minele de cărbuni cu 
instalaţiuni măreţe şi o colosală fabrică de sticlărie.
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Tot terenul ce am parcurat până aci, formeză o parte 
a basinului mult întins al Moscovei. 
“La Alexin asiză carboniferului inferior este produc- 

tivă, pe când cerul (hangend) este constituit din calcare 
cu Productus giganteus, care corespunde lui Mountain-li- 
mestone din Europa occidentală. 

In etagiul productiv sunt: argiluri și gresi în alter- 
nanță cu straturi mai mult sau mai puţini subțiri de 
cărbuni, cari de şi huilie de vârstă, n'aii de cât calitatea . 
lignitului. | , ” 

Din causa acesta ai puţină desfacere, căci sunt con: 
curaţi de acea din Donetz şi de rezidiurile de păcură 
din Baku. 

" Straturile de cărbuni aă mat rar un metru şi se perd 
sub forma de pene. 

Ne-am întors apoi la gara 'Toula pe aceeași linie, unde 
am luat prânzul la ora 8 sâra. 

Kursk-Charkor 

- După o jumătate de oră am plecat la Iursl, făcând 
drumul în timpul nopței. . i 

- “Temperatura destul de plăcută diua, scăduse nâptea la 
10 Reaumur. [. 
Am ajuns la 5:/, diminâţa în gara Kursk, unde luând 

câiul, am pornit îndată la Charkov. 
A doua qi la 7:/, diminâţa trenul devorând spaţiul, ne |. 

da priveliscea unui teren ondulat mâncat pe alocurea, 
format din vestitul 'Fschernezoăm, cu culturi de grâă 
dejă secerate, cevă mai departe pe câste delurâse, se . - 
profilez turle de biserici şi turnuri de mori de vânt, iar 
imprejur ceva mare cenușiii se ascundea printre verdeţa 
arhurilor ; eraii sate, 

Iată în fine că la 11 +/, trenul abordâză gara Charlkov. 
"-Aci suntem primiţi de guvernorul general şi de primarul 
oraşului, care ne invită la un banchet dat la Hotel de Ville. 

Strada pe care am parcurat'o până la Hotel de Ville
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numită Jehaferino-Slavslaia este mărginită de amândouă 
părţile de construcțiuni etajiate în stil Europen. ” 

După masă am mers d'am vizitat Muzeul Univer- 
sităţii, fondat la 1805. 

Aci am admirat o prea frumâsă colecţiune locală de roce 
cristaline de pe ţermurile Dnieperului şi de fossile din 
sistemul carbonifer al Donetzului. 

După terasa Universităţi am avut o prea frumâsă ve- 
dere asupra orașului și vecinătăţilor. 

După acea am vizitat frumâsa grădină a Universităţii, 
unde între altele erati reprezintate fazele succesive ale 
desvoltărei fagului de albine și al vermilor de mătase. 
„De aci ne-am transportat la frumosul local al admi 
ministraţiunci minelor, unde ni sa servit pe la 6 ore 
într'un elegant salon, un copios prânz dat de acea admi- 
nistrațiune. 

Charlkov este un mare oraș comercial, cu o populaţie 
de 170.000 locuitori. El este capitala guvernământului 
cu același nume. Pe lângă Universitate sc află aci și 
un Institut technologic. Regiunea între Kursk şi Charcov 
a atras atenţiunea savanților ruşi în anii din urmă prin 
anomaliile sale magnetice. . 

Am dat o dare de semă despre aceste anomalii în 
primul volum al acestei scrieri. , a 

- Reamintim numai, că declinaţiunea acului magnetic 
ajunge a'l tace să stea perpendicular la meridian în unele 

“localități precum la Kotehâtovka, iar inclinaţiunea a- 
junge a fi aprâpe verticală la Pokrovoslsoie.



| V., 

BASINUL DONEȚULUI. 

Căutările zăc&mintelor de cărbuur. 

La 7 h. î/ sera am părăsit gara Charcov, pentru a 
(i despre diuă, în plin basin carbonifer al Donetzului. 

Mal înainte d'a ajunge. aci, trebue să inițiem pe ce- 
titor asupra acestui important basin; cel mal. important. 
chiar al Rusiei, covirşind întinderea basinelor carboni- 
fere europene. 

Nu ce nimic grandios în Rusia, la care-să nu fie legat 
numele lui Petru cel Mare. , 

Cele dintâiă zăcăminte de huillde aă fost descoperite 
în acest basin de Petru Cel Mare la epoca expediţiunei 
sale în contra Persiei. Marele reformator, a dis cu a- 
cestă ocasiune «Acest mineral va fi util dacă nu nouă, cel 
puțin descendenților noștri». 

Lxistenţa minelor de huille ale Donetzului— un afluent 
al Donului care își are isvârele sale în platourile dintre 
Kursk şi Charcow— a fost nebăgată în s6mă până la 
Caterina II. 

Atunci se începură exploraţiunile cari ai pus baza 
londeriei din Lougansl la 1796. 
„De atunci până la 1837 industria huillieră a stat aci 
in stagnaţiune.
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Anatol Demidof, organiză atunci o expediţiune sciin- 
cifică cu cheltuiala lui, sub direcţiunea celebrului inginer 
de mine frances Le Play, care a publicat la 1812 în 
«ânnales de mines» resultatul studiilor sale. - 

Geologul englez Murchison a complectat mai târdiă 
explorările lui Le Play și basat pe date paleontologice 
a divisat sedimentele purtătâre de cărbuni în basinul 
Donetzului în tre! etage, aședând pe cele mai productive 
În etagiul mijlocii, | 

Desvoltarea produeţiunei cărbunilor, 

La 1853 publică Le Play un al 2-lea uvragiii asupra 
Dasinului Donetzului, în care arata că navele cu abur ale 
Mărei Negre și căile ferate în construcţiune ati dat o mare 
impulsiune exploatărei cărbunilor. 

Intr'adevăr, batelurile cu abur ale Mărei Negre înce- pură a întrebuință exclusiv cărbunii Donetzului, După 
resbelul Crimei, desvoltarea industriei huillicre în basi- 
nul Donetzului deveni și mal activă, şi în 1862 inaugu- 
rarea căci ferate a Azovului, a contribuit a-i da o im- 
pulsiune şi mai mare. -- - 

Cu cât producţiunea s'a mărit, a început a scădeă şi 
preţul cărbunilor care pentru o producţiune de 260.000 +. 
cră de 26 franci la tonă, șia ajuns în 1875 la jumătate 
pentru o producţiune de aprâpe jumătate milion tone. 

Astădi, cu introducerea unei exploatări sistematice, cu 
instalarea de mașini de extracţie în locul vechilor cre- 
vacecu cai, cu construcţiuni de ramificaţiuni ferate la mine; 
a ajuns producţiunea în 1895 la 4 jum. miliâne tone, 
iar prețul de vîndare din causa unui exces de produc- 
țiune a descins la 5 ler tona. 

Legătura minelor de cărbuni ale Donetzului cu avu- 
tele zăcăminte de fer de la Krivoi Rog a făcut să se 
înalțe numerâse furnale și usine metalurgice, cari în- 
trebuinţez mari cantităţi de cărbuni, pot qice aprâpe 
jumătatea producţiunei Donetzului. “
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Numărul lucrătorilor în mine a trebuit să se mărâscă 
asemenea considerabil. - 

De la 18814—1891 din 7.436 a ajuns la 23.930. Trans- 
portul pe căile ferate al cărbunilor s'a mărit asemenea 
considerabil în cci din urmă 16 ani. 

Pe când pe liniile ferate IKursl-Charcov și Ekaterin- 
slkaya s'a transportat în 1879—80 611.060 t., în anul 
1895—96 transportul cărbunilor s'a urcat la peste 3 mil. 
jum. tone adică de șase ori mal mare. 

Guvernul rus în solicitudinea sa pentru industria 
minelor de cărbuni ale Donetzului, a permis ca odată 
pe an, industrialii să se adune în congres şi să discute 
afacerile miniere ale guvernămintului. Guvernul este 
represintat în congres prin Inginerul-Inspector al cir- 
cumscripţiunci. Aci se discut cestiunile de reduceri de 
tarife, întinderea reţelelor de căi ferate la mine, mărirea 
tarifului vamal etc. ” 

Resoluţiunile congresului sunt supuse la cunoscința 
guvernului, care le examin€să și caută pe cât posibil 
a le da satisfacţiune. 
„Pe fie-care an comisiunea congresului, imprimă un 
raport asupra stărel şi desvoltărel industriei în basinul 
Donetzului. 

Din aceste rapârte resultă că în basinul Donetzului 
sunt astă-dl peste 24 societăţi miniere ruso-belgiene, 
ruso-germane și ruso-franceze cu un capital de aprâpe 
300 mili6ne. 

Intinderea și starea basinului. 

„„Basinul Donetzului este cel mai întins basin carbo- 
nifer al Europei. Numai terenul huilifer ocupă aprâpe 
30.000 Im. p.; prin urmare este de 22 ori mal mare 
de cât basinul belgian și mai mare de cât tote basinele 
engleze împreună. Dar dacă este aşă întins, nu este 
însă tot atât de bogat; căci pe când în Belgia cărbu- 
nele intră pentru 3,2 asupra straturilor pămîntâse inter- 
mediare, în basinul: Donctzului avem numa! un procent.
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Straturile cărbunose sunt în număr de 20 și mai rar 
trec peste un metru. 

O parte a țărmului de Sud al basinul cărbunos, zace 
peste versanturile masivului granitic al Dnieperului. - 

Acoperișul sti este lormat despre N.V. la Bachmont 
din permian, pe Donetz, la marea d'Azov şi Dnieper 
este cretacic şi terțiar. Nisce insule carbonilere se arăt 
la suprafaţă în mijlocul depositelor terțiare atât la Est 
cât şi la Vest, 

Terenul carbonifer formeză un platoi intretăiat de 
riuri cari se scurg parte în Donetz, parte în marea d'Azov. 

In acest imensteren carbonifer sunt cuprinsctrei orașe: 
Rostov la gura Donului, Ecaterinoslav la Dnieper, şi 
Charcow la Nord despre izvârele Donetzului. 

După starea cărbunilor se împarte terenul în două 
părți deosebite. Partea de Let coprinde terenul Casa- 
cilor de la Don, care îmbrățiș&ză aprâpe */, din întregul 
basin și dă numai cărbuni antracitic. Partea de Vest a 
basinului dă cărbuni de mat multe calități. 

Terenul carbonifer aci, numai formâză straturi aprâpe 
orisontale ca în guvernămiîntul Moscovei. 

Din contră, ele vin de se ridic aprâpe la verticală 
formând îndoituri în afleurament și presintând pe alo- 
curea planuri de alunecare. 

Relietul deluros al Donetzulul ne arată că eo legră- 
tură intimă între detaliurile orografice şi structura weo- 
logică a fie căreia din părţi şi că tote conturele capri- 
ciose ale isofizelor trase pe charta topografică, corespund 
la accidentele tectonice ale stratificaţiunilor fundamen- 
tale, precum: anticlinale, sinclinale, aluncăture ete. 

Nouile studii geologice, 

Cu tâte numerâsele cercetări geologice făcute de mat 
mulţi geologi în decurs deiaprâpe 70 de ani, până în 1892, 
aceste cercetări nai fost puse pe o bază geologică se- 
riosă, cari ar fi făcut posibilă împărţirea depositelor , 
carbonifere în horizonturi distincte perfect caracterisate;
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Graţie numai studiilor comitetului geologie din Pe- 
tersburg, întreprinse sub direcțiunea d-lui 'Th. 'Tscher- 
nyschew încă de la 1892 s'a pututajunge la acest re- 
sultat, întocmindu-se şi o chartă geologică 'a basinului 
pentru partea occidentală pe scara 1 : 42.000. Ast-fel 
că bcâstă carte .represintând o subdivisiune exactă și 
detaliată a dopositelor carbonifere din basinul Donetzului 
servă astădi de canevas în studiul tutulor cestiunilor 
sciinţilice și de orientaţiune practică în exploatări. 

La acestă hartă ai colaborat sub direcțiunea lui Tschor- 
nyschew: L. Loutougin, N. Lebedew și N. Yalovlew. 

In urma acestor studii sa vtdut contrar arătărilor 
lui Le Play, că straturile carbonifere ar aparţine car- 
boniterului inferior, că în basinul Donetzulul ca și în 
tote basinele din Europa există două etage ale forma- 
țiunei carbonifere. 

Carboniferul inferior formăză partea basinului, de 
unde se bifurcă sub forma de șea, o fâşie de la Volint- ' 
sevo până la Soulina-Grouchevea, unde este centrul 
“cărbunilor antraciferi. 

Cea altă parte a basinului o formeză carbon:ferul su- 
perio: cu o floră care corespunde zonei mijlocii a 
periGdei permo-carloniferă. 

Straturile carboniferului superior sunt târte mult în- 
doite. După ce se dirijez spre Sud în regiunea antraci- 
titeră de la List la Vest, formez un basin conturnat și 
turmentat prin numerâse sucituri cu o aripă înclinând 
către N. Mai spre Nord dirijindu-se de la N. V. la S.E, 
formez o şea de îndoitură trecând prin Volintsevo, iar 
de aci către riul Donetz, se desfășură o serie de an- 
ticlinale şi sinclinale cari se ascund 'sub cretacic, 

, Excursiunile congresului s'au mărginit în partea de 
Nord și Nord-Vest a basinului. 

„Exeursiune în horizonturile cavbonifere 

In diua de 30 August la 7 h. dimineța, ajungând 
la gara Iagepetovla, a marei artere ferate a Azovului, 
trenul a luat o ramificaţiune la Sud, pe care urmând-o .
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am ajuns la 8 h. 1/, în gara Nekotimovka, unde ni s'a 
olerit câiul de administraţiunea locală a minelor. 

De aci am plecat la 9 h. jumătate în excursiune -geo- 
logică pe jos sub conducerea d-lui Tschernischef, pentru 
a ne da semă de seria straturilor. carbonifere ridicate 
în affleurament în diversele horizonturi ce o compun, 
străbătând un şir de valonamente de deluri puţin înalte 
despărțite de văi îargi seci, în pante dulci. Di 

De la gara Nekotimovka am străbutut mai întâiti şaua 
de indoitură a secţiunei inferisre a Carboniferului Do- 
neţului dirigiată NV-—SE cu puternice calcare pline de 
brachiopode. Peste acestea zac nisce gresii quartâse al-. 
bicise micacee, cari ai multă asemănare petrografică 
cu cele Carpatice oligocene. 

De aci am dat de un calcar brun, alternând cu şisturi 
arenacee conţinând Nautilus, și constituind malul apei 
Boulavin. Acâsta formâză pe alocurea mari bălți și mlaș- 
tinc, întocmai ca Colentina la noi. A 

Aci se află proprietatea prinţesei Dolgoruli, aparţinând 
astădi unei societăţi de exploatare. i 
Am dat apoi de stratul indicat 03 ridicat în picidre, 

format din gresii și sisturi conţinând un strat de huilie 
antraxiferă de un metru grosime, 

De aci am strebătut tâtă succesiunea șalei de îndoui- 
turi cu subdiviziunile indicate în guid de la C2—C$ (1). 
ale seoțiunci inferiâre a carboniterului sprijinite pe deter- 
minări paleontologice. In diviziunea C$ sunt straturile 
de huilie cele mai avantagios exploatabile, pe. cari sunt 
deschise cele mai prospere mine, atât în aripa de sud 
cât și în aripa de nord. | 

Urmând seria şalei: de indoituri, am intrat într'un 
tranșeui al liniei ferate, de unde începe a se desvoltă stra- 
turile secţiei superidre ale carboniferului indicate în guid 
cu literile Ci — C? formate din calcar, şisturi-argilose și 
gresii bine caracterisate prin fauna şi flora lor. 

Visita acestel secțiuni geologice, ne-a lăsat la toți con- 
vingerea că studiile geologice ale Basinului Doneţului 

  

(1) A vedea Guide du PIl-e Congris gcologique.
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ait lost făcute de colegii noştri muscali cu un detalitt 
de execuţiune neîntrecut și cu o competință rară. 

“ După un parcurs de 12 chilometri, pe un s6re ard&tor 
un car plin de butelii cu siropuri și apă găzosă ținută 
în gheță, a fost tocmal bine-venit la amiad pentru a 
ne potoli setea. . 

Damele congresiștilor deși ai avut trăsuri la disposi- 
țiune, n'a voit a uză de dinsele şi ne-ai urmat în ex- 
cursiune pe jos, formând chiar avant-gardă. 

- Ac6stă vigore virilă a avut însă imediat «son contre 
coup» căci a doua di mai tâte damele n'a mai putut 
părăsi cupeul trenului fiind obosite și unele indispuse 

Visita minei de mercur Nikitovka. 

„ „Reluând trenul am plecatla Nikitovka urmând tot linia 
ferată pe care venisem, unde am ajuns la ora 2 d. a. De aci 
în trăsuri ne-am transportat la domiciliul d-lui Auerbach, 
proprietar al minelor de cinabru—mercur—şi al mai mul; 
tor mine de cărbuni, unde ni s'a dat un prânz imperial- 

După amiadi am descins în mina de cinabru cu aju-. 
torul coliviilor de extracțiune. 

Mina de mercur se găsesce la vre-o 4 kilom. .la. vest 
de stațiunea Nilitovlka; justîn prelungirea anticlinalei des- 
pre care am vorbit, de la Volintziewo, cu direcţiunra 
NV—SE. | 

Prin urmare zăcămîntul de cinabru se găsesce prins 
în straturile terenului carbonifer, făcând parte din acestă. 
anticlinală și în special în cutele de îndouituri ale acestei 
anticlinale formând. trei 'mici șale speciale jur împrejur 
închise, şi pe cari sunt aședate trei mine de exploatare 
numite: Sofia, Telefon, şi Marele Exploatări. Şalele acestea sunt pătrunse de crăpături în diverse sensuri cari ati dat loc la planuri de alunecare pe unde a pătruns minereul în abundență. Gangul de umplutură este formatdin părețit 
fărămiciți cu stânci, în amestec cimentat cu minereul. Afară din aceste mariganguri so mai găsesce minereul 
ca impregniat în straturile cărbunâse și în gresiile pătrunse
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de ganguri. Cinabrul se găsesce adesea în' stare crista- 
lină, în amestec cu antimonita, stilbita și pyrita. 

Gresiile coprind până la 6%, cinabru. E 
După inspectarea minei, am trecut a visită uzina unde, i 

minereul este adus prin topire în stare de mercur cur pis 
gttor cu trei sisteme de furnale: sistem Thcermal3 4 * 
sistem Auerbach și sistemul din Idria. Fa Să 

Din 5 miliâne puduri exploatate pe an, se extrage 77 
40.000 puduri mercur care se vinde pe loc cu 100 ir. 
pudul. , 

Producţiunea minei în mercur îndestuleză tâte tre- 
buințele interne. 

Până în 1886, când s'a deschis mina de d-l Auerbach 
importaţiunea mercuriului în Rusia eră de 33—82 tone 
pe an pentru suma de 212.500—500.000 franci, dar de: 
la 1887 importaţiunea este neînsemnătâre, aprope de 
4—5 tone. 

Usina producând aprâpe 400 tone, a ajuns să exparteze 
mercur. Ast-fel în 1891, a exportat 286 tone pentru o 
val6re de dout milisne franci. , 

Drepturile do vamă la intrarea mercuriului în Rusia 
„se ridic la 58 fr. 60 pentru 100 lkem. 

Când guvernul a vădut că producţiunea mercuriului 
a ajuns să fie o industrie bine stabilită, a pus un im- 
posit de 7 fe. 60 pe 100 lem, care trebue să producă 
30.000 fr. pe an. 

Mina de la Nikotovka este singură în care se exploa- 
teză mercuriul în Rusia (1). 

   

Zăcămintele de aur, argint zine si plumb. * > s 

Afară de cărbuni și cinabru se exploateză în hasinul 
Donetzului : Aur, argint, zinc, plumb 'şi fer. 

Aceste zăcăminte nu le-am putut visită în congres, 
și dăm aci o idee numai după guidul 'excursiunilor, 

Descoperirea zăcămintelor: de aur este făcută abiă de 

  

(1) In Caueas, suvernămintul.Daghestan, s'a descoperit de cu- rind cinabru în şisturi și gresit, şi e vorba a se forma o socie- 
tate de exploatare.
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la 1893 în două puncte la Sud de marea linie ferată 
a Azovului și mai precis la Sud de stațiunea Rovenki; . 
unul cu '? kilometri şi cel-lalt cu 22 kilometri. 

La amendou& părţile gresii micacee alternând cu 
straturi argil6se îndoite sub forma anticlinală sunt pă- 
trunse de numerdse ganguri de quarţ având de la 
0,03—3m. grosime. Gangurile acestea conţin minereuri 
în abundență; în partea superidră limonită, în partea 
inferi6ră pyrită. In adâncime se asociază calcedoniii cu 
aur fin distribuit. 

In basinul Donetzului mai există mine de argint, zinc, 
şi plumb încă de vre-o 30 ani în exploatare, 

Acestea se găsesc la Nagoltsechsk în apropierea zăcă- 
mintelor aurifere mal sus arătate, tot în şisturile car- 
honifere cu gresii, şi mai cu sâmă în accidentele lor 
tectonice, în îndoituri și falii. 
-Minereurile de fer se găsesc în stare de limonită 

mail cu semă în calcarul carbonului inferior. 

„YVisita minei de cărbuni Gorlovka. 

Pe sră în elegante faitânc, ne-am transportat de la 
Nikitovka la Garlovka, distanță de 10 kilometre. 

Aci se află minele de cărbuni exploatate de socie- 
tatea Ruso-Belgiană. , 

Zăcămintele de cărbuni se găsesc pe. aceiaşi şea de în- 
doitură care răspunde la Volintziewo, și întocmai ca aci 
exploatarea se face în aripa de Sud a anticlinalei princi- 
pale, unde a întâlnit până la vre-o 200 m. adâncime 5 
straturi de huilie exploatabilă, în partea superidră a cta- 
giului mijlocii. Aceste straturi ai de la 0,65—1 m. 
“0 grosime. | | 

Se extrage anual aprâpe 500.000 tone. Preţul de 
vondare este de 10 fr. tona pe loc. | Huilia fiind de bună calitate se fabrică aci colul în 
lurnale anume construite. 
După visita minel pe la 10». n6ptea, ni sa servit în 
localul administraţiunei un 'superb supei.
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Excursiune geologică in jurul Almaznaci. 

„„Pe la miedul nopţii trenul care venise aci în întâl- 
nirea n6stră, s'a pus în mişcare către staţiunea Almaznaia. 

D'aci pe o mică ramilicaţiune la Est ne-a condus la 
mina Briansk, unde am ajuns la 72. diminâţa. 

Aci într'o hală pavoisată ni s'a servit ceaiul şi za- 
kuslsa, din partea societăţii de exploatare., 

Am plecat apoi imediat în excursiune geologică pe 
jos, parcurând vre-o 10 kilometri. Ne-am angajat mai 
întâitt în tranşeul căil ferate de lângi mina Briansk unde 
4-l Tehernischev ne-a atras mai întâiti atențiunea a- 
supra unei îndoituri sinclinale forte comprimată a sub- 
divisiunilor 42—36 în partea stângă a traseului, pre- 
sintând și o vinuliță de huilie de 5 c. Acestea consti: 
tuese etagiul calcar al carboniferului superior C!. 

De aci am străbătut spre Est un valonament de co- 
line și am dat de anticlinada conturnată productivă 
“0, pe care se află concentrată tâtă activitatea minieră 
în partea de nord a basinului Donetzului. Parcurând 
un noi valonament am ajuns la câma calcarâsă C; 
care constitue baza secțiunii superidre a carboniterului, 
conţinând numer6se straturi de cărbuni exploatabili. 

De aci atingem din noi o ramilicaţiune de linie ferată 
și ajungem la limita între C: şi C2 de unde spre 
Est avem înaintea nâstră mina Iamenzky aședată pe 
un horizont mal inferior Cî mult mal bogată în -stra- 
turi de cărbuni de cât cele subjacente. 

Un coleg rus 'mi comunică că satul de aci cu același 
„mume, este locuit în majoritate de Români, din cari se 
recrutez buni jandarmi şi lucrători. 

Lădi cu siropuri răcoritâre gaz6se, cari ne așteptaii 
aci, sunt golite cu asalt. , | 

Ne îndreptăm apoi către mina Maximovka situată Ja 
apus, unde în tranșeul căci ferate ce duce la mină, am 
urmărit succesiunea horizonturilor 0—C 3. 

Acest din urmă este exploatat de mina Maximovka
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într'o cută a îndouitorii, unde un puț a întălnit o mare 
falie care a pus în contact  depositele C3 cu C3. Ur- 
mând tranșeul am dat de zona derangiată a faliei, care 
strebate tranșeul pentru a se prelungi între minele 
Galubovslka și Maximovla. Acâstă zonă de falii are o. * 
lărgime de aprope 300 m. și este trădată chiar în oro- 
grafia terenului. 

Vizita minei de cărbuni Golubovlia 

Trenul sosind înaintea n6stră, am plecat la staţia. 
Golubovlka, unde am ajuns la ora 1 h. d. a. De aci în 

„trăsuri ne-am dus la localul administraţiunii minei, de- 
corat festival. | 
-Aci am fost întâmpinați de lucrătorii indigeni ai minei 

cu pâine şi sare pe o tavă. . 
Un banchet care puteă concură cu cele de până aci 

ne-a fost oferit în acest local ; în timpul căruia muzica 
minerilor a executat perfect cele mai frumâse bucăți 
muzicale. 

Dintr'o dare de sâmă imprimată care ne-a fost dis- 
tribuită, resultă că Societatea de exploatare are două 
exploatări huilliere: una la Golubovka unde ne aflam 
şi alta la Berestovo-Bogodukovo. 

Terenurile şi instalațiunile societăţii represint o valâre: 
de 5.535.000 ruble. 

La Golubovlka societatea exploatâză 6 straturi de căr- 
buni având 0.50 —1.25 grosime. 

Alura straturilor formeză un mare fund de batel de: 
5 kilom. diametru. 

Producţiunea medie a minei este de 19 miliâne po- 
duri de cărbuni pe an. Conţinutul minei în cărbuni este.- 
evaluat la aprâpe 2 miliarde puduri, la adincimea. 
de 160 m. | 

Transportul în mină la galeria din fund, se face cu cai. 
Direcţiunea minei care este încredinţată d-lui Krgi- 

vizky a îngrijit de sârta lucrătorilor, ridicându-le case
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de locuinţe și local de băi, înființâdu-le spitale şi şcoli 
pentru copii. e 

U linie ferată de 16 lilom. unesce mina cu staţiunea 
Almaznaya, al cărui nume însemneză mină de diamant. 

Mina ocupă 2000 lucrători. 
Plata lucrătorilor minori se face cu ruptul pe metru 

pătrat de cărbuni extrași. Cei-lalţi sunt plătiţi cu diua. 
Un minor câştigă 20—35 ruble pe lună, iar un lu- 

crător cu diua de la 15—20 ruble. | 
„Societatea are și furnale pentru fabricarea colului în 
număr de 116 ; sistem Dury et Bernard. | 

Cărbunele extras este expediat o parte pe calea ferată, 
o parte este dat la spălător și ciuruit pentru lucrulde 
forge, şi măruntul este întrebuințat la fabricaţiunea 
colului. 

Din tote minele sale societatea produce 30 miliâne 
puduri pe an, d'o valdre de 2.150.000 ruble. 

Vizita Salinei Delouskata 

La 5 h. d. a. am plecat la Salina D6konskaia unde 
am ajuns la 8 h. sera. 

Delkonskaia aparţine basinului închis al Bachmutului 
format din straturile permiane dolomitice, peste care se 
sprijină terenul carbonifer. De desubtul dolomiticului 
permian zac argiluri verdui şi marne, carl cuprind în 
mod subordonat gyps, auhydrit şi sare. 

La sudul orașului Bachmut acest complex atinge200 m. 
D. Karpinsky, preşedintele congresului, întreprindând 

din însărcinarea guvernului, un sondagiii la Dekonslaia, 
a dat de la 75 m. adâncime de 9 straturi de sare, cure 
împreună însumez 100 m. putere. 

In salinele n6stre nu se scie de cât un singur strat 
de sare, care n'a fost pătruns nici la 200 m. și a cărul 
rosime se pote calculă la peste 400 m. a . 

La adîncimea la care ne-am scoborit de aprâpe 100 m. 
ne aflam în al 3-lea strat.
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Straturile de sare sunt pătrunse de inele de anhy- 
drit. Sarea este constituită de un grăunte mareetistalin, 
„Ea conţine 98£/, el. de sodium curat, 

Se exploateză anual 13 mil. puduri. 
Costul exploatărei se ridică la 6 lei tona. 
lixploatarea se face prin galerii despărțite de stilpi 

de siguranță, cu ajutorul dinamitel. 
Găurile de dinamită se fac la un metri distanță unele 

de altele. | 
Mai sunt și alte mine desare în vecinătate: Briantsewka, 

Nowaia-Welitchka, Kharlomovla, Petru cel Mare. 
+ 

| + * 

Am descins în salina Deconskaia cu ajutorul coliviilor 
de extracţie conduși de D. Auerbach căruia îi aparţine 
şi exploatarea acestor saline. | 

Galeriile tot aşă de vaste ca în salinele nâstre stră- 
luciaii de lumina electrică, iar la un moment dat în 
fundul unei galerii la care am fost conduși asistăm, de 
departe la un aspect tceric şi îngrozitor. Prin numerâsu 
mine de dinamită în explozie, începură a se precipită 
cu profusiune din plafondul galeriei, numerâse blocuri 
de sare întrun foc bengal şi în detunături formidabile, 
cari prin ecoul galeriilor deveniaii îngrozitâre şi asur- 
zitore. 

Un aspect feeric cu care s'a încheiat în mod atât de 
agreabil mult interesantele şi instructivele excursiuni din 
basinul Doneţuluy. 

Un supei dat de administraţiunea minei la miezul 
nopţii și servit cu mult fast într'un umbrar pavoizat, a 
încheiat asemenea în modul cel mar agreabil seria splen- 
didelor banchete cu cari am fost primiţi în mod așă 

„de cordial în acâstă regiune industrială a Rusici, care 
face fala marelui. imperiă atât prin studiile sciinţifice 
intreprinse cât și prin bogăţia sa minieră cum și prin 
perfecțiunea instalaţiunilor- 
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TRAJEUL DEKONSKAJA-MINERALNYA-WVODY. : 

“Marea V'ÂAzov. 

La ora unu din n6pte, am plecat de la Delonslaia, 
pe linia ferată a mărei dV'Azov, la stațiunile apelor mi: 
nerale ale Caucazului. 

-_ A doua (i de diminâţă 1 Septembre, deșteptându-mă& 
po la 9 ore, văd că pareuram un întins şes. 

lată-ne la 11%: la. Taganrog, un port al Mărei d'Azov, 
unde am luat ceaiul şi zacuschla. 
_De aci înainte trenul urmeză țărmul Mărei d'Azov. 

Panorama este admirabilă; o:mare d'un frumos luciu 
verde închis și forte liniştită. Cu cât “înaintăm, avem 
înaintea nâstră un teren de costă excarpat și terasat, 
format din straturi de calcar găunos sarmatic, acoperit 
cu nisipuri şi argiluri diluviale, 

- Pe terasele de coste se înalț case țărănesci întocmai 
ca ale ţăranilor noștri mai cu dare de mână ; cu un 
privor la scară. : 

Marea dispare, și începem să luăm d'a lungul un braţ 
al Deltei Donului până la portul Rostov. Acest braţ eră, 
brăzduit de șalupe comerciale şi barce de: pescari. 
Sate prospere se ridic pe maluri în mijlocul unor fru- 
mose culturi. 

lată Rostov, care se înalți pe [lancul unui lung 
del, la piciorul căruia curge Donul. 

tostov are o populaţiune de 120.000 locuitori și este 
una din principalele piețe comerciale ale Rusiei. Legat
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prin drumuri de ler cu Moscova, Charlov şi Vladikawlaz, 
este intermediarul comercial și locul” de transit între 
Caucaz și ţările din S. E. Rusiei. 

Dejunăm şi părăsim gara Rostov la 3 d. a. unde 
barometrul îmi arată 6 == 765, iar temperatura t= 18.R. 

Avem înaintea n6stră foburgul plin de biserici și mici 
căsuțe, înconjurat de numerâse lacuri și mlaștini. Tre- 
nul urmeză un cot al linii ferate şi străbate Donul pe 
un vast pod de fer, când la drâpta se zăresceo linie 
argintie, strălucitâre,: cră marea d'Azov. . 

Șesul Stepelor. 

“Apoi continuând intrăm în șesul de stepe cât veqi 
cu ochii, fără arbori și fără locuinţe omenesci. 

Trajeul trist şi aceablant se continuă cu aceiași mo- 
notonie a naturei, întreruptă ici, colo, prin mizerabilele 
căsuțe culcate la pămînt — isbas— ale coloniilor de Ca- 
zaci, în mijlocul cărpra se profilâză turla albă a unci 

” biserici, 

> 

* -% 

La acestă persistentă sensaţiune de solitudine gândul mi 
se duse la numerâsele reshele purtate de Petru Cel Mare 
contra 'Turcilor, când încoronate de succes, când urmate 
de mari decepţiuni, pentru a face Rusia stăpână pe 
țermurile Mărci d'Azor şi Mărei Negre, după cum o 
făcuse în Baltica în urma vestitei bătălie de la Pultawa, 
când scrise amiralului Apraxin: «Slavă Domnului iată 
piatra fundamentală a Petersburgului solid aședată». 

"MI mai veni în memorie timpurile de restrisce ce 
urmară ; când bătându-se la Prut cu Turcii, Petru Cel 
Mare iu încins d'o armată considerabilă inemică și nu 
scăpă de cât iscusinţii Catherini a II-a, când a şi instituit 
ordinul S-ta Caterina în ondrea soţiei sale. 

"MI mai adusei aminte, cum după mârtea lui Petru Cel 
Mare, Europa văduridicându-se în Caterina, oa doua Semi- 
miradă, care "i continuă opera de slăbire a Imperiului 

n a
 

2 
a 
R
R
 

a 
a
 

=



65 

  

Otoman, repurtând atât Ea cât și succesorii Ei străluci- tore resbele, ale căror etape sunt însemnate prin trac- 
tatul de la Belgrad în 1739, de la Kainargi în 1774, de la Iași în 1792, de la Constantinopole în 1802, de la Bucuresci în 1812, de la Akerman în 1826 și de la Adrianopole în' 1829, cu care s'a stabilit protectatul rus 
în vechile nâstre principate. | 

Cât ne-am dus cu gândul de departe, şi imensitatea 
şesului fără un pui de arbore tot nu mal avea sfîrşit. 
Trenul merge într'una cu o alură egală, și n'auzim. de 
cât un muget lung și încet al mașinei, resemnată a nu mai ajunge. | 
Numai așă poți să înţeleoi tendința seculară a ca- zacului d'a tot mări orizontul țări! sale, căci a moște- 

nito de la immensitatea stepelor sale. 

Formarea stepelor 

La vederea acestor nesfirșite stepe, o întrebare “ţi vine în minte. 
Fosta Gre şi în timpurile cele mai vechi aceste în- tinse șesuri neacoperite de păduri? 
Ac6stă cestiune a tăcut obiectul discuţiunilor savan- ților ruși și opiniunile lor difer mult între dinsele, 
Naturalistul şi Academicianul K. E. de Baer a fost de opiniune că stepele de la S.E. Rusiei aă fost încă de la început fără păduri. | 
El sprijină ideea sa pe baza datelor istorice, dar și pe faptul că în Crimea unde sunt stepe nu exist ani: 

malele mijlocii d. e. veveriţele, de aceea n'aii putut trăi aci căci n'aii fost păduri. e 
Un alt academician rus D. Ruprecht a sprijinit idea 

lui Baer pe resultatul căutărilor“ sale, după care pă- - mintul negru al. stepelor—Tzernosăm—este un teren de plante stratificat, care s'a format prin descompunerea 
rădăcinelor și părților constitutive organice ale ierbu- rilor de stepe. In acest pămînt negru nu s'a găsit vr'o 
stofă lemnâsă. 

* 
+ x
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In contra acestor idei contrarii existenţei pădurilor în 
stepe, s'aă ridicat opiniuni;, că acum vre-o câte-va mii de 
ani, stepele ai fost împădurite. 

La început ai fost poporele nomade, apoi agricul- 
torii cari ai: prăpădit pădurile stepelor. 
__Cu peirea pădurilor s'a schimbat şi clima din Sudul 
Rusiei în desavantagiul pădurilor; pădurile a început să 
dea mereii înapoi înaintea stepelor, cari remaseră către N. 
V. şi ast-tel cu timpul clima din Sudul Rusie! a luat 
o stare de uscăciune. 

Acesta este opiniunea lui Palimpsestow. 
Acestă opiniune însă are puțini partizani. Savanţi ca 

Doluschajew, Kostyezew, IKrassnow, Tanfiljew,se apropiă 
mai mult sati mai puţin de opiniunea lui Baer și Ruprecht. 

EI atribui lipsa pădurilor din stepe condițiunilor eli- 
materice, cum şi condițiunilor fisice și chimice ale pă- 
miîntului de stepe. 

* * * 

Cred că printre aceste depărtate opiniuni pâte fi locul 
uneia mai verisimilă. 

Numai e îndoială după studiile lui Ruprecht, că pă- 
mîntul negru este un product al stepelor. 

Dar după căutările lui Dolkuschajew se wăsesc în 
stepe pe lângă pămintul negru şi alte soiuri de pămînt. 
Pe alocurea se găsese zone de nisipuri -şi pe acestea : cresc și până astădi pini sălbatici. Se Săsesc și regiuni 
de stepe cari sunt acoperite cu lehmul diluvial, pe care după Dokontschajew o dată a trebuit să crâscă 
stejarul. 

Apoi s'a vădut din încercările făcute pentru împăduriri 
în stepe, că sub 6re-care condițiuni pădurile pot cresce | în stepe. ” 

Tte aeeste resultate împreunate cu studiul modului 
de intindere al pădurilor în Rusia, a format convicţiunea 
d-lui profesor Kusnelow, că stepele ruse până la apa- riţiunea omului pe pămînt, a trebuit să fie un teren plin 

- de păduri.
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De la apariţiunea omului pe pămînt a început a dis- pare pădurile și a seforma stepele. Din acestă cauză apele subsolului şi-aii scădut nivelul lor, riurile stepelor ati fost din ce în ce mai seci, până când numai văi deriuri a parcurat stepele și aii uscat pămîntul lor fructifer, Ast-fel o serie de împrejurări economice nenorocite ai fost consecinţa disparițiunci pădurilor de stepe cu cortegiul lor de: secete, fâmete, lipsă de izvâre, um- plerea gurelor rîurilor, întinderea dunelor, vîrtejuri, și uragane. ! 
e 

* * 

Cu acestă istorisire trecându-ne uritul stepelor, suntem spre s6ră, 
Intocmai ca un mare glob de foe de un roșu închis, sorele descinde la orizont ; apoi pare că se infundă încet, încet în pămînt, dispare în fine la extremitatea acestei câmpii fără sfirșit, ca în oglinda unei mări. Este un spectacol. majestos. 
Cerul la început de un roșu viii, se brăzduesce de briuri_strelucitâre și noptea cade sub un scurt cre- puscul. 
Suntem la 'Tilhorietskaia unde după prânzire în gară, ne urcăm din noii în tren, pentru a ne instală în pa- turile n6stre în timpul parcursului de n6pte. 

,
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APELE MINERALE ALE CAUCASULUI 

Peisagiul muntos 

Des de diminâță ne desceptăm în apropierea stațiunei -Vinerâinaya- Fody—Apelor minerale—de unde privirea "mi este atrasă la stânga liniei.de un masiv muntos sub forma conică, care se ridică isolat în mijlocul câmpiei ; acesta este muntele Fouma cu vîrful ascuțit, de aceea 

  

Fi. 1. 

Muntele Kuma. 

a, Narne cocene 
d, Calear cretacic, 
c, Trachite. - 

. . PI 

vând 381 m. înălţime. PI 
ridicându-se din câmpie o serie - 
nice și isolate, ridicându-se unele 

numele săi însemnâză pumnal, a 
" La drepta însă observ 

de masivuri muntâse co



la spatele altora. Acestea sunt cu înălţimele lor respective: 
IVerbliond (884 m.) şi Byk (816 m.) Zmiewaia (970 m.) 
Razwalla (924 m.) Jelieznaia (856 m.) şi Bechtau cel 
mai înalt masiv (1398 m.). | 

Masivul central al tuturor acestor monticule conice 
este constituit din rocele trachitice a căror erupțiune a 
avut loc în timpul şi la finele peri6dei terțiare, cu o 
energie vulcanică considerabilă în tot masivul Cauca- 
sului, pe care vom avea ocasiunea a o apreciă în dru- 
mul de la Wladikawkaz la Tiflis. 

Erupţiunea trachitelor este în legătură tectonică cu 
- emergenţa apelor minerale ale Caucasului, cari formez 

la piciorul s&it de nord, un sistem termal ramificat în 
staţiunile balneare de la Jelieznovodsk şi Piătigorsh. 

De la staţiunea Mineralnya-Wody am părăsit linia Vla- 
. dicawkasului şi am apucat pe o linie de ramificaţiune 

la Sud către Băile Piătigorsk, oprindu-ne după un mic 
parcurs la staţia Dechtau. 

Vre-o 12 coleoi, între care și campanionul meii Treptov 
ne-a părăsit deja de la staţiunea” Mineralniya-Wody pen- 
tru a merge la minele de păcură de la Grozny. 

> . 

* * 

La Bechtau am părăsit provizoriii pentru câte-va ore 
trenul nostru special cu care venisem de la Moscova, 
suindu-ne într'un tren local care ne-a condus printr'un 
teren deluros şi împădurit la apele minerale de la Je- 
lieznovodsl; situate despre Est, unde am ajuns iarăși după 
un scurt parcurs la ora 7!/,. 

Jelieznovodsl 

Aci am fost primiţi în cântecele musicei militare a 
Cazacilor. 
Am suit d6lul pe o frumâsă șosea în spirală la sta- 

bilimentul băilor, construit de curind în mod forte 
elegant. - 
“Acest stabiliment formăză un quadrilater cu un singur 

etagii care încongiură o frumâsă grădină.



  

Cuptagiul isrorelor 

" Am visitat apoi isvorele la locul lor de captăgiii, si- tuate la vr'o 60 m. mai sus; pe flancul Sud-Vest şi sud- Est al delului .Jeleznaja-Gora, a cărui înălţime mai sus 
arătată este de 856 m. asupra măret. 

  

Fig. 2. 

Captagiul de la Ieleznaia Gora 
a, Marne 
2, Trachyte 
c, Travertine 

(După propriul crochiă al D-lui Mathei M. Dra ghic€nu) 

Aci am constatat că isvârele ferugin6se termale, ies 
din planul de contact al marnelor eocene cu rocele 
trachitice quarţâse, cari pare a fi un plan de falie. 4] 

Masivul deluros ast-fel compus din marne d'o parle 
și trachite de alta, este acoperit cu un înveliş protector pu- 
ternic de travertin . feruginos calcar, provenit din de-: 
punerea apelor minerale.



(E: 

In partea de Vest a dâlului, unde am putut să ne 
dăm sâma de acestă stare tectonică, sa practicat o ga- 
lerie cu care s'a atins crăpătura de despărţire a acestor 
roce eterogene, la vr'o 80 m. lungime. 

In versantul despre Est sorgințele nu sunt încă cap- 
tate. Isvorele ies aci prin găuri de sondă, cari ai fost 
împinse până la marna cocenă. - 

* XX 

Pe versantul delului, emergez diferite isvâre termale 
prin mai multe crăpături, cari cu cât se depărtez de 
falia de separaţiune trachitică ai o temperatură mail 
puțin ridicată. 

Ast-fel că isvorele termale de la Jeleznovodsk se pre- 
sint sub temperaturi variind de la 510 C.—170 C. Cu cât 
isvorele emergez mal sus cu atât sunt mal calde. 

Avuţia acestor ape minerale în acid carbonic și să- 
răcia lor în părţi constitutive solide, dait acestor ape 

„un efect terapeutic însemnat. 
Cura de kumis ajută asemenea etectul apelor feru- 

gin6se din acestă localitate. 
„După acâstă interesantă visită, ne-am întors cu acelaș 

tren la staţiunea Bechtau unde ne-am reluat locurile în 
trenul nostru special de la Moscova şi ne-am îndreptat 
de aci la Pjătigorsk. unde am ajuns după un scurt par- 
curs la 9 h.2/. 

Pjitigorstk, 

De la Bechtau la Pjiitigorsk parcurăm tot un fel de 
stepă ierbâsă pe alocurea arsă de s6re. In apropiere 
de Pjitigorsk însă, intrăm într'un teren deluros închis 
despre Nord în contraforturile muntelui Bechtau erâ la 
Sud în flancul muntelui Măciula. 

Peisagiul Pjătigorslului, este imprimat de masivul 
Bechtaului, care consistă într'o grupare de cinci munţi 
isolaţi în formă de cupole. Acești munţi cu profilele lor 
pictoresci abrupte, se înalț majestos din .contraforturile
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lor delurâse. Numele muntelui este tatar și însemneză 
cinci munţi Bec/, == cinci Și tau — munte. . 

Munţii Bechtau sunt formaţi dintr'un masiv trachilie 
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care pătrundend calcarele albe cretacice a venit de s'a depus peste dânsele, ast-fel că acestea se găsesc la pi- cidrele muntelui. | 
„ Măciuka (936 m.) este ca să dic aşă piatra de hotar a Pjătigorslului, constituită din calcare albiciose creta- 
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cice şi marne eocene. În flancul acestui del se ridică 
orașul băilor la o înălțime de 530 m. d'asupra mărei. 

Ne-am transportat în trăsuri pe o alee dublă umbrâsă, 
mărginită de frumâse vile şi hoteluri pentru 6speţi, în 
valea strimtă formată de versantul Măciukei'și un contra- 
fort al săi, desvoltându-se în platoi întins dis Goriatchaia- 
gora adică muntele cald. 

Cuptagiul isvdrelor, 

O şosea practicată în versanturile delului ne-a permis 
accesul în trăsuri până la galeria de captagiti a apelor 
minerale termale sulfurâse, qisă Bolchoi-Prowal, adică 
marea dărămătură. 

La intrarea în galerie avem un afleurament la stânga 
de marne eocene, cari se sprijin sub o slabă inclinaţiune 
pe calcarul senonian. 

Galeria este practicată la planul de separaţiune între 
marne și calcare, prin care emergez apele termale. 

" Marnele în părţile de contact cu calcarele, apar meta- 
morfozate şi abiă se disting de dânsele. 
Am mers 42 m. în acâstă galerie şi am dat de o mare 

cavitate în formă de pâlnie în calcarul senonian, despre 
planul de despărţire cu marnele, înaltă de vre-o 35 m. 

Prin o crăpătură la planul de despărţire, dirigiată la 
N.E. 13% după constatarea făcută cu busola mea, ţis- 
nește unsisvor sulfuros care formeză un mic lac intern, 
căruia i sa menajat o scurgere prin un șanț practicat 
sub solul galeriei. 

Crăpătura termală se întinde pe o mare distanţă, ali- 
mentând isvorele sullurâse de la Pjatimorsk. Ea e în 
legătură cu un sistem de alte crăpături paralele şi în- 
crucișate cari dati eșire apelor minerale termale sub 
diferite temperaturi. 

Acestă crăpătură se întinde și în jos pe versantul 
Măciukei, unde aprâpe de pâle a fost întâlnită d'o altă 
galerie, care dă scurgere isvorului dis 'Tobie. 

* 

DIE”
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„La intrarea în galerie am dat mar întâi d'o brecie.. 
formată din detritusurile rocelor locale, un fel de schut- 
gehinge cum dic geologii germani, peste care repau-. 
s6ză travertinul. 

  

  

  

      

Fi. 4, 

Captagiul la Bolchoi-Prowal. 

a, Travertin 
2, Marne 
c, Calcar 

Tot versantul Măciukei este acoperit chiar în sus de 
nivelul de emergență al isvârelor — cea-ce probsză o 
scădere în nivelul isvârelor—cu un puternic înveliș de 
travertin, adică de tuf calcar în straturi aprâpe ori- 
sontale. 

Acest puternic deposit, este format prin depunerea
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isv6relor termale încărcate cu carbonat de calce, care 
în timpurile trecute a trebuit să existe în mul mare 
abundență în ape, pentru a formă așă însemnate depuneri. 

Mergând pe întinsul platoii al contrafortului înaintaţ; 
al Măciukei, menţionat mai sus șinumit Goriatchia-gora 

- format de travertin, am dat d'o crăpătură longitudinală 
pe alocurca de 40 c. lărgime, care trebue să facă parte 

din. sistemul crăpăturilor de la Marele Prowal. Prin a- 
cestă crăpătură se alimenteză mai multe isvâre captate 
cu multă iscusință. S'a practicat din versantul dâlului 
galeril perpendiculare la- crăpătură fără a veni până la 
dânsa, și din fundul acestor galerii sa făcut găuri. de 
sondă până în crăpătură, pe unde se scurg apele ter- 
male, dise Alexandru. 

Prin acestă crăpătură se degagăză şi gaze de hidrogen 
sulfurat și acid carbonic. 

In scurgerea unui isvor mai încărcat cu carbonat de 
calce eraii puse diverse obiecte, pentru a fi calcinate, 
dintre cari am luat şi ei un coș cu struguri ca suvenir 

Vederea asupra muntelui Becthau 

De pe acest platoi am avut o frumâsă panoramă. 
Av6m în faţă spre Nord muntele Bechtau, în versantul 
de Sud al căruia trece apa Podkumol, venind de la 
Est din delurilo despre Esentuli, după ce a udat satele 
vecine cu Piiitigorsl. e | 

Muntele 'Bechtau presintă condițiuni meteorologice 
și climaterice cu totul deosebite de ale stepei încon- 
giurătore. In prea marea umezâlă a terenului muntos 
în raport cu stepa, rezidă marea deosebire a vioţei ve- 
getale între regiunea muntâsă a Piatigorslului şi a ste- 
pelor învecinate, 

Bechtau la Piatiorsk este prevestitor al timpului. 
Naturalistul Pallas istorisesce în călătoriile sale «că 

Bechtau, ca toți munţii calcari, are proprietatea d'a 
atrage asupră-i vaporii din atmosferă şi este pentru a- 
cestă localitate un adevărat barometru». El vestesce 
ploe când muntele «şi pune pălărie» cum (ic locuitorii».



  

In România fie-care localitate muntâsă 'Şi are munţii săi prevestitori. Ast-fel în Dâmboviţa este Leaota, Șaoua etc. 

Y 

1398” 

» 
f
a
n
e
.
.
.
 

  

  
  

  

  

Muntele Beethau. 
a, Marne eocene 
2, Trachyte. 

* (După guidul Congresului), 

In Elveţia este muntele Pilatus prevestitor în sens invers de Bechtau; căci acolo e dicătârea populară : 
Hat der Pilatus einen lut 
So wird das weter gut 
Hat er einen Degen 
Dann giebt es Regen 

O particularitate în Pjătigorsk este şi faptul asupra căruia "mi-a atras atentiunea inginerul local al băilor, care ne însoţeă ; este că dintr'o monticulă la pâlele mun- telui Bechtau, emergez însemnate isvâre dulci cari a- limentez orașul. 

Sceneriile Caucazului, 

Impresiunea pe care ne lasă privirea din acest platoii asupra regiunei Pjatigorskului este mai gran-
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diosă când privesce cine-va din stepă în sceneriile Cau- 
cazului. 

Vegi înaintea ochilor ridicându-se un peisagiii în pla- 
touri cari trece întrun teren deluros, în cercul privirel 
căruia se degajeză profilele abrupte al unor grupări 
muntâse. De aci sub forma unor terase de contraforturi 
se înalță peisagiul muntos până în catena centrală a 
Caucazului, unde pe un timp senin se desinâză în de- 
părtare o capotă albici6să, cu două virfuri ; este Eibruzul 
înghețat şi acoperit de zăpadă, virful cel mai înalt al 
Cancazului având 5611 metri înălţime. (pag. 75). 

După descinderea de la isvârele minerale,am luat 
prânzul în salonul băilor, oferit din partea administra- 
ţiunei cu mult fast. 

Esecntuki 

La amâd am plecat la băile de la Esentulki, situate | 
spre Est, la 21 kilometri de Pjitigorsl, pe ţărmul stâng 
al rîului Podhoumol. 

In gară ne-a primit administraţiunea băilor cu muzica 
militară. | 

Aceste băi sunt situate pe un platoă înalt, tăiat de 
apa Bogunta, al cărei curs vine de se alipesce la ver- 
santul în pantă repede al delului cu ape minerale al- 
caline; qis Chtchelotchnaia- Gora,—munte alcalin—. 

Aci numai avem raporturile geotoctonice cari con- 
diționez apele minerale termale mai sus arătate, adică 
n'avem aface cu influenţe de vechi erupţiuni vulcanice, 
ci cu condiţiunile de emergenţă ale apelor mine- 
rale reci, provenind din contactul straturilor permea- 
bile şi impermeabile deranjate prin Gre-care rupturi 
și dărămături. 

Captasiul isrorelor, 

Intr'adevăr isvârele emergez aci din conglomerate 
diluviale, având de la 2—3 m. grosime, care repausez 
pe marne eocene albăstrui, formând basa delului. Acestea
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se înclin cu 4—60 şi sunt tăiate printr'un sistem de 
a crăpături verticale.        

   
   

      

        

    

    

    

  

   
    

      

bn arooopi Grosimea marnei este i ZZZZAS de 75 m. i Z//: . Peste conglomerat 
Z/5 Ş zace un strat de argil 
Ze = diluvial calearos. 

A Isv6rele alcaline reci, 
P[ -l emergez prin crăpătu- 
| RE a rile marnei. Captate în 

22 8 acestă stare, sunt frte 
. p Ș: 3 - bogate în inprotoxid de 

2 ferşi lipsite de sulfate, 
i [SS 5 La acest sistem de 
E = emergenţe aparţin mai 
257 $ multe isvâre cari sunt 

| |22.  F prinse din marne, chiar 
Si 5 3 prin găuri de sondă şi - 

EN A. puțuri. | 
ASE: “ua O parte însă din apa 
HE E alcalină feruginâsă, e- _ | 2: 5 şind din crăpăturele 

3 SE. - g marnel eocene, îm)hi- a 4// 2: £ bă conglomeratul și se 
= | Zi | |EZ:  & scurge pe planul de ă UZ ÎN, 2 contact cu marna. Cu 3 4 (25t acest mod se produce - 
Si Se, o alteraţiune în pro- 
5 se Sz: prietăţile originale ale 5 8£ :. - "apel, care se încarcă cu 
a Se îi . sulfate și pierde din a- 
= 55 & ZW. .  vuţia sa in protoxid de. 
3 ROS Ş fer. De felul. acesta se 
Ş ss s ! (AS - găsesc ma! multeizvâre 3 [SS al căror captagiti con- 

SIE, sistă în practicareaunel galerii în marne, în fundul căruia se menajază : un 
rezervorii. De la acest -rezervoriti plecă mai multe. 

6
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găuri de sondă orisontale cari resbat la conglomerate: 
şi prin cari apele vin de se scurg în rezervoriă, care 
este închis în definitiv cu un seragiii în zidărie cimen- 
tată. De la rezervoriti plecă apoi prin galerie tubul de 
alimentare. Unele isvore es în pruntișul -gârlei unde 
sub influența materiilor organice, ai de efect a da 
loc la hydrogen sulfuros. 

Se produc dar ape alcalino-sulturâse, pentru: usul 
balnear, exploatate prin puțuri. 

Primul tip de ape are gustul apel de Vichy. 
După terminarea visitei n6stre, am fost conduşi cu 

musica militară la gară, la 1k- d, a. 

Rislovodsl, 

Trenul se pune în mișcare după o jumătate de oră, 
" în care timp musica militară continuă a intona mal multe 
bucăți. Urmăm în sus valea largă Podkumol, și după 
străbatorea apei Esentouki intrăm într'un teren deluros, * 
care fără transițiune trece într'un peisagiii muntos cu 
un caracter asiatic. “ 

Capetele stratificaţiunilor muntâse se arăt în nisce 
păreți ripoşi, care în forma unui zid întors, închid ori- 
ce comunicaţiune ma! departe. 

Suntem la Kislovodsk, ora 21/,. 
Mergem îndată la partea ripei unde afleureză nisce 

gresii friabile ale -cretaceului inferior, care din causa 
micel lor consistenţe aă dat loc prin erosiune la acea 
lărgire a văei în formă de căldare, în mijlocul căreia 
este ridicată. fântâna vestite ape acidulate încărcată cu 
acid carbonic numită Narzan, încongiurată de instala- 
țiunile de cură. 

Acâstă vale în formă de căldare este la Sud mărgi-- 
nită de catena Jurasică Bermamut, care dominsză până 
și păretelo escarpat al cretaceului. 

Inclinaţiunea acestor gresi! friabile este aprâpe neîn- 
semnată, abia de 500 către Nord.
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La baza lor se găsesc bance calcare aprâpe la cota 
de emergență a apei Narzan. . 

Urcăm o râpă din-care se profileză în formă de te- 
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gresii vergi cu concrețiuni calcare representând Goldul, 
încoronate de calcarele marnâse ale cretaceului seno- 
nian cu concrețiuni de silex. 

* * * 

După ce ne-am dat sema de seria depositelor cre- 
tacice care constitue masivul delurilor de la I£islowodsl, 
am apucat la nord pe o potecă practicată în planul văii 
Olkowsla, care nea condus la “o poiană dusă: Poiana 
Imperială. De aci am scoborit în patul apei Olkowsla 
care debuseză la Kislovodsl, unde am dat mai întâi 
de un argil negru care acopere calcarul neocomian. 

Acest calcar formeză mai sus patul de scurgere al 
apel Olkowska, dimpreună cu seria stratificațiunilor dejă 
indicată ca constituind Neocomianul, dând loc la o serie 
gradată de cascade. 

Patul calcaros puţin dolomitie este pătrunş de vine 
quartâse şi de crăpături exolinetice dirigiate NE.=—130 ; 
de 6re-ce nu merg de cât la 6 m. adâncime și seperd. 

Acest calcar condiționeză proprietăţile eminente ale 
- vestitei ape gaz6se Narzan. 

* % x 

Acest isvor celebru eră cunoscut încă de la 171%, de 
dre-ce este menţicnat de Schober, medicul lui Petru Cel 
Mare, într'o dare de s&mă a sa asupra apelor minerale 
ale Caucazului. Narzan este o apă minerală f6rte mult să- 
turată de gaz acid carbonic. 

In pahar limpede ca cristalul face spumă, este puţin 
* acidulată și înţepă la limbă, însă de un gust forte agreabil. 

Este întocmai ca apa de Bilin din vecinătatea Carlshadului 
însă mult mai gaz6să. 

Debitul ei este considerabil, de 6re-ce se ridică la 
2.460.000 itruri -pe qi. 
Temperatura isvorului Narzan, în anii din urmă s'a 

ținut cam la 12% C. Conţine pe lângă puţin carbonat de 
fer care provine din emergenţa isv orului prin gresiile fe- 
rugin6se cretacice, puţine părți solide, între care prevalez
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clorurul de sodium, sulfatul de calce, bicarbonatul do 
calce, de magneziii şi de sodă. Ea datoresce importanța 

„sa terapeutică escesului de acid carbonic. 
Face o impresiune neștârsă când o vede cine-va eşind 

clocotind în basinul ei exagonal, din hala de cură cu 
colonade în peatră. Adesea se vede colâna de apă scă- 
dând în basin prin degajarea neuniformă a gazului de 
acid carbonic, aşă că suprafața apel se acoperă momen- 
tan de spumă, și îndată după un mic repâus începe a 
colcăi cu putere. : 

Captasiul isvorulur. 

Consistenţa apel Narzan a variat une-ori în extreme 
limite din causa unui captagiă nu toma! bine executat, 
pe când biile erai date în antrepriză. Sunt 12 ani de 
când statul exploateză în regie băile şi d'atunci s'a adus 
mari îmbunătăţiri în instalațiunile idrotecnice. 

La 1894 s'a executat un noii captagii al isvorului 
Narzan, procedându-se în modul următor: s'a început 
mai întâii a se face un puț de recunâscere de trel ori 
mal mare de cât cel actual până la rocavie calcară, de 
unde emergez isvârele pentru a vedeă unde sunt cră- 
păturele de emergenţă, şi prin ele sai aședat tuburi 
în fundul puţului. 

Pentru a ajunge la roca vie, s'a străbătut prin petri- 
șul aluvial 4 m, 20 şi s'a dat de argilul negru și după ce 
sa străbătut şi acesta sub o grosime de 2 m. 20 s'a 
atacat puţin calcarul pentru a așeqă zidirea păreţilor 
puţului. Imprejurul zidărei s'a turnat beton. 

- Mai 'mainte captagiul era limitat la argila sistâsă neeră, 
ast-fel că prin pietrişul aluvial se introducea apele de 
infiltraţiune ale suprafeţei cari alteraii calitatea apei. 

Din acestă împrejurare s'a ocasionat și erosiuni în 
argil, cari ai provocat dărămarea zidărie! puţului. 

Acestă catastrofă a dat mult de lucrii inginerilor idro- 
logi ruși şi la numerâse polemici. | 

> Noul captagii a avut a luptă în timpul execuţiunei



86 

cu inconvenientul degagiărei gazului acid carbonic în 
mare cantitate din fundul puţului. De aci și multe acci- 
dente mortale printre lucrători. | 

După ideea idrologilor ruși, isvorul Narzan a trebuit 
înainte vreme să emergeze mai înainte de locul ac- 
tual, unde se găsesce un deposit inalt de travertin, pe: 
care este construit restaurantul din pare. 

> 

. * + Ă 

Clădirile balneare în Kislowodsk sunt grandiâse şi 
confortabile. Numerbsele vile cu două ctage aliniate pe 

2 A, - - 

    
   
    

  
    

Fig. 8, 

Captaziul isvorului: Narzan. 

a) Calcar 
0) Argil negru 
c) Aluviuni 
d) Beton 
e) Zidărie 

strade şi somptuâsele stabilimentele balneare _te duc 
„cu gândul în staţiunile balneare de primul ordin din 

Occidentul European.
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După excursiunea n6stră geologică pe o căldură tro- 
picală, eră tocmai momentul venit a luă câte o bae în 
vestita apă Narzan. 

După baie și plimbare în hala de cură, în care se îngră- 
mădeă numeroși 6speţi al băilor din cauza ploii; eră iarăși 
bine venită vestea că luăm prânzul la marele restaurant 
de pe câstă, oferit de Ministeriul domeniilor, sub preşe- 
dința Directorului săi general. 

Un prânz imperial, în care am fost regalaţi cu un vin 
neîntrecut prin excelența sa din viile Majestății Sale Im- 
păratul. | 

In timpul mesei a căntat musica militară a cazacilor şi 
am asistat și la jocul naţional rus: căzăcâsca, jucată admi- 
rabil pe vine cu un pumnal în mână. 

Sciinţa în balncologia rusă. 

Cum am vădut din partea 1 a acestei scrieri, nu e- 
xistă resursă u avuţiei publice în Rusia, care să nu fie 
obiectul unei active solicitudini din partea guvernului. 

Staţiunile minerale ale Caucazului vin să ne dea o 
nouă dovadă. 

Resbelul Crimeei a fost deșteptătorul în tâtă activitatea 
statului rus, a unei energii colosale în calea progresului. 

Până aci staţiunile minerale, ale Caucazului, erau lă- 
sate pe mâinele iniţiativei private, care aprâpe nu făcuse 
mai nimic pentru punerea lor pe un picior sistematic, 

Imediat după resbel, s'a înţeles că pentru a ridică 
staţiunile minerale ale Caucazului cu renumitele lor 
isvâre, pe un picior de progres ca în Occiedentul Eu- 
ropei, trebuiă a da o basă sciinţifică tuturor cestiunilor 
aferente la balneologie. i 

In acest scop s'a constituit mai multe Direcţiuni 
pentru lucrările de întreprins, aferente la balneologie. 

Pentru partea medicinală a fost numit ca Director, 
„Doctorut S. Smirnow, care a consacrat tâtă viața sa
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exploraţiunii apelor minerale ale Caucazului, fondând 
la Pjiitigorsk încă din 1863, Societatea Balneologică. 

Pentru partea idrotecnică s'a chemat din Franța, re- 
- numitul Inginer idrolog Jules Frangois, Inspector ge- 
neral al minelor, al cărui nume eră legat de captagiul 
principalelor isvâre minerale ale Franţei. 

- * Ă 

e * 

O dată cu venirea lui Francois în August 1873, la 
Pjătigorsk, s'a numit o comisiune din ingineri construc- 
tori, geologi şi idrologi, cari să asiste pe Inginerul Fran- 
cois în lucrările sale. - 

Acestă comisiune s'a compus din: geologul Abich, 
inspectorul construcţiunilor Caucazului Gersewanow, 
chimistul Struve, inginerul de mine Koschhkull și arhi- 
tectul Newinsliy. 

Apol s'a ales cinci membrii din Societatea Balneolo- 
gică cari să se ocupe cu cestiunile pur medicinale. 

Acestă comisiune punându-se pe lucru a întocmit 
planurile instalaţiunilor pentru dușe, băi și piscine. Apoi 
sa pus să lumineze prin căutări technice, cestiunea pusă 
de Abich, a schimbării locufui de emergență al isvo- 
rului Narzan în timpul secolelor, a studiat şi dat o des- 
voltare mai mare proiectelor de captagiti întocmite de 
Francois,-a lucrat apol o serie de memorii asupra im- 
portanței conservării pădurilor în raza isvârelor mine- 
rale și asupra unui perimetru de protecţiune al isvârelor 
despre vecinătăți, cari ai servit de basă la diverse 
Ulaze. 

* 

. * = 
. 

Cestiunile de ordin sciinţific, n'ai fost negligiate de 
acestă comisiune. Da 

Sa început cu ridicările topografice în stațiunile bal- 
neare, întocmindu-se chărţi detaliate de nivelment, son- 
dagil pentru a lumină regimul apelor minerale și captagii 
bazate pe studii idrogeologice prin care s'a ajunsa se.
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mări debitul izv6relor şi a se descoperi și altele, ast-tel 
că an cu an stațiunile balneare ati început a luă un 
mare aviînt sub conducerea acestel comisiuni. 

Prin urmare se pote spune. că cu numirea acestet 
comisiuni a început o eră de progres pentru staţiunile 
balneare ale Caucasului, când s'a încetat cu empirismul 
și sa pus lucrările pe o bază sciinţifică. 

Studiile geologice, a fost baza tuturor lucrărilor idro- 
tecnice, cari s'a urmat d'atunci în Caucas. 

Studiile lui Abich intreprinse încă de la 1853 și. 
acelea ale inginerilor Koschlkul și Bayern la 1870 ai 
fost de un preţios ajutor. Numai puțin merit o men- 
țiune onorabilă lucrările idro-geo-chimice ale lul Bis- 
chof și Struve. 

* 
+ * 

Acestă comisiune în timpul lucrărilor, nu s'a mărginit 
la cunoscințele căpătate mat 'nainte pentru a se dirigiă 
în studil; ea a făcut înainte de începerea captagielor 
sistematice și în timpul execuţiunii lor, apel la mat mulți 
specialisti ruși și streini în idrologia minerală, cari a 
dat ia lumină preţise studii cari ai fost utilisate în 
idrotecnica balneară. 

Vom menţiona studiile lui C. Lange, Bermamyt, 
Tchernavsky, Haas, Prendel, Leon Dru, Mouchketofi, 
Schmidt, Meller. 
„Astfel s'a putut lumină cestiunea următâre: cum se 
întâmplă că într'o strâmtă zonă, emergez împreună izvore 
calde și reci, cum și izvâre cari deși ati aceeași termalitate, 
difer în privința constituţiunei lor, cum şi de cealtele 
sub un grad diferit de termalitate, aii aceeşi constitu- 
țiune himică ? 

Luminarea acestei cestiuni a fost d'o mare însem- 
nătate, căci ea a indicat cum trebue a se procede în lucrările idrotecnice ale captagelor pentru a nu alteră 
calitatea izvârelor şi a obţine apa tipică urmărită. 

Acel ingineri idrotecnici cari ati sciut să execute lu- 
crările de captagit în conexiune cu studiul genesel a-
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pelor, sunt inginerii de mine: N&zlobinsky, Konchine, 
. Woislaw, Rougnewitch etc. 

In acelaș timp noul analise chimice s'aii întreprins de 
chimisti: Zinine, Borodine, Mendeleiew, Trapp, Stak- 
mann, Zalesl:y. 

Un laborator chimic s'a înființat la Pjiitigorsl, sub 
direcțiunea acelei 'comisiuni pentru analisa periodică a 
apelor minerale, care este înzestrat cu aparatele cele 
mai moderne. . 

Sa mai înființat aci un Muzeu geologic cu colecţiunea 
apelor Caucasului şi analiselor lor, cum şi cu numerâse 
eşantilOne de roce căpătate prin lucrări. e 

Societatea balneologică de la Pyatigorsk fondată de 
dr. S. Smirnov, a adus și ea un mare concurs progre- 
sului balncoterapiei în Caucas. | 

Studiile întreprinse de membrii acestei societăți și 
publicate în Analele ci, formez un material preţios 
pentru cestiunile aferente la balneologie. 

La început, Societatea sa fondat în 1873 cu 17 
membrii, iar acum sunt peste 200 cari se întrec în 
emulaţiune, 

* 
* * 

Personalul medical al băilor nu e ales ca la noi din 
cine scie ce mediocritate protegiată, ci se trimite în 
timpul sesiuni! băilor cei mai renumiţi profesuri de 
Universităţi, cari se ocup aci în special cu căutările 
sciințilice fundamentale ale efectelor sanitare ale apelor, 
[Experiențele lor anuale sunt date publicităţii în bu- 
letinele medicale. 

Medicii cei mai tineri cari ai ajuns a aveă o prac- 
tică mai îndelungată în balneoterapie, sunt trimiși pe 
fie-care an cu o subvenţiune a statului pentru a urmări 
în străinătate progresele balneologiei. 

Pacienţii la băi pe lângă că aă garanţia d'a fi îngrijiţi . 
de _eminenţi medici, dară li s'a mai dat şi alta. 

Sa organisat în băi consultațiuni medicale făcute in 
corpore de eminenţii profesori ai Universităţilor, cari
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se ţin la anumite dile şi ore, la cari pacientul pâte 
recurge la nevoe, 

Pe lângă societatea balneologică locală a Caucazu- 
lui, balncoterapia rusă, mai găsesce un sprijin în so- 
eietatea de protecțiune a sănătății publice care are o 
secțiune balneologică la St. Petersburg și sub-secţiuni 
în diversele orașe și staţiuni balnoare ale Rusiei. 

Afară de acâsta pentru a contribui și ma! bine la 
progresele balneologici ruse s'a înfiinţat pe lângă Uni- 
versităţile de medicină ; cursuri speciale, predate cu mult 
talent de specialiști ca Soutschivsky, Bogoslowsl:y, 
Popow, Storojew, Sigrist, Dubelir ete: 
Am schițat aci calea urmată de guvernul TUS, se- 

condat de 6menii sti de sciință pentru a ridică in- 
stalaţiunile balneare ruse la gradul de progres ce ”] 
reclama minunata calitate terapeutică a izvorelor sale 
minerale. , - , 
„Să vedem acum cum s'a urmat la noi, 

Starea balneologie române 

Aruncând acum din Caucasul Rusiel în Carpaţii Ro- 
mâniei, o vedere retrospectivă asupra modulul d'a procede 
în balneologia nâstră, constatim că noi ne allăm în 
starea în care eră Rusia acum o jumătate de secol, 
înainte d'a înființă comisiunea cel specială. 

Negreşit ca în tote actele Ministeriului nostru al Do- 
menielor, reclama n'a lipsit pentru a acoperi o incurie 
culpabilă faţă de pacienți şi o ignoranță 'crasă în ale 
idroteenicel balneare. 

Marele nostru om de stat, Ion Brătianu, în timpul 
lungului săi Minister, sa gândit a nu lăsă în părăsire 
marea cestiune a ridicări! stațiunilor nostre balneare. 
Sacrificii considerabile sau făcut de stat sub dînsul și după 
căderea sa, pentru a pune staţiunile nâstre balneare, pe un 
picior sistematic după exemplul altor state. 

Albul în' căpestere cu care ne-am ales, este ridicarea
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câtor-va oteluri pe la stațiunile balneare, clădiri de băi 
și aranjiări de mici parcuri împrejurul lor. 

% 

* * 

Ca idroteenică, tot ce pâte fi mai degradator și mal ru- . 
şinător. Procedarea urmată a fost acesta : | N 

O dată cu înfiinţarea Ministeriului Domenielor s'a alipit 
la acest minister şi un servicii dis ul apelor mincrale și al 
staţiunilor balneare, lăsat de capul lui fără comisie directivă 
ca în Rusia, cum de alt-tel sunt tâteserviciile Ministerului . 

„ Domenielor | 
In capul acestui servicii, s'a pus un inginer de poduri 

şi sosele care se dă ca special în idraulică. Intr'o ţâră ca a 
n6stră unde tot omul cu carte este a tâte sciutor, idrau- 
licul s'a erigiat și în idrolog. 

Ca mai bună garanţie a lucrărilor idrotecnice ce tre- 
buiă a întreprinde, s'a chemat inspectorul general de mine 

"din Franţa Bochet care făcuse captagele de la Aix-Les- 
Bains, și care a fost însărcinat cu direcțiunea superidră a 
lucrărilor şi întocmirea proectelor ce urmai a fi executate 
de serviciul nostru al apelor minerale. 

D. Bochet n'a avut norocula găsi în România ca 
Frangois în Rusia, studii idrogeologice asupra apelor n6s- . 
tre minerale, nici acela d'a fi ajutat de 6meni speciali cari 
să fi dat probă de cunoscinţe seriâse în așă delicate 
lucrări. 

Idraulicul de la Ministerul Lucrărilor Publice, de- 
venit idrolog la Ministerul Domenielor, şi chemat a'l se- 
condă nu se înțelegea nici cât negru sub unghie în 
materie. - 

Personalul inferior ce se recrutase nu-i puteă da ase- 
menea nici un ajutor, fiind tot atât de puţin iniţiat în 
cestiuni de idrogeologie ca şi şeful serviciului. ă 

Vrun geolog în stare d'a descurcă problemele de 
idrogeologie. ce se presintaii în fața proectelor de cap- 
tagi, n'a fost chemat de Minister pentru a întreprinde 
un studii fundamental. De altă parte nici o organisare 
n'a fost în minister care să lumineze pe Ministru asupra
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studiilor sciințifice ce trebuiaă să serve de basă unor 
asemenea lucrări idro-technice. : . 

* 
* = 

S'au început dar lucrările de captagiii ca acum o ju= * 
mătate de secol în Rusia şi acum un secol în Europa 
occidentală. E aa 

Sa făcut un sondagiă sati un puț într'o stațiune, Bal- 
neară acolo unde isvoră apa minerală, şi unde ea veniă 
„de jos in sus și s'a făcut o galerie, acolo, unde venii 
din păreţi. pi E , 
„ Resultatul unor asemenea lucrări fără rost sciinţifie 
eră de așteptat; a fost compromiterea preți6selor nâstre 
resurse sanitare. E 
_La Govora, renumită prin eficacitatea isvârelor sale 
cloro-sodice-iodurate, captagele prin sondagiă întreprinse 
fără o basă sciinţifică, au alterat calitatea apelor, at 
slăbit isvârele primitive şi le a slăbit debitul într'atât, că 

"pentru a satisface cererile se amestec cu ape dula. : 
Reclamaţiunile publicului sunt înăbușite pe tot anul 

cu comunicate Ministeriale prin care se apără ignomi- 
niile comise. | 

La Călimănesci s'a practicat o galerie prin ajutorul 
căreia în loc d'a mări debitul puternicului isvor sulfuros 
care făceă încă de mult renumele acestor băi, Va făcut 
să piară complect, rămâind băile alimentate cu un isvor 

"slab sulluros, din care causă sunt și părăsite. Hotelul 
de aci adăpostesce numai pe padienţii ce fac us de apa 
Căciulata. _: 

La Bivolari, vestitul isvor termal sulluros: care -a 
alimentat și băi romane, a perit prin captagiile .între- ” 
prinse. | e 

La Căciulata apa Oltului ori de câte-ori vine mare, 
ÎȘI tace incursiunile sale în isvorul alcalin. i 

La Lacul-Sărat, nomolul vestit. prin proprietăţile bal- 
neo-terapeutice, amenințat d'a peri, nici până astădi 
n'a fost obiectul unor studii serisse idrologice pentru 

„ai află -condiţiunile geo-fisico-chimice ale formărei sale. 
* 

* *
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In tote staţiunile n6stre balneare nu există până astădt 
un plan topografic de nivelment care în ori-ce lucrare 
modernă idrotecnică trebue să serve de basă studiilor. 
Modul condiţionării geo-techtonice ale apelor n6stre mi- 
nerale și al regimului. scurgerei. lor 'subterane este cu 
totul ignorat, și nu e nimeni în stare în personalul nostru 
technio-balnear a înțelege şi interpretă datele unor son- 
dagii întreprinse în hasard. 

In sondagiti nu se sesizeză fenomenele, :nici- nu se 
scie a le sesiza și trage învățăminte. dintwinsele pentru 
conducerea captagielor. 

Analise chimice periodice pentru a 'vedeă. variaţiunile 
ce sufer apele în constituțiunea lor nu 'se fac, nici de- 
bitele nu se măssră. a 

Ast-lel că pe când în Rusia, Balneologia tratâză apele 
minerale ca un fenomen de luminat prin studii și lu- 
crări raţionale, ca un product al: unor anume condițiuni 
naturale date, ale căror legi urmeză a fi cunoscute, îna- 
inte d'a începe ori-ce lucrare idrotecnică, la noi nu se 
pricepe de nimeni așă cevă şi ast-fel.am ajuns la com- 
promiterea acestor importante resurse minerale ale țării 
pentru higiena publică. | n Pe când în Rusia bibliografia idrologică a apelor mi- 
nerale formeză sute de volume, la noi graţie cunoscin- 
țelor d-lui Bochet in idrotectonica regiunilor nâstre bal- 
neare, trebue să ne mulţumim cu cele câte-va pagine 
ale sale dintr'o broșură publicată după terminarea ispră- 
vilor sale tecnice, cu care a bine-voit a ne hărăzi şi a 
cărei val6re sciinițfică am avut ocasiunea a o face cu- 
noscut: Societăţii Geografice Române în ședința de la 4 
Martie 1889, sub presidenţia: Majestății Sale Regelui. 

Acâstă broșură este cea mal strălucită probă a necu- 
noscinţi absolute în care s'a aflat D. Bochet, asupra mo- 
dului de condiţionare al apelor nâstre minerale. 

Trajeul la Wladicawkaz. 

La 91/,. sera părăsim Kislovodsk, iluminat în onârea 
membrilor congresului, și odată suiți în tren, tot ce a-
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veam mal bine de făcut, era neapărat să ne arangiăm 
paturile de dormit în cupeurile respective ale trenului 
nostru. Eră cea din urmă nâpte ce mai trebuiă a pe- 

  

        

Fig. 9 

Arar din Sudul Caucazului (după Erckert). 

trece în tren de la Moscova după opt dile de voiagii, 
căci a doua di de diminâţă trebuiă să ajungem la Wla- 
dicawkaz, capătul liniei ferate a Caucazului, de unde
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aveam să străbatem Caucuzul la Tiflis pe sosâua mili- 
tară Georgiană. ! a i 

Deşteptându-mă în dori de diuă, privirea mi se perde 
'întro întinsă câmpie fructiferă, acoperită cu culturi de 
porumb, mărginită în depărtare spre nord de un lanţ 
deluros puţin înalt și frumos înverdit, iar spre sud mai în 
apropiere, d'un masiv muntos tare împădurit; eram în 
„frumsa vale a 'Terelului, care desparte contrafortul 
muntos al Caucazului de pâlele sale delurâse perqân- 
du-se spre nord în imensitatea stepelor. 

- Iată că apropiem gara Elchot, în marele ținut al Os- 
seților, și d'a lungul linici ferate defilâză înaintea o- 
chilor, o serie de tipuri cu un port de vesminte variate. 
Unii în costumul caucazian cu o haină lungă încrețită 
de culdre nâară, în forma unui halat, butonată la mij- 
locul pieptului, și având pe piept -la drepta și la stânga 
patrontașe formate din stofă, pline de cartuşe. Peste mij- 
loc încinși cu o curea purtând incrustațiuni metalice, de 
care atârnă iatagane. Pantalonii cât trec de haină în 
jos sunt băgaţi în nisce meşi de piele, cari intru în 
nisce pantoli turcesc, legaţi cu curele pe sub picidre. 

Alţii aveai pâlele vesmintelor băgate în pantaloni iar 
peste mijloc erau încinși cu un brâi armat. La cap a- 
coperiţi cu o bazmă colorată. 
Am mai vădut şi alţii cari purtau în spinare o sarecă. 

ncgră de lână lățâsă ce le cădeă până în picidre și le 
da forma unor piramide, al cărui virf formând capul, 
eră acoperit cu o căciulă lăţâsă în formă de gugiuman. 

In loe de căciulă, unit dintre ei purta o pălărie de 
păslă albă cu marginele largi resfrînte fantastic, 

La privirea acestor demne de interes fiinţe omenesci, 
aveam sentimentul că am intrat dejă în regiunile acelor 
munţi unde trăiai altă dată aprâpe osută de popore, vor- 
bind fie-care limba sa, având fie-care portul și moravurile 
sale și din care astădi n'a rămas de cât nisce slabe remă-- 

„Siţe, căci mersul timpurilor a adus fuziunea aprâpe com-. 
plectă a raselor.
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O privire istorică. 

Privind pe acești reprezentanți 'al vechilor timpuri, gândul: mi sa dus fără voe, la acele neterminabile lupte ce ati avut loc în acestă regiune între Romani, Greci şi Perşi, în care Caucazienil puși între ciocan și nicovală, întocmal ca noi Românii între Turci, Nemţi și Ruși, plă- teaii cu pielea lor izbândile când ale unora, când ale altora. "MI adusei aminte de luptele religi6se duse de sec- tarii păgâny, propagatori al cultului locului, contra celor Romani cari propevăduiat cristianismul, lupte cari în urma succeselor lui Heraclius au ajuns să extirpeze din Caucas cultul lui Zarastra. 
Dar nu e istorie mal tristă pentru acest popor de cât cele patru secole cari sai urmat, în cari începură pt lângă resbelele streine şi ororile resbelelor civile, provocate de feodalitatea georgiană. 

„Georgia ast-fel decădută, avt pe Măria Sa 'Tereza, în regina Tamara, la 1180, care puse capăt resbelelor şi inaugură o epocă de prosperitate. Sub dânsa Georgia începii 'a cultivă, literatura și artele, apucând cu sigu- ranță calea progresului, 
Dar acâstă vîrstă de aur nu dură mult: noblețea georgiană începu iar desmembrarea regatului, se urmă invaziunea lui Timor-Lenl:, apoi cxpediţiunile 'Tureilor în al XV secol, şi către începutul secolului al XVI Georgia cădu pentru a nu se mal ridică. Veni apoi resbelele și izbângile Rușilor sub Petru cel Mare, care prin izbânda sa asupra Bakului şi terenurilor sale pe- trolifere, arată Rușilor drumul Transcaucasiei. Caterina “11, adevărata executătâre a marilor sale pro- iecte, pe cari el n'a: avut (ile a le aduce la îndeplinire, invadă Caucasul, a cărui învingere a fost terminată în 1175. Eroismul 6menilor din erescetul munților opri cât-va înaintarea armatelor ruse, dar sleiţi prin resbele civile, nu mai putură opune o resistență seri6să, ” Expediţiunea barbară a Persanilor sub Mahomed 

i
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Khan, favoriză şi mai mult izbânda rusă care deveni 
definitivă. 

De la. revoluţiunile lui Khazi-Mula și Schamil la 1844 
regiunea a perdut ori-ce speranță de emancipare poli- 
tică. Civilizațiunea slavonă a urmat izbândei, moravurile 
locale dispar, tradiţiunile se șterge şi se uit, ortodoxia se 
propagă în detrimentul credințelor disidente, drumurile 
de fer cari taie Caucasul în lung atât la nord cât și la 
Sud: Wladicawl:iaz—Petrovsk la Caspica și Bacu-Batum 
între Caspica şi Marea Negră şi cele ce îl vor mal tăi 
în curând d'a curmezişul pe la capăt despre Caspica, 
Petrovsk-Bacu, și pe la mijloc între Wladikawlaz-Tiflis, 
vor isprăvi a distruge pote înainte de un secol, mo 
ravuri de trei deci de ori seculare. 

Peisasiul la Wladicawlkaz. 

Dar cu aceste gânduri în trecutul, presentul și vii- 
torul Caucasului, apropiind Wladicawhkas, văd că solul 
câmpiei începe să fie presărat de roce eratice, de forma 
celor ce am vădut în apropiere de Petersburg, dar de 
natură diferită (1); urme ale vechilor ghețari, de astă- 
dată nu do la poli, ci din Caucas ;care în mersul și în 
topirea lor spre Nord ai lăsat asemenea deposite în 
întrega luncă a 'Terecului, care mult mal înainte fusese 
plină de imense lacuri. 

Dar iată că v&d detașându-se la drepta în sceneriile 
masivului muntos, un relief înalt albicios cu patru vîr- 
turi acoperite de zăpadă, este vestitul Kasbel —4.678m.— 
care şi astădi este acoperit de ghețari; urme rămase 
ale vechilor ghețari, cari altă dată acoperiaii Caucazul 
până dincolo de linia ferată ce parcuram. 

Se anunță YWladicawkaz, 7! 1/,, toți ne grăbim a ne 
îngriji de bagaje, pentru „a fi descinse din trenul ce ne 

  

(1) Cele de la Petersburg sunt granitice pe când cele de pe 
Terel consist în bolovani de gresit, calcare și trahite.
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1 

servise opt dilo drept casă mobilă, cu un confort ce n'a 
lăsat nimic de dorit; de aceea și despărțirea eră legată 
dun sentiment de regret. 

Ne transportăm la Hotel de France, unde aveam să 
așteptăm cele 12 dilizenţe cu care trebuiă să parcurăm 
șos6ua militară Georgiană până la Tiflis, distanță de 
peste 200 kilometri. 

Până să vină dilivenţelo postale, să aruncăm o ochire 
asupra Wladicawlkazului. Wladicawkaz va să dică Plă- 
dică al Caucazului; el este cheia Caucazului, căci zace 
direct la pslele sale, întocmai cum — prin analogie oro- 
gralică, — zace Braşovul la p6lele Carpaţilor. 
"Este orașul dincâce de Caucaz, cel mai nou, situat 

la 715 m. altitudine, cu vre-o 25.000 locuitori. : 
Prin strada sa largă, sub lormă de Bulevard pe care 

se aliniază nu puţine case în stil European, cu un aleiti 
pentru pietoni umbrit de arbori de tei și salcâmi, face 
impresiunea unui oraș occidental. 

Pentru a înţelege mai bine ce vom aveă a expune 
asupra trajeului de la Wladicawlaz la Tiflis, e nevoe 
să aruncăm o privire generală asupra orografică Cauca- 
zului și distribuţiunii populaţiunii sale, etnografiei și 
arheologiei sale, cum și asupra explorărilor ce ai fost 
întreprinse după timpuri, pentru al face cât de bine 
cunoscut.



VII. 

CAUCASUL 

". Orografie, 

Caucasul formeză marele masiv muntos, care desparte 
Europa de Asia, și care se întinde de la țermurile de 
Est ale Mărei-Negre, până către jumătatea țărmurilor 
de Vest ale Mărei Caspice. 

Acestui masiv muntos 1 corespunde mai la Sud în 
Armenia, un al douilea masiv paralel, care se numesce 
Micul Caucas saii Anticaucas, 
Amândouă aceste masivuri muntâse sunt separate 

prin văile a două rîuri; unul numit ion care se varsă 
în Marea Negră şi altul Kura care se “varsă în Marea 
Caspică. 
Amândouă îşi aă isvârele într'o limbă muntâsă prin 

care se l6gă Marele Caucas cu Micul Caucas, și care 
constitue munţii Imereţiei. 

In depresiunea formată de cele două masivuri muntâse, 
zace calea ferată care legă porturile Mărei Negre de la 
Batum și Poti cu portul Caspicei la Bacu. 

Marele Caucas vine de-și pierde cele din urmă on- 
dulaţiuni ale sale delurâse despre Nord în stepele Ru. 
siei, iar Micul Caucas se alipesce către Sud la platourile 
Armeniei. 

In totalitatea sa lanțul muntos al Caucasului, este 
dirigiat de la Vest-nord-vest către Est sud-Fst, 

Cea-ce este caracteristic pentru orografia Caucasului,
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este faptul că virfurile cele mat înalte muntâse cari întrec 
3000 m. nu se găsesc în axul muntos, ci în versantul de nord, nu departe de țărmul muntos, şi cea mai înaltă 
creastă muntâsă, nu formâză basinul idrografic prin- 
cipal al riurilor. Acestea izvorăse' mult mai departe la Sud dintr'un lanţ muntos mal puţin înalt, din care es 
șapte văl transversale dirigiate spre Nord cari pătrund 
înalta crestă muntâsă. 

La nordul și la Sudul crestetului muntos principal, exist mai multe come muntâse cu o constituțiune geo- logică deosebită, care las între dinsele basinuri de ali- mentare pentru adincile difileuri cari le strebat de la Sud la Nord, în fundul cărora curg tributarii Terekului. 
Orografia versantului meridional în unele părţi ale Caucasului nu este așă de simplă; intervenind o mare complicaţiune în structura geologică. 
Aicea n'avem nisce lanţuri paralele muntâse, ci o împletitură de crâmpee de mici lanţuride munţi cară se deosibesc fie prin structura lor geologică, fie prin tăe- turile variate datorite eroziunei. Cu tâte acestea este posibil a recunsce geologicesce într'însele, o structură generală paralelă axului muntos. 
Mai multe sale de munţi sat pasuri înalte fac să co- munice între dînsele văile versantului Nord cu acelea ale versantului Sud. | 
Masivul muntos al Cauoasului se legă la Est cu ţer- murile Caspice printr'un şes întins și îngust, care a servit ca portă pentru invaziunile poporelor asiatice în Europa, de Gre-ce masivul muntos şi ripos al Cauca- sului le opunei o barieră, 
Astă-Qi comunicaţiunea între Europa şi Asia Oecci- dentală se face pe țermurile Caspice prin cale ferată și prin mijlocul Caucasului prin şoseaua militară Geor. giană, care duce prin pasul Crucei de la Vladilawhkaz la Tiflis, Mai este o şoscă în Oseţia, care duce la Kutais prin Mamison. Cele-lalte pasuri nu pot fi. trecute. de cât călare sau cu piciorul, de exemplu cum este: Pasul Roli între Lial-hva şi Ardon şi cel qis Arhhotis între Assa și Aragva, pe unde este proectată o linie ferată.
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Etnografic și archeologie, 

Caucasul a lost dar în vremurile vechi ca o barieră 
ridicată între popbrele din Orient și Occident, care a 
despărțit Asia de Europa nu numai geografic dar și 
cultural. 

  

      

Fig. 10. 

Vînător Ossct. 

La acestă barieră s'a îndesat diverse popâre venite 
despre Sud saii Nord, împrăsciindu-se în tote sensurile 
după timpuri, ale căror rămășițe le găsim şi astădi în 
Caucas.
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Prin structura geologică și topografică a munţilor şi 
prin caracterul peisagiului muntos ; cele două versanturi 
ale Caucasului despre Nord și Sud se împart în Est și 
Vest, și în mod general aceste patru părți corespund 
fie-care celor patru mari riuri ale -Caucasului, și sunt 
locuite de pop6re fârte deosebite. - 

Ast-fel se află o zonă pădurâsă: despre Nord-Vest, 
care formâză regiunea Kubană, locuită mat mult de 
Cerlezi. | 

O zonă la Nord-Est, muntâsă și rocsă, mal mult 
pădurâsă, presintă talusuri glaciale, cari corespund re- 
giunci 'Terelului, locuită de Osseţi, Avari, Laci, Cecenzi. 

O zonă Sud-Vest muntâsă, aprâpe subtropică, cu ve- 
getațiune luxuri6să, care corespunde în mare parte ba- 
sinului riului Rion, este locuită mai ttă de Georgiană 
(Guriany, Cheisuri, Mingreli). 

O zonă Sud-Est de stepe, lipsită de apă, care cores- 
punde basinului Iurei, e locuită aprpe numai de Tatari 
și Persani. | : 

Dacă la aceste grupe principale de 'popâre, vom a- 
dăogă pe Lesghinil din Daghestan locuind despre Caspica 
și pe Armenii din versanturile Micului Caucas, avem prin- 
cipalele grupări de viţe ale terenului Caucasian. 

La nordul masivului muntos al Caucasului, locuese 
în mase compacte Cazacii cari mult mai la Nord în stepe 
se învecinzsc cu rase tatare și mongole (IKalmuci, 'Tur- 
comani, Nogai). 

Caucasul a servit ca loc de refugii culturei asiatice, 
care a pătruns în infundăturile munţilor și a lăsat aci 
r&mășiţe preciose. i 

„„ Ceca-ce este interesant în Caticas, este faptul că gă- 
sim aci o cultură locală, care are probabil o sorginte 
asiriană și a câştigat o mare importanţă, care n'o găsim 
de cât în puţine regiuni pentru acâstă depărtată epocă. 

„Vârsta el pote să fie tot atât de veche, ca și vârsta 
de bronz în vestul Europei, cu tâte că se vede că are cu- 
noscinţă şi cu întrebuințarea ferului.
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“Structura geologică. 

„Axul geologie al catenei Caucasului, care corespunde 
virfurilor principale, este ocupat în partea jumătăţci . 
sale. de Vest, de 'o bandă largă de gneis, granite și 
roce cristaline, tăiată. dej defileuri] adânci ca acela al 
Darielului prin care vom avea a trece. 

Este regiunea stâncilor ripâse în săgeți ascuţite, atin- 
gend peste 5000 m. înălțime, acoperită în mare parte cu 
ghețari și zăpeqi eterne. 

Mai la vale spre Nord, se întinde o zonă mal puţin 
selbatecă ocupată de şisturile liassice negre, acoperită 
cu păduri şi poene înverdite, cari mai departe vine 
de se învelesce de un masif stâncos, în forma unui zid 
constituit din calcare Jurasice și Cretacice. 

Acest masiv stâncos, este acoperit la rîndul stu, de 
depositele delurâse terțiare cari se perd în stepele Vla- 
dicawlasului. 

Vedem dar repetându-se aci, constituțiunea geologică 
a versantului de Sud al Carpaţilor noştri, ceca-ce este 
și de așteptat, de 6re-ce Caucasul ne fiind de cât pre- 
lungirea Carpaţilor prin întorsătura crâmpeiului Balcanic, 
peste vechiul teren de uscat al Mărei Negre, trebue să 
înfăţişeze generalmente, în versantul. s&ii de Nord, con- 
stituțiunea geologică pe care Carpaţii 'Transivano-Ro- 
mâni o presint în versantul de Sud. - „ 

La Sud de zona cristalină în pâlelele asiatice, se în- 
tinde o fâșie'largă de şisturi paleozoice străpunse ici şi 
colo de roce eruptive, în mare parte andesitice acoperind 
și constituind chiar masivuri întregi muntâse. 

Un fenomen identic și tot cu aceiași .energie și des- 
voltare '1 observam în aceleași formaţiuni, în versantul 
de Nord al Carpaţilor Transilvano-Români, în munţii 
Iargitei și Hațegului, corespundând prin întorsătura bal- - 
canică, versantului de Sud Caucasian. 

In părţile stineâse ale. rocelor eruptive și ale calca- 
relor jurasice, cari se înalț peste sişturile paleosoice și 
jurasice, cresce ca şi în munții noștri, târâtorul Rho- 
dodendron. ”
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.“Apoi mai la Sud şi în special către Sud-Vest întoc- 
mai ca în înaltele platouri Transilvane, se alipesce o serie. 
de domuri, sai /-lipe jurasice şi cretacice, ale căror ma- 
sivuri coprind în cutele structurei lor turmentată . prin 
accidente tectonice :. deposite terțiare cocene și miocene. 

Aceste deposite în -basinul Kurei, formâză masivul 
calcaro-greso-argilos, care constitue p6lele sudice ale 
Caucazului. 

Un: fenomen geologic demn de observat în aceste 
deposite este că ambele căpătâe ale Caucazului atât 
despre Caspica cât și despreMarea Negră ; Peninsula Ap- 
scheron și peninsula 'Taman sunt teatrul unei activități 
vulcanice de un alt ordin de cât cel eruptiv; având 
sediul săi în vestitele zăcăminte de păcură artesiane 
de la Bacu, și în partea opusă în numeroși vulcani de 
noroi. Fenomene analoge întâlnim în Carpaţii noştri în 
aceleași deposite terțiare, în versantul de Sud, iar în 
Carpaţii Galiţiani în amândouă versanturile. 
“Chiar în Caucaz manifestaţiunea eruptivă a petrolului 

nu.se mărginesce numai. în versantul de Sud; ea a- 
tinge şi versantul de Nord de ex. la Grozni. 

- Graţie accidentelor tectonice și isbucnirii rocelor tra- 
hitice şi andesitice la o epocă recentă, atât în Caucaz cât 
şi în catena Carpato-Balcanică ; avem fenomenul analog 
al manifestării apelor minerale termale în întreg acest 
sistem muntos. 

In fine avem fenomenele de erosiune datorite ghie- 
țarilor, şi cari se traduc prin acele considerabile morene 
ce zac în talvegurile văilor nordice, care în Carpaţii 
noştri nu s'aii putut tocmai desvoltă fiind lipsiţi de ghe- 
țari importanți. - 

Ore-care urme de existența lor, am arttat într'un ca- 
» pitol special; găsim numai în munții Făgăraşului şi Bu- 
ziului,: datorite micilor ghețari ce ai existat în epoca 
diluvială. | | 

Explorările Caucasului. 

Inainte de Gimnelin și Guldenstaedt, însărcinaţi în mod 
oficial de Caterina II a exploră Caucazul la 1768, a
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mai fost 'Tavernier, Chardin şi Tournefort, cari ai făcut 
Gre-cari descrieri instructive asupra Caucazului.. 

- Către începutul secolului nostru, voiajele se multi- 
plic şi se succed 'repede: Pallas, Francisc Wilford, 19n 
Potocli, mareșalul Bilberstein, cu începere de la 1793 
au visitat noile țări câștigate de “Țar, și mal în urmă 
Ilaproth a făcut cea mai interesantă descriere ethno- 
gralică, istorică şi geoerafică (1). Tot pe acel timp Mo- 
ritz de Engelhardt și Parrot descriaă călătoria lor în 

" Caucaz. 
"La 1825, Academia de sciinţe însărcină doui din 
membrii sti: Mayer şi Mânctrier, d'a exploră Caucazul, 
cari au publicat studii nu tocmai de mare interes. 

După 1834 s'a urmat explorările lui Karl de Eich- 
waldt, Brant, 'de Nordmann, de Baer și de Kolenati, 
cari cuprind studii îmbrăţișând fauna, flora Și peologia 
caucaziană. ” 
_„La 1839 a început explorările lui Fr. Dubois de Mont- 
preux, care aii fost urmate deo magistrală operă în 6 
volume, coprindând întrega enciclopedie a Caucazului 
geografică, istorică, artistică și geologică. 

Apoi mai târdiă apărură între 1840—1850, operele 
a mai multor exploratori: Bell, de Lonpwortb, Hom- 
maire de Ilell, Danilevski, Moritz Wagner, Koch și 
Hohenaclker. | 

In 1859, a publicat şi Alexandru Dumas faimosul stii 
voiaj în Caucaz, plin de legendele regiune. - 

In anii din urmă, asupra ethnografici, florei și faunei 
Caucasiane D. Gustav Radde,. directorul muzeului din 
Tiflis, pe care am avut onsre a '] cunâsce la Tiflis, a 
publicat cele mai interesante studii și pe cari le con- 
tinuă şi astădi, după cum se vede din desele sale pu- 
blicaţiuni în Petermann's AMitheilungen. 

Studii ethnografice ati mai fost întreprinse de : Bryce, 
Beurnonville, Vivien de St. Martin. Erclart, Zacaretli, 

  

(1) Voyage au mont Caucase, Paris 1823, ă
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Kovalevsli și Siedlitz care a dat şi'o admirabilă chartă 
"ethnografică. 

In areheologia Caucasului exist asemenea lucrări im- 
portante, datorite d-lor Brosăet, Radde, 'Telfer, Koban, 
Vircow, Bayern, Chantre, Mourier Şi Morgan, în urma 
săpăturilor întreprinse. 

> 
* = 

Asupra gcologici Caucasului cele mai importante studii 
sau început de Abich şi s'aii publicat în memoriile Aca- 
demiei din Petersburg la 1858. Mâi târdii către 1875 a 
publicat E. Favre o descripţiune geologică a Caucasului 
central. 

La 1887 geologul rus Simonovici a publicat impor- 
tantele sale studii asupra Caucasului de Sud-Vest, întoc- 
mind și o chartă geologică. 

Apoi geologii ruși, A Inostrauzeli, N. Iaralasscl, 
F. Leowinson-Lessing și S. Strechovsliy au dat la lu- 
mină acum doui ani, un voluminos studiii asupra tra- 
jeului căei ferate proectată între Wladicawlaz şi Tiflis, 
despre care am vorbit dejă î în primul volum. 

Ghețarii Caucasului ati fost asemenea obiectul celor 
mai asidue exploraţiuni. 

Cea d'intâiu expediţiune a fost acea de la 1817 în 
muntele Elbruz care a dispărut sub o avalanșă de 
ghețari. 

Cea dintâi ascensiune care a reuşit a fost acea a 
lui Freschfield, Moore și Tucker, la 1868. Apoi sa 
urmat ascensiunile lui Gardiner, Grove, Moore și Walker 
la 1875, cari ai atins virful îngheţat la înălţimea de 5646 m. 

In 1888 alte ascensiuni s'au întreprins de M. Maurice 
de Dâchy şi de baronul Ungern de Sternberg. 

In 1888 D. Mummery s'a urcat pe virful înghețat și 

răpos dis Kochtan-Taou (5198 m.). 
Un alt vîrf Dyk-Tau (5144 m.) din crâsta înghețată 

a Caucasului a fost urcat la 1887 de W'olley, Fox şi 
Donlin, dar în 1888 încercând din noi ascensiunea 
ati perit sub o avalanșă a ghețarilor.
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Un an rai târdiă, Freschfield a reuşit a urca acest 
virf, urmând pe urma predecesorilor să. 

- Kasbel, a fost:urcat de Freschfield pentru întâia 6ră 
în 1868, -de Sella în 1887 și de topograful rus Pas- 
tulhoff în 1889. 

AlţE ghețari aci citați, ati fost urcați după cum urmeză : 
(5193 m.) Chkhara de Cochins la 1888 
(5029 m.) 'Tetnuld de Freschfield la 1887 
(5088 m.) Djauga de Cochins la 1888 
(1860 m.)  Gostola de Deut şi Donkins 1886; 
(1927 m.) Koruldasch de Freschfield 1889 
15078 m.) Kartan-Tau de Cockins, Holder 1888. . 
(4447 m) Dongous-Orun de Donlin şi Fox 1887 
(1679 m.) Malla Tau de Sella 1889 
(4646 m.) Adai-Khoch de Dechy 1881. 
(1698 m.) Ouschba de Cochins 1888. 

Numai graţie acestor memorabile ascensiuni, s'a putut. 
cundsce adevârata întindere a glacierilor Caucasului, 
care până acum dece ani era ignorată.



VIII. 

TRAJEUL WLADICAWKAZ-TIFLIS. 

Profilul geo-tectonie. 

Wladicawkaz-Kasbek. 

Iată-ne instalaţi la 10 h. în diligenţe poștale precedate 
dle doi cazaci călări înainte şi de doi înapoi. 

La fie-care din cele 12 dilivențe cari abiă ne-au în- 
căput, erai înhămaţi câte 6 cai, din care 2 la râtă și 
4 înaintași cu doi vizitii în uniformele de gală, mânând 
unul după capră și altul mai tînăr călare, după un cal 
de la râtă. 

Mă aflaiti d'odată transportat cu gândul în patriarhalele 
timpuri d'acum  trei-deci de ani din țâra nâstră, când 
diligența şi căruţa poştei, lormai vechiculele nâstre ac- 
celerate de transport, cu cortegiul de peripeții cari mai 
de cari mai romantice. ” 

Șoscua ne conduce mal întâiit prin lunca întinsă a 
"Terekului acoperită cu culturi leguminâse şi cereale 
la piciorul, muntos al Caucazului, unde riul debusâză 
dintro vale strimtă muntâsă. Suntem dejă în faţa unui 
masiv stâncos calcar aparținând după determinările pa- 
leontologice făcute de geologii străini şi ruși 'Titonului. 

Cum ne spune în guidul congresului d-l Lcewinson- 
Lesing, profesor de la facultatea din Juriew, care a 
condus excursiunea, cretaceul nu e representat aci, de 
Ore-ce aci s'a terminat sai a fost ros și pentru a-l con- 
stată trebue a urmă contrafortul muntos la Est sai la
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Vest câte-va kilometre, unde este representat prin cal- 
care marnâse. In unele părţi d'asupra acestor calcare 
zace eocenul inferior, representat prin marne cenușii, 
galbene și verdui, peste care urmâză. sub formă de 
mici coline, marne albe și gălbui ale cocenului superior. 

Calcarele jurasice ce am întâlnit la intrarea în valea 
muntosă a Terekului, le-am examinat în apropiere de 
stațiunea poștală Redante la vre-o 6 kilometri depărtare 
de Wladicaweaz, unde cu semne în culori, erai indi- 
cate părțile fosilifere. . 

Aceste calcare forte mult dolomitisate și chiar mar- 
morisate sunt pătrunse pe alocurea, de vine de calcită, 
Am găsit într'ânsele Rhaynconele răi conservate. In re- 

„iunea acestor masive calcare cu un habitus jurasice 
analog cu cel de la Peştera Ialomiţei în Carpaţii noştri, 
şos6ua esto tăiată adesea în terasele morenice cari zae pe talusul stâncos calcar. . 

In apropiere de staţiunea Balta, șoscua străbate cea d'intâiă vale longitudinală care desparte contrafortul 
muntos de cel deberos. 

După Favre, ar fi aci o limită stratigrafică între cre- 
tacic și jurasic, pe care nici unul din noi n'am admis-o. 
Există însă o schimbare în starea petrografică a cal- 
carului, căci devine silicios. 

Mai departe, în apropiere de fortul Djsraclhow, stra- 
tificaţiunile calcare formez o anticlinală urmată imediat 
d'o sinclinală deranjată, împinsă în sus pe planul faliilor 
ce o întretae. Cu aceste deranjamente tectonice, dispar 
bancele câlcare și în locul lor se înalţ şisturi argilâse, 
cari "și arată mai întâiu capul sub calcare. 

Aceste şisturi argilâse cu mici stratificaţiuni de gresii, 
cu impresiuni vegetale şi șisturi calcare înclinate spre 
Nord, aparţin Liasului. | 

Cu acestă schimbare tectonică, petrografică şi .strati- 
grafică este legată formațiunea celei d'a doua văi lon- 
gitudinale cari debuseză la fort în valea Terekului. .- 
_“Tot aci la fort se observă o enormă terasă morenică, 
căria Loewinson Lessing îl atribue o origină fluvio-gla-
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cială, formată la o epocă când Terelkul nu-și săpase : aşă 
profund albia. Ea se sprijină pe pâlele șisturilor liasice, 

_ > * * 

Mergând mai departe, depositele morenice câștig în 
importanţă, blocurile eratice sunt numerâse și ating 
mari proporţiuni, datorite avalanşelor din glacierurile 
Itasbekului. 

Un colosal bloc de 13 m. înălţime, se observă în pa- 
tul apei, care a fost adus de celebra avalanșă de la 1832. . 

Apropiind stațiunea poştală din Lars, observ în flancul 
drept al văii, bancele calcare coronând şisturile liasice 
deranjate prin rupturi, care în flancul stâng în urma 
unor mai mari deranjamente vin de îmbucătăţese masi- 
vurile calcare. | 

Cu cât urcăm valea 'Terelului, flancurile devin, mai 
ripâse, căci şisturile liasice sunt înlocuite cu șisturile 
ardoisiere palcozoice pătrunse de diabase şi diorite în 
filâne. | | | 

Cu acestă formaţiune ajungem la Lars, unde ne luim 
prânzul sub corturi pe un timp ploios. Caii se schimb la 
poştă și continuând drumul mal departe în valea Terekului 
intrăm în renumitul defileă al lui Dariel «celebru prin le- 
gendele sale, și prin frumuseţea sa sălbatecă și pictorescă». 
Brusca schimbare în caracterul topografic al văci, depinde 
de schimbarea petrografică şi ecologică. Ne aflăm aci în 
sîmburele primitiv al sistemului de gneisuri și granite, 
înainte ('a fi ajuns la axul central al munţilor, desvoltat 
în anticlinală sub forma de eventail. | 

Avem aci peisagiul ce găsesce. comparaţiune Ja noi 
în ţară eeologicesce în defileul Oltului în sus de I<o- 
zia, unde ca şi în Caucas, sosâua a fostt ăiată în păreţii 
Tipoşi gneiso-granitici cu ajutorul prafului de pușcă. 

Mergem pe acestă zonă. granitică până în valea Dev- 
dorok, a vestitului ghețar ce se scobâră din Kasbelk, 
unde observăm în păreţii șoselei, fenomenul de intru- 
siune a! dioritelor, diabaselor şi porfiritelor în granite. 

In flancul opus al văei, privirea.ne este atrasă de
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ruinele: unui fort al regine! “Tamara, aședat pe un mon- 
ticul al' piciorului muntos granitice, : în. jos de care se 

  
  

  
  

                

Fig. 41. 
Glacierul Dewdorok din Kasbek, 

află un alt fort construit de ruși, în ambrasurele căruia :se zăresc piesele. lucitâre ale tunurilor. 
+ 

> *
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Trecem 'Terekul pe un pod și suntem înaintea staţiunei 
Gveleti, de unde încep a se desvoltă din nou sisturile 
paleozoice pătrunse de filâne de porfire. | 
"Cu aceste sisteme sistâse eșim din defileul Darielului, 
numit de Pliniu, Porta Caucasului, şi valea se lărgesce! 

In acest sistem, observăm că peste capetele rase ale: 
sisturilor ridicate în pici6re, zac puternice deposite mo: 
renice și dărămături muntâse,. cari ating peste una 
sută metri, 

Lărgirea văci a fost produsă prin avalanşele de ghe- 
țari cari au barat riul la diverse epoce. 

Nu ma! departe la 1832, o enormă avalanșă cădută 
în 'Terel;, a împiedicat cursul rîului și a întrerupt mult 
“timp comunicaţiunea. : - Ş 

Procesul acesta se urmâză ast-fel: valea în care se 
găsesce principalul ghețar al Kazbelkului, numit Dev- 
dorol, fiind închisă la partea sa inferidră printr'un fel 
de promontoriii stâncos, resultă că ghiaţa se acumuleză 

"la baza ghețarului şi finesce prin a atinge o grosime 
considerabilă. - 

Acest ghețar formeză atunci un baragiă sub care se 
îngrămădesce apa şinoroiul provenind din topirea gheţei; 
bariera acâsta finesce prin a cedă și t6tă partea infe- 
rioră a ghețarului vine de se precipită în valea Tere- 

_kului pe care o astupă.. 
"Atunci se furmâză un mare lac la spatele ghețarului, 

"care atinge une-ori o' înălțime de 70 m. d'asupra ni- 
velului Terekului, și apa stagnâză aci, până ce răuşesce 
a 'şi face un drum; atunci se precipită în torente um- 
plând valea de blocuri morenice. | 

Li 

px 

Trecem din noi rîul în partea stângă și de unde 
până aci curgeă sgomotos și torențial, desfășură înaintea 

- ochilor o întinsă albie constituită -din pietriș mărunt, 
în care curge liniștit sub o dulce pantă. 

Inaintând, peisagiul se schimbă brusc, ieă un stranii 
aspect, devine sălbatec, dâră grandios.
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“Suntem înaintea unor curioşi păreți stâncoși, în cart 
fenomenele de erupţiune vulcanică, contrastez și 'și dau 
mâna cu cele glaciale. | , 

In acâstă stranie asociaţiune de formaţiuni diverse, 
distingem 'mai întâi lavele. eruptive trachitice cari prin 
forma şi detașarea lor, se vid de departe că constituese 
un noi element în structura munților. . 

Aceste lave zac saii imediat pe sisturile paleozoice 
saii pe vechi deposite morenice, ceea-ce probâză că 
erupțiunea trachitică sait mai exact andesitică, s'a conti- 
nuat după epoca glacială. o 

Structura curentului do lavă este fârte variată ; ea 
se arată în sloiuri mai grâse sai mai subțiri ; aci ori- 
zontale, aci veiticale, aci înclinate, aci împletindu-se 
între dânsele sub forme fantastice. , 

Ajungeri d'o dată la un loc, la drepta drumului nostru, 
unde zărim d'asupra un curent de lavă cu sloiuri ver- 
ticale şi dedesubt o morenă. Prin descompunere, o 
parte din morenă a fost tîrâtă, aşă că s'a produs o ca- 
vernă al cărei acoperiș îl formâză partea inferidră a 
lavei, pe când păreţii sunt formaţi din morena originală. 

In acest din urmă parcurs, Caucasul se presintă cu 
caractere deosebite care-i imprimă un caracter particular: 
«dislocațiunea sisturilor paleozoice, intrusiuuea — fil6- 
«nelor dialasice, deposite de morene şi:de lave recente 
eruptive». : | . 

„ Iată-ne ajunşi pe înoptate la Kasbelk, marea staţiune 
postală a Caucasului, sub vestitul munte olacial cu 
acelaș nume.: ” ea: 

Staţia este importantă şi se compune de puternice şi 
vaste construcțiuni în zidărie. 

In apropiere sunt şi hoteluri. 
Găzduirea în timpul nopţei am avut'o parte din noi 

în hotelul postal iar parte în hotelurile învecinate. 
„Tote camerele otelurilor erai pline de paturi pentru 

usul nostru, 2șezate unul lângă altul, ca la: un dormi- 
toriă de pensi6ne. | a E 

După ce am mâncat destul de bine la hotelul postal 
și am dormit cât se pote de bine, ne-am sculat des-de
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diminsţă pentru a zări la răsăritul sorelui, virlul :în- 
gheţat al Kasbekului, care se înălța în faţa nâstră.. 

Așteptarea nâstră n'a fost zadarnică ; iată. că la r&să- 
ritul sorelui, o splendidă panoramă se desfăşură înaintea 
nGstră. Kasbekul 'și lepădă pălăria sa de nori care 
acopere vârful, şi lasă să se vadă majestâsa mantie 
albită de zăpadă. E 

% % %* 

Guidul consresului ne dă asupra acestui munte ur- 
mătârele detalii.  «Kasbelk atinge o înălțime de 5043 m. 
(de două ori mal înalt de cât cel mat înalt vîrt muntos 
al Carpaţilor noştri) şi vine ca înălţime după Elbrus, 
Rochtan-Taou ;:şi Dykh-Taou. Baza acestei piramide gi- 
gantice o formeză şisturile poleozoice strebătute prin 
filone de Griinstein şi prin masive de diabase și granite. 
Piramida, este andesitică; ea este de origină vulcanică 
recentă. Activitatea vulcanică recentă a Kasbekului a 
început la epoca terţiară şi s'a prelungit până după 
marea extensiune a ghețarilor. Enorme scurgeri .de lave 
andesitice -s'ai scurs din Iasbek dirigiându-se în diferite 
direcţiuni. în valea Terekului, cum și în văile afluen- 

„ţilor săl». IC 
«Intioderea ghețarilor şi a zăpedelor eterne ale Kas- 

bekului este evaluată la 71 lkilom. pătrata. Kasbekul dă 
nascere la 8 ghețari de. primul ordin, din care cel mai 
însemnat este Devdorolk». . - 

«Ghețarul Devdorokului devenit celebru .prin avanla- 
şele sale care distrug părți din șosea; este situat. în 
partea superiră a unei văi laterale.. Ghețarul descinde 
din flancul septentrional al Kasbekului către NE. Apele 
ce provin din topirea ghețarului dai nascere unul păriii». 

«Vastul platoii al zăpedilor care alimentez ghețarul 
este situat la 3600—3900 m. înălțime. Ghoţarul des- 
cinde până la 2300 m. şi nu departe de extremitatea 
sa, un promontoriă stâncos -vine a închide valea şi a 
o transforma întrun fel de gât strâmt. Lărgimea : ma- 
ximă a sheţarului este. de 2500 .m.. Acolo unde dă:de''



promontoriii, lărgimea văii se micșoreză de la 350 m, 
la 30 m». Si 
«Actualmente după ce s'a tras înapoi o peridă de 

timp, pare a [i în crescere». 
* 

+ x 

Cum mai rămânea puţin timp disponibil până la ple- 
care, am fost cu câţi-va colegi a ne da s6mă de curidsa 
construcţiune a caselor Caucasiane din satul Iasbel, 
a așă diselor eule. 
„Ceea ce te isbesce mai întâi, este curiâsa așezare 

a satelor Caucasiane care în loc să fie aliniate ca în 
țările Europene pe marginea drumului și cursului apelor, 
se ridic sub forma unui amfiteatru în flancurile munților. 

De departe nici nu ţi separeafi locuinţe omenesci, 
credi mai mult că sunt nisce staule de vite: părăsite, 
îngrămădite unele peste altele în câstele munților, sub 
forma unor terase. 

Fotografiarea unui asemenea sat Causazian “i dă 
imaginea unui fagure de viespi. Cu cât se apropie cine-va 
mai mult, cu atât liniile zidirilor de case se desinez mai 
bine, detaliile se acus și casele apar ceea-ce sunt: zi- 
durile sunt făcute din piatră uscată, înveliș a'i crede că 
n'a, căci în realitate podina casel acoperită cu pămint 
formâză învelișul. 

Costa muntelui tăiată drept, form&ză un părete al casei. 
Coşul e făcut ca la bordeele sălașilor ţigani, de nuele 
lipite cu pămint. In faţă este o prispă. 

Casele se ţin strânse una de alta, ast-tel că păretele 
din drâpta al uneia, formâză părctele din stânga al 
celoi-l'alte,. 

Cum sunt etagiate în costă, adesea învelișul ras al 
uneia, formâză prispa casel de d'asupra. 

Unele dintr'iinsele sunt isolate și închise jur împrejur 
de un zid înalt, la care se alipesc nisce turnuri în piatră 
crenelate, adevărate forterețe, pe cari se sprijiniă în 
vechile timpuri lupta de resistență a Caucasienilor contra 
popbrelor de invaziune. - n 

Descrierea n6stră.face să se vadă că satele sâu uulele
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Caucasiane, sunt curate bordee în piatră, al unor Gmeni 
cari trăesc ca sobolii pe sub pămînt. 

Cu tâte acestea, fagurii în piatră sunt locuiţi de o 
poporaţiune care nu e de loc sărmană, d'o frumâsă sta- 
tură şi fisionomie, şi câte odată prea bogat îmbrăcată 
în costumul ci naţional. 

Kasbek-Mleti, 

“La 8h. se dă semnalul plecărei. 
Avem înaintea n6stră tot şisturile paleozoice acoperite. 

mai întâiii pe pâle şi mai la dâl pe câste, de lavele 
andesitice formând masivuri puternice, cari umplu ve: 
chile văi de erosiune. i 

Ajungem la Kobi, unde se observă în escarpamente 
cuarţitele albe 'ale paleozoicului. 

lobi este un mic sat situat la gura piriului Kissya. 
Imense ziduri de stânci colţorate "1 înconjur. Alături 
cu satul pe o vastă limbă stâncâsă andesitică, se află 
biserica, şi în vecinătatea ci un vechiă turn crenelat. 
Ca la tote satele caucasiane, casele sunt virite în stânci. 

La staţiunea Iobi schimbăm caii. Şos6ua părăsind va- 
lea Terelkului se urcă în strimta vale disă Baidarka, pe 
care o urmeză până la pasul Crucei pe şisturi paleo- 
zoice. Aci privirea ne este atrasă de numerâse isvâre 
ferugin6se care sunt trădate prin întinse deposite ro- 
șatice. Aprâpe de întinsul platoi al pasului, es din noi 
numerdse isvâre la suprafaţă, cari ati format puternice 
deposite albiciâse şi gălbui do travertin. 

D'a lungul șoselii în acest parcurs pe Baidarla, sunt 
proptite de mal campamente permanente pentru armată, 
construite în lemnărie şi acoperite cu table de ler, cari 
ţin kilometri întregi în lungime. 

Ajungem la punctul cel mai înalt al pasului însemnat 
cu o piatră pe care estescris 2.400 m. Barometrul mei 
holosteric îmi arată aci b==560 sub temperatura t=10*R. 
De aci scoborim cu o mare iujâlă şosâua în serpentine 
pe valea Aragwei pânăla stațiunea poştală Gudaur, tot 
pe şisturi paleozoice; desfășurându-se sub ochii noştri
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cea mai splendidă panoramă a sceneriilor Caucasului 
cu grupurile de munţi albiţi de zăpadă. 
“" Da Gudaur, înălţimea este dată 2.200 m. Barometrul 
mei însemnă b=575.şi = RR... 
“Era 11/, tocmai ora de prânz, care a fost servit cu 

mult lux sub corturi. 
* 

x * 

După masă, o sută de cai înșelați ne aștepta pentru 
a face o excursiune la vre-o 5 kilometri spre Est până 
la craterul. unui vulcan trahitie dis Gudul (Salkahi- 
Tskheris-Tavi). 
Am luat-o la întrecere în trap pe versanturile înver- 

dite, până la vre-o 200 m. înălțime de la stațiune. De 
aci blocurile lavelor cari presărată costele, ne-a torţat a 
călări mai încet, strecurându-ne printre bolovanii trahitici. 

Suntem aprâpe de vechiul crater, unde accesul eră 
imposibil: călare. Scoborim după cal şi urcăm vre-o 
60 m. pe bolovani, cu mare greutate și cu pericol de 
a ne lrânge picidrele. 

lată craterul cu marginele înalte constituite din r&- 
mășşițele de lave, înconjurând sub forma unui semicere 
un fund scufundat umplut de lave andesitice. Scorii 
n'am vădut. Barometrul acuză b=535 t=8 R. 

Abiă terminăm cu examinarea localităţei şi. începe o 
nins6re desă, care ne silesce a ne întâree la staţiunea 
poştală. . 

Descindem cât-va pe bolovani până la locul unde am 
lăsat cail, şi ne întârcem călări la staţiunea Gudaur. 

La 3.h.1/, plecăm din Gudaur la Mleti, scoborând 
vertiginos sosâua prin numerâse serpentine pe versantul 
ripos al Aragwel constituit din lave roșatice închise, 
care în timpul erupţiunii s'a scurs în Aragwa, pe ver- 
santul stâng, până la un confluent al ei Tslheris-Tshali, 
care se varsă întrinsa mai jos de Mleti.. | 
“Trecem Aragwa curgând tumultos într'o ripă adâncă, 
pe un pod de fer, şi suntem la staţiunea Mleti, unde 
am fost găzduiţi fârte confortabil în timpul nopței în 
marele hotel poștal.
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Mleti-Tsilkany, 

Des de dimine&ţă, a doua-di, părăsim Mleti, unde ba- 
rometrul îmi acusă b=627, t=10*R. urmând pe versantul 
drept al Aragwei șisturile paleozoice, iar pe cel stâng 
observăm până în confluentul .mal sus citat, lavele -an- 
desitice. De aci înainte ambele versanturi sunt consti- 
tuite: din șisturi paleozoice, tare ridicate, formând o serie . 
de sinclinale şi anticlinale întretăiate de falii. | 

O serie de isvore puternice ies din ambele versanturi 
acoperite cu feumâse păşunaturi până la Passanur. 

Schimbăm le poştă caii şi continuăm a scobori. - . 
De aci înainte monotonia peisagiului se schimbă, tot 

terenul e împădurit. 
Incepe a se modelă un sistem de dâluri mari în locul 

sistemului muntos şi acestă schimbare topografică este 
resultatul unei schimbări brusce în constituţiunea geo- 
logică. 
Suntem asupra unui sistem de calcare, marne şi ar- 

gile bariolate, încuibate în sinclinalele unui sistem de 
şisturi greso- -argilâse negrici6se, tare îngenuchiate și 
sfărămate către țărm, care îmi face efectul şisturilor me- 
nilitice. 
Am aci înaintea mea un sistem de roce cu cari mă 

găsesc familiar, aşă că până la probe paleontologice 
indiciile petrografice mă fac a mă depărtă cu totul de 
ideia colegilor mei ruşi: că ar li representat aci sistemul 
liasic, cu care n'are asemănare, cum şi de ideea lui 
Favre, că calcarele bariolate ar fi jurasice. 
“Intreg acest sistem după mine presintă caracterele 

vechiului flisch carpatic cunoscut în Galiţia sub denu- 
mirea de Ropianha și constatat de mine în Nord-Vestul 
Moldovei, sub un facies aprâpe identic. 

Scoborând mai departe încep a căpătă o adevărată 
convicţiune în acest sens, căci ajungând la nivelul A-" 
rauwel la înălțimea b= 676, t=130 R. unde comunicaţiu- 
nea eră întreruptă prin dărămăturile. din versanturile cari 
acoperiai sosâua, am fost siliți a face o bună bucată
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parcursul pe jos, cu care ocasiune am putut să exa- minez mai de aprâpe materialul de dărâmături, | 
Consista în nişte - şisturi gres6se cu suprafeţe gău. n6se şi pătrunse .de vine de calcită purtând impresiuni „de fucoide, în amestec cu sisturi argilose și marne calcare. 
Mi se relevă aci din noii presența mai mult ca pru- babilă a gresiilor flischului nostru Carpatic de la Orăţii, pe şos6ua Predelului şi de la Neogrilâssa în N. V. Mol- dovel. Șosâua la nivelul Aragwei în acâstă parte, este în veci în reparaţiune, din cauza dărămăturei continue a versantului drept. 
Nu e de mult că o puternică fugitură de teren, a dus în Aragwa grajdurile ergheliei de aci cu 52 cai. Nimic nu împedecă ca pe alocurea să existe și sisturi liasice care să coprinză în îndoiturile lor, acest sistem de flysch Carpatic. 
In tot casul acest: sistem de roce cere o mai amă- nunţită cercetare din partea colegilor noştri ruși. 
De la Pasanur, întreg acest sistem în alura sa tecto- nică, se desvoltă într'o sinclinală împinsă pe spinarea sisturilor paleozoice și este întretăiat prin planuri de alunecare piezișe, culcate la început spre Sud și la sfârșit către Nord. . 

* 
> * 

Ajungem la staţia postală de la Ananur, învecinată cu o veche mânăstire fortificată, astă-Qi în ruină, care se ridică pitorese pe câma unul de]. o Aci ne aştepta cal înșelaţi şi trăsuri locale d'o cons- trucție simplă, un fel de mici cami6ne, a căror platformă eră acoperită cu cochete chilimuri Caucasiane. 
Până a nu plecă la Ginvani, pentru care ni se pre: gătise acest întreg atelagit ; am asistat la o curi6să re- presentațiune, duelistică de Kevsuri, îmbrăcaţi în cămăși de zale de fer, şi purtând masce cu zăbrele de -fer. O armurărie din timpul cruciatelor Caucasice. In mâini aveă o veche spadă cu o cruce de cupru fixată pe dînsa, care a trebuit să fi aparţinut unui cruciat.
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Kevsurii aşedaţi în vecinătatea Ananurului sunt -o 
veche viţă creștină, din 
evul medii care în sem- 
nul erucei port suveni- 
rile unei vechi tradi- 
țiuni. Ca și Georgienil 
au dus în timpul seco- 
lelor trecute mari res- 
bele pentru credință și 
independență. 

Plecăm în escursiune 
unii pe cai și alţii în 
trăsuri pe un drum la- 
teral puţin practicabil, 
la Ginvani, distanță vr'o 
7 lkilometre, unde ajun- 
gem la amiaqi: 

In acest parcurs pe 
valea Aragwci, am dat 
mai întâi de un con- 
glomerat stratificat care 
mal la del repauseză 
în discordanță pe un 
masiv bigarat calcar, 
în alternanță cu stra- 
tificațiuni greso-sistâse 
verdui. 

In aceste deposite ce 
iaii o alură isoclinală 
întârsă spre Nord, am 
recunoscut un facies 
petrografic identic ca la 
Pasanur. Prin urmare 
le atribuim îlysechului 
vechiii cretacic, pe când 
Loewinson- Lesing le 
face anal6ge cu calca- 
rele Titonice de la Lars, 

Aprâpe de Ginvani, la acest sistem 
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pesce pe planul unei falii, bance slab inclinate de gresii 
cu lithotamnil, intercalate de şisturi argilâse. 

In fine la promontoriul triangular al unirei celor două 
Aragwe; la Ginvani unde este proectată a trece linia 
ferată, avem un deposit fluvio-glacial de conglomerate. 

Profilul geotectonie al acestui sistem complex, așă 
după cum resultă din crochiul meii lam fizurat în modul 
aci arătat, a cărui lămurire se va vede mai la vale. 

După un prânz copios sub corturi, am făcut o scurtă 
excursiune pe jos la Aranissi, distanță vr'o 3 kilom. de 
Ginvani, spre Sud. 

Aci am examinai un masiv calcar, care nu se pre- 
sintă sub acelaș aspect potrografic ca cel de la Ananur. 

Unii din colegii met paleontologi, aă găsit chiar Rhyn- 
conele identice cu cele de la Wladicawkaz; așă că avem 
aci Titonicul. 

Am trecut pe un pod Aragwa şi am examinat gre- 
siile calcare cu lithotamnii care "i constituesc albia, având 
30—40c- alterând cu sisturi argilâse verdui de 10. 

Acestea staii în picidre în cursul apei. 
Urmând râalul apei în sus, am dat de un sistem de 

sisturi argil6se verdui în stratificațiuni foliatate, în al- 
ternanță cu marne roșiatice și vinete cum și cu gresii 
silicioze în amestec cu bance de silex. 

Un coleg a găsit în aceste stratificațiuni urmele unui 
Inoceram, . , : 

Acest complex petrografice bariolat, ar represintă 
după mine un membru superior al cretaceului de la 
Ginvani; probabil Cenomanianul sai Senonianul. 

Sistemul acesta repausâză în discordanță de dislo- 
cațiune, peste gresiile cu lithotamnil. 

Intreg acest complex stratigrafic'ml-a făcut impresiunea, 
a atectă o alură tectonică răsturnată spre N. E. și in- 
fluenţată prin planuri de alunecare. 

Schița mea geotectonică figurâză structura aci co- 
prinsă, în care 'Titonicul în partea dreptă a Aragwel 
repauseză direct pe gresiile cu lithotamnii în discor- 
danţă, și acelaş fenomen ni-l presintă şi stratificaţiunile 
bigarate cretacice în partea opusă. Ast-fel că avem aci
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o răsturnătură prin o îndouitură - «en pli faille», care a 
strivit şisturile d'o. parte până la-complecta dispariţiune 
sub calcare, în urma căreia s'a determinat un plan de 
alunecare în partea masivului calcar. 
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Profilul Geotectonie la Aranissi. 

4 

Coordând alura teatonică de aci cu cea dela Ginvani, 
găsim că resturnătura de la Aranissi este urmată spre 
N. E. către Ginvani d'o anticlinală, ale cărei aripi de 
Nord şi de Sud ai fost scufundate prin planuri de falil. 
. “Intoreendu-ne la Ginvani, un coleg wăsesce în drum 

"o bucată de gresie cu nunuliţi, care probabil provencă 
din zona gresiilor lithotamnice, ast-fel că presenţa co- 
cenului mediii a fost aci constatată în mod indubitabil.
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„Acestă interesantă excursiune care ne-a pus în vedere un complex de sisteme geologice întrun mic spaţii, ne-a făcut să apreciem în acelaș timp accidentele geo- tectonice energice, de care a avut a suferi regiunea 
parcurată, | | 
» Ne întârcem la Ginvani şi cu aceleași mijlâce de trans- -: port cu care veniserăm aci, plecăm la Ananur, 

Ne luăm locul în diligențe și pornim la 3 h 1/, d. a. la Tzilkany unde trebuia a petrece nâptea. 
“ Părăsim valea Aragwelşi urcăm vâlcâua unui confluent. 
Avem înaintea nâstră în malurile soselei, un -sistem de şisturi .greso-argilâse cu bance de marne silicidse cari se desvolt în sinelinală pentru a' se termină în anticlinală scufundată. | 
Starea petrografică a acestor depasite presintă mare a- nalogie cu flyschul eocen superior saă oligocen. 
Ajungem la Platoul unui del care domină Duschet.. Mal înainte cevă, aceste deposite arăt în îndoiturele. “lor sinclinale, argiluri vinete miocene. 

„Scoborim versantul la Duschet pe aceleași stratifi- 
caţiuni la cari se asociez marne gălbul. 

Duschet este cel mat mare orășel al Caucasului, o vechiă 
reşedinţă a Caucasului, 

Vechiul Duschet stă ca tote localităţile populate cau: 
casiane, în flancul delului cu vechile sale turnuri ruinate. 

Noul Duschet, aședat în pole pare de departe un o- 
rășel vast, construit în stil curopen. 

Acolo se observ de departe imense clădiri de casarme În cărămidă roşie. | 
Aci înaintea hotelului postal, staționez numerâse tră- Suri şi care. 
Schimbăm caii și urmăm drumul cu o mică urcătură, care ne conduce pe un vast platoii circular înconjurat de mici dâluri; pare a fi un platou de scufundătură având un mare lac sub pâlele dâlurilor ce se desfășor la drâpta, provenind din scurgerea apelor din versanturi, într'o depresiune a platoului despre acestă parte. 
Acest platoti 'mi-a reamintit un moment vastul platoi . - circular al Gruiului de la Câmpu-Lung. aa
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„De aci urcăm puţin: la coma unui dâl, de unde sco- 
borim repede .un mare făgas do erosiune la 'Tsilkany 
unde am petrecut n6ptea în marele hotel postal. 

Tsilkany-Tilis. 

A doua di de dimineţă urmăm drumul la Tiflis, ca- 
pătul trajeului nostru cu dilioenţa. | 

Drumul -ne conduce pe o întinsă luncă, mărginită la 
drepta şi la stinga de mici dâluri, formând talvegul 
Aragwei, afluent al Kurei. 

In drum întâlnim tătari călări, urmaţi. de cadâne că- . 
lăreţe cu fața acoperită d'un voal subţire, trădător. 

Trecem pe dinaintea unor cimitire persane în care se 
observ pietrele mormintale sub formă. de cusciuguri. 
Urcăm o înaltă terasă diluvială şi de aci scoborim un 
tranşeii cu păreţi înalţi, formaţi din nisip stratificat com- 
pact, cu stratificaţiuni subţiri de pietriș. Avem aci apa- 
aparenţa uncr deposite pliocene, care se ţin până în 
apropiere de Mtslihet, de unde încep a se ridică gresii! 
argilse şi nisipse cu intercalaţiuni de şisturi argilse 
identice ca cele de la Duschet. şi înclinând către Nord. 
„Aceste stratificaţiuni sunt considerate de geologii ruşi 

ca sarmatice. Noi găsim în caracterul lor petrografice 
indiciile flyschului oligocen. Se pâte însă ca în ridică- 
turile lor sinclinale să coprindă şi deposite sarmatice, 
cum se întîmplă în basinul Rionului. 

La Mtskhet suntem dejă la talwegul sitncos al marelui 
rit Transcaucasian dis Kura, care se varsă în Caspica. 
Monotonia peisagiului deluros accidentat de întinse pla- 
touri și lunci dela Ananur până la Miskhet, este intre- 
ruptă ici şi colo prin agreabile boschete de arbori și 
arbustri de esenţa celor ce cresc în viile nâstre. 

Clima devine din ce în ce mai caldă cu cât înaintăm, 
așă că începem a aveă impresiunea căldurilor transcauca- 
siane. 

Mtskhet este situat la confluentul Kurei și Aragwei 
și Ja încrucișarea căci ferate a Transcaucasului cu şo- 
seaua Wladicawkasului.
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Se consideră ca cel mat vechii. oraş din lume. In timpul lui Ptolemeii-se numea Mesrhara. - Pliniu "1 nu- 
mesce Harmastis. | 

Mtslihet a fost vechea reședința a regilor Georgii în timp de opt secole până la 500 când a fost transferată 
la Tiflis. Se dice că regele Mariam care a fost conver- 
tit la cristianism de S-ta Nina, a construit o biserică, 
care a devenit reședința patriarchului, Ruinată prin dese 
resbele cu Persanii, Turcil şi 'ătarii, s'a înălțat în locu-i o catedrală, care. există şi astădi. 
„Aci sunt înmormântați Regii Georgiei. Tot aci a fost înmormântată regina Tamara, Semiramida Caucasului, 

căruia i se atribue tot ce a fost glorios și măreț în Georgiu. i . 
Pe mormîntul celui din urmă rege al Georgiei, 

Gheorghe XIII se citesce: <Aci zace regele Gheorghe, 
născut 1750, s'a urcat pe tron la 1798. Pentru a asi. 
gură fericirea supușilor să, în prezent și viitor, a -cedat 
regatul săi imperiului Rus la 1799». 

Se spune că regina. veduvă şi tînărul frate al.luy 
Gheorghe XIII ai voit să lupte mai departe pentru in- 
dependența Georgiei; regina chiar a rănit cu iataganul 
săi pe generalul Lazaref, Resistenţa a fost zadarnică, 
şi "Țarul Alexandru, stăpân absolut pe. Georgia, dete 
proclamaţiunea urnătâre: «Nu e pentru. a mări forţele 
«nostre sai a întinde limitele unui imperii aşă' de vast, «că acceptăm sarcina 'unei noui corone ;-.sentimentul 
«demnităței n6stre, umanităței, onorei,: ne impune. da- 
«toria sacră d'a nu fi indiferent la strigătele vâstre .de 
«suferinţe, d'a depărtă după capetele vâstre relele cari «vă prăpădesc, şi a introduce în Georgia, un guvern 
«tare, capabil, a râspăndi echitabil “justiţia, -a protege 
«viața: şi bunul fie-căruia şi a întinde peste toți bine- «lacerile legei». 12-Sept..1801: . . : Prin: urmare, iată că. se. împlinesc o. sută do ani de 
când Georgia se află sub stăpânirea ruşilor. 

La Nord de catedrală se află biserica Samtaura, în- conjurată de clădiri pentru călugăriţe. Acestea ai por- tul ca şi ale nâstre. Am asistat la un Te-Deum pentru
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congres. heligiunea fiind ortodoxă, . serviciul s'a făcut 
întocmai după ritul nostru religios cu aceleași cântări, 
dar în limba georgiană. 

Pictura în biserică, cu frescuri în stilul vechilor nâstre 
biserici, represintă scene evanghelice. 

«La. 1871 sa descoperit în iranșeurile soselei, un vast 
sepulcru. Mormintele se afla dispuse in două etage: 
jos puțuri boltite cu piatră uscată, d'asupra. morminte 
în lespedi de piatră. Mormintele din etagiul inferior co- 
prindeaui obiecte ale virstei de fer raportându- se prin 
secolul X—AI înainte de era creștină ; acelea din etagiul 
superior conţineaii monete romane. din timpul lui Au- 
gust; craniurile sunt dolicocefale.» 

«Tâte aceste comori archeologice exist astădi în muzeul 
din Tiflis.» 

De la staţiunea poștală se zăresce dincolo de rii pe vir- 
ful unul promontorii, ruinele fortăreței Armazi cunos- 
cută de Strabone, de Pliniu și de Ptolemei.: | 

Înainte de plecare, am examinat gresiile conglomera: 
tico cari formeză albia Kurei, trecând apa pe un pod; 
dincolo de care se află staţiunea poștală. 

Aceste gresii se. curbez în anticlinală în talvegul 
Rurei şi sunt pătrunse de intrusiuni andesitice. 

Printre ele sunt bănci de gresii vinete cu bobul fin, 
cari aduc aminte gresiile Ayschului carpatio cocen și 

" oligocen din Moldova. 
„Acestea dati loc aci la o exploatare În. versantul despre 
Tiflis. Câte odată coprind într'însele ca cimentate blocuri 
de gresii rotunde, provenite din erosiunea gresiilor co- 
cenului inferior s6u cretaceului, şi altern cu stratifica- 
țiuni 'subțiri de şisturi argilâse.” 

Acest grup de stratifi icaţiuni dirigiat NE.—SV, Pam ur- 
mărit din diligenţă pe Kura în jos, desvoltându-se în ver- 
santurile dslurilor şi în malurile: apei, după oanticlinală i în 
Mtskhet, în sinelinală, apoi iar în anticlinală şi când în- 
cepem a zări Tiflisul, acest Paris al Translaucasiei, se 
încovâe într'o nouă sinclinală, care mai la Est î în delu- 
rile Tiflisului, trece în anticlinală. 

Str&batem satul Alexanderdoriff, unde este aşedată
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o colonie germană, stabilită din timpul persecuţiunilor - religi6se. “Trecem un pod peste un confluent al Kurei ce se scurge din delurile din drepta n6stră, şi urcăm o rampă la Tiflis, r&masă memorabilă prin faptut.că aci sa răsturnat la scoborire trăsura ce purtă pe Im- păratul Nicolae 1, accident ce eră să % perieliteze viața. Un monument de piatră, cel '] lăsăm la stânga n6stră, - perpetue suvenirul acestui accidenţ, 
Intrăm în străda cea mare care străbate în lungime orașul, pe la amiad, pe o căldură ardătâre. Prin acâsta Tiflis “şi justifică bine numele său care în slavonesce însemneză tpl (cald), de aci şi numele de Toepliz dat staţiunii termale din Boemia și de Topliţa, locurilor cu ape calde, în Mehedinţi şi Banat. | La fondarea sa sa numit: Thibilis-Kalaki—oraş cald. De la barieră tâtă strada este plină de un bruhaha de care cu boi și bivoli cu dou& mari râte, de cai, și de diferite tipuri umane în variate costume. Printre aceste trupuri bariolate, se strecurat soldaţi și ofiţeri ruși din garnis6na locală. . - „ 
Inaintăm în cuartierul Europân, unde strada ia aspectul unui bulevard cu trotuare plantate, și mărginită de nu- merose și frumâse clădiri de biserici, oteluri, adminis- trațiuni publice, teatre. - 
lată-ne după smuciri deschiolătâre în diligență, din causa salturilor pe un pavagii colţorat în piatră de ri, ajunși înaintea Clubului Nobililoy georgieni, unde trebuia să fim găzduiţi. 

„O prea feumâsă și spaţissă clădire, destul de elegantă. Sălile vaste ale clubului, fuseseră arangiate în dor- mitre pentru membrii congresului. 
La intrare am fost priimiţi de Prinţul Georgian Be- boutoff, ca delegat al guvernului din Tiflis. Un frumos şi imposant bărbat, care represintă cu demnitate repu- tațiunea rasei. 
După opt dile de călătorie cu trenul. de la Moscova până în Caucas şi de cinci dile în Caucas de la Wla- dicawhkis la Tiflis cu dilegenţa, un repaos de câte-va dile în Tiflis eră bine-venit,
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Cea d'intâii grijă a nâstră după ce am luat fie-care 
posesiune de un pat, a fost să căpătăm corespondenţa. 

De aceea prima visită după masă, a fost la hotelul 
postal, care a fost asediat timp de două ore.



IX, 

CAUCASUL ŞI CARPAȚII 

: Orografie și etnografie 

Din cele ce am expus asupra orografiei Caucasului central în vecinătatea șoselei georgiane, se vede că analogii orografice e grai de tras cu Carpaţii Români. Versantul septentrionul al Caucasului, aş putea să ?] compar cu versantul Bucegilor în Transilvania înce- pând cu un masiv stîncos abrupt calcar, din șesul 
unui platoă. 

Aspectul văilor însă e mai romantie în Carpaţi ; văile Caucasului sunt triste. 
Acele deposite morenice colosale provenite din ghe- „tari, le dă un aspect sălbatic, la care nu contribue puţin și îmbrăcămintea stîncâsă şi aridă a lavelor tra. chitice. | 
Ceea-ce face tristețea Caucasului este și lipsa pădu- rilor. Văile și platourile sunt aprâpe lipsite de arbori, şi numai când a voiagiat cine-va într'o regiune atât de golașă, pâte apreciă cât de mult pădurile înalță fru- museţea zonci muntâse, 
Peisagiul muntos Caucasian este mai puțin variat şi mai aspru, dar e şi de o majestate isbitâre. 
Enormele virturi de munți înghețaţi, cari se ridie În versantul auster despre Nord, la înălțimi de două ori mai mari de cât în cei mat înalți munţi ai Carpaţilor noștri, fac să se vadă că natura a lucrat în Caucas pe 0 scară mai mărâţă de cât în Carpaţi, de unde şi formele ma! riîpâse și ma! sălbatece ale munților,
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la versantul meridional însă se dice că sunt părţi de o 
frumusețe uimitore ; aşă cel ce au visitat Suanetia, des- 
criit acâstă regiune ca un paradis locuit de diavoli. Se 
dice că sunt aci peisage de o irumuseţe neîntrecută cu o 
vegetaţiune luxuriantă,cum nu găsesce cine-vanici în Alpi. 

Diavolii, adică locuitorii Caucasului cu locuințele lor 
sub formă de peşteri întărite, în flancurile munţilor, face 
să ţi se strîngă inima când te găsesci în peisagiul săl- 
batic al Caucasului. | 

La prima vedere, deosebirea între Carpaţi şi Caucas 
stă mai cu sâmă în starea morfologică şi în factorul bio- 
logic, special etnologie. 

Deoscbire nu resultă dacă considerăm întregul. are 
Carpatic, în natura forțelor dinamice interne, dar numai 
în impetuositatea acţiunei lor eruptive care a produs 
reliefuri topografice mult mai accentuate în Caucas, de 
unde și factorii de abrasiune și de denudaţiune mai 
energică de cât în Carpaţi. 
"De aci şi masivuri ripâse întretăiate de văi sălbatice. 

Rămășițele de popsre asiatice, risipite şi urmărite 
până în fundăturile munţilor, aă păstrat sub protecţiunea 
acestor adânci văi sălbatice limba lor, obiceiurile lor şi 
așă s'a format confusul popor bariolat al Caucasului. 

Extraordinara deosebire a viţelor Caucasiane după 
limbă şi moravuri, stă în acest caracter sălbatic şi puţin 
comunicativ al munților, care a făcut imposibilă legă- 
tura între dinsele. 

Adâncimea tăeturii văilor şi dificultatea accesiunci 
cOmelor muntâse şi a trecătorilor, le-a condamnat la o 
vi6ță isolată. 

Geotectonica. 

La aceste diferenciaţiuni oro-etnografice se asociez 
multe analogii şi diferenciaţiuni de ordin geologic și 
tectonic. Der sunt. analogii cari confirm ideea că Cau- 
casul nu e de cât continuarea stratigrafică a Carpaţilor, 
prin vechiul continent al Mărei Negre. 

In axa centrală a Caucasului avem un mănunchiii 
de isoclinale, constituit din gneissuri, granite, pegmatite
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cari formez sîmburele cristalin, şi de șisturi paleozoice. pătrunse de filne intrusive basice de Griinstein, cari alcătuese un evantail desfăcut atât spre Nord cât și spre Sud. 
Acestă zonă cristalină a versantului Nord care se în- tinde de la isvârele "Terekului până în acelea ale Ku- banului despre marea Negră, “și are analogia în versantul de Sud al Carpaţilor în zona nâstră cristalină din munţii Făgărașului și Vuleanului ce stă în asociaţiune cu şisturi metamorlice, și a cărei formă structurală se resolvă în general întrun mare evantail rupt la Sud şi desfășu- rându-se la Nord mai întâiă în sinclinală și în definitiv în anticlinală dincolo de fruntaria Transilvană. Deosebirea :0 că adevirate șisturi cristaline, în starea peirografică originală n'am vEdut în Caucas. 

O a doua zonă cristalină situată la piciorul de Sud al Caucasului și dirijată aprope perpendicular pe cea dintâiu S. V. care desparte basinul hidrografic al Rio- nului de acela al Kurei formând legătura cu platoul Armeniei, 'și găsesce echivalentul în masivul cristalin al Erzgebirgului (Hațegului) în Transilvania, în asociaţiune identică cu deposite sedimentare mesozoice şi roce eruptive metalifere, și cu o direcţiune depărtându-se de cea generală pentru a pregăti întorsătura Carpato- Balcanică. 

x 

* 2 

Cu aceste analogii se presint și Gre-care particulari- tăți în Caucas. “ 
Un fenomen caracteristic este lipsa Permianului şi a Triasului, care joc un rol important în structura Car. paților Româno-Transilvani. 
Apoi efectele orodinariice cari ati produs zona centrală de uscat. cristalino-paleozoică în versantul Nord, au dat o stare autoctonă fenomenelor stratigrafice ce stati pe- trecut pe ambele versanturi. 
Liasul în partea centrală a Caucasului îl găsim după mine, numai. în versantul de Nord, sub forma șistâsă,
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Titonicul de la Lars nu presintă nici o urmă de c- 
xistența sa până în valea Araowei. 

Apoi după 'Titonic, depositele sedimentare pe ambele 
versanturi se presint cu caractere deosebite. 

Așa de exemplu: faciesul paleontologic Neocomian 
în Caucasul de Nord, nu presintă o transiţie tranşantă 
ca în Carpaţi, ast-fel că şi până astădi deosebiri de ve- 
deri există între geologi asupra punctului da se sci 

- dacă calcarul de la Wladicawkaz aparţine Jurasului 
superior saă Cretaceului inferior. 

De altă parte depositele cretacice în versantul de 
Sud se presint sub un alt caracter deosebit de cât. în 
versantul Nord. Un etagiii lrane Neocomian nu se gă- 
sesee în versantul de Sud ; unde un rol important "1 jocă 
la S. V. Caucasului calearul cu Caprotine, formând înalte 
masivuri răpâse, întocmai ca în munții Perşani în 'Lran- 
silvania şi în munţi! Rareului în N. V. Moldovei. Cu 
acâsta se stabilesce noui analogii între Caucasul de S. 
V. şi Carpați. 

Numuliticul nu "| vedem de loc representat în ver- 
santul de Nord al Caucasului, ci numai în S$. V. în basinul 
Rionului, formând în guste fășii de teren în văile gâr- 
lelor şi prin acesta se stabileşte iarăși o nouă analogie 
între Caucasul de S. V. şi Carpaţi. 

Cu începutul însă peri6d=i miocene se accentuză 
analogil în ambele versanturi ale Caucasului cari co. 
respund la mari lacune în depositele sedimentare ter- 
tiare, în raport cu Carpaţii. Cu aceste lacune însă, se 
stabilesce epis6de analâge cu Balcanii. T6tă seria de-. 
positelor miocene cari joc un rol considerabil de mare 
în Carpaţi, în starea loc de calcare de Leitha şi mai cu 
semă de argiluri salifere cu însemnate zăcăminte de sare, 
lipsesce în ambele versanturi ale Caucasului, întocmai 
ca în Balcani, unde abia avem o sporadică representare 
sub forma tegelului de Baden la Plevna. 

Numai cu niște deposite marino-lacustre speciale Cau- 
casului şi Balcanilor, cu așa qisele straturi cu Spaniodon 
se însemnâză o epocă miocenă, comună însă numai Cau- 
casului și Balcanilor, urmată imediat de epoca Sarmatică
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cu vastele sale inondaţiuni în Caucas, Balcani și Carpaţi. Prin urmare cu depositele oligocene peste care repau-. sez transgresiv straturile cu Spaniodon și cu cele Sarmatice avem atât în Caucas câţ Și în Balcani un teren de uscat, care a durat mult, întindându-se peste Crimea, până la începutul acestei fase speciale Caucasiano-Balcanică, pe când Carpaţii pe ambele versanturi erai încinși de mări întinse şi au suferit și periodice mişcări orogenice,. 
+ * 

+ 

Din punctul de vedere tectonic, observăm că cu prima mişcare post-paleozoică cu care sa format o zonă de uscat; s'a accentuat o enormă indouitură culcată spre Sud, care mai târdiă a fost influențată prin Încreţituri secundare subordonate, în care totuși s'a păstrat culearea generală a stratificațiunilor către Nord. O mișcare orogenică post-titonică a recurbat masivul titonie sub formă de boltă anticlinală în versantul Nord. Aripele sale de Nord şi de Sud aii fost îmbucătăţite prin fracturi cari ai afectaţ și şisturile liasice. De ase- menea rupturi n'au fost ferite nici șisturile: mai vechi paleozoice. 
Cu aceste mișcări tectonice, calcarele s'a marmorisaţ pe alocurea, iar șisturile paleozoice s'aă metamorfosat în adevărate filade (1). 
Dar e un fapt tectonie însemnat care sare în ochi; tâtă seria depositelor mesozoice și tertiare În 'versantul de Nord al Caueasului este așternută în concordanţă ; ceea ce probâză că mișcarea orogenică în nordul Cau- casului n'a încenut. de cât fOrte _târdiă, pe când în «IKlipele» Carpaţilor Transilvano-Români, atât de bine studiate de Uhlig, mișcarea tectonică a vechilor depo- site mesozoice Juraso-neocomiane era dejă terminată, în timpul cretaceului superior, ale cărui valuri făceati abrasiuni pe câstele masivurilor dejă ridicate şi aă venit Aa 

| 

  

(1) Acest fenomen de metamortosare tectonică '1 observăm în Mehedinţi în calcarele şi în sisturile mesozoice, iar în Gorj in cărbunii antraciţi de la Schela, 

2 
o
 
a
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dau” umplut cu depositele lor marele abisuri și văl ce 

le despărțăii și ast-fel le vedem astăqi încungiurate sai 

acoperite de dinsele sub forma de marne cu inocerami,. 

gresii și mai cu semă conglomerate, peste cari s'au 

așeat mal târdiu şi depositele eocene. 

Acest fenomen formsză un episod tectonic forte ca. 

racteristic pentru Carpaţi, cu deosebire de: Caucassul 

de Nord. _ 
De altă parte, pe când în versantul de Nord, Tito- 

nicul este recurbat într'o simplă îndoitură, în versantul 

de Sud afectâză sporadic forma unei «Schole» r&stur- 

nate saă a unei îndoituri afectată de planuri de alu- 

necare. | , 

Mal avem de notat că pe când în versantul de Nord 

abia observăm în depositele mesozoice 6re-cari fracturi 

locale fără importanţă cari n'aii schimbat mult relieful 

orografic ; în versantul de Sud vedem spre S. E. în Da- 

ghestan depositele mesozoice câştigând: o mare putere 

sub o structură tectonică în anticlinale şi sinclinale cul- 

cate spre Sud, tăiate în'mod abrupt de falii cari las 

vizibilă în rîpe, aprâpe întrega seric sedimentară meso- 

zoică, atingând în platoul Chah Dagh 3670 m.; de 

unde apoi tot prin o serie de falii cari le dă o formă 

terasată, se scobâră în marea prăbușitură a Kurel, care 

îmbrăţișeză Slhemal:ha, Noulsha, Jelizawetpol şi Choucha' 

însemnate prin mari cutremure. 
In basinul Rionului spre S. V. observăm asemenea 

dislocaţiuni considerabile, cari afectez depositele meso- 

zoice prin îndoituri însoţite de falii în cari se conservă 

tot inclinaţiunea stratificaţiunilor către Nord. Se accen-. 

tueză aci formarea de «Klipe» întocmai ca în Carpaţi, cu 
d discordanţă între Juras şi depositele superidre Cretacice. 

* Așă că aci, ca şi în Carpaţi, mişcarea orogenică post- 

titonică a precedat aceste deposite. | 
_ Alunecările de terenuri prin falii iai mari proporţiuni ; 

faliile de la Aragwa se prelungesc până în munţii 

Mesci, și tac să dispară mai la Nord calcarele, după 

cum alte falii paralele cu catena cristalină ai făcut să 

dispară spre Vest şisturile paleozoice, iar altele. in valea
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- Rionului ati produs prăbușitura care formeză depresiunea acestui răi, dând loc iarăși la o însemnată zonă sismică, Un fenomen aprâpe identic ni'] presintă platoul Bulgar în partea de Nord învecinată cu Dunărea, al cărui curs însemnză rupturele după cari s'a făcut prăbușitura zonei ocupată astăqi de câmpia Dunărână ; (1) lăsând ri- dicat în Bulgaria ț&rmul Cretacic, 
Aci este un episod tectonic remarcabil, care trebue căutat în îndouiturile și împinsăturile formațiunilor se- dimentare Caârpatho-Balcanice, post-sarmatice. In acâstă întinsă zonă între: platforma Cretacică ce se întindea din Carpaţi până în Balcani, și masivurile vechi întărite, ilyschul a fost comprimat. Un asemenea efect s'a produs și în versantul de Sud al Caucasului asupra șisturilor vechiului îlysch, căci sunţ -şisturile acestuia după mine, iar nu ale Liasului care „se desvolt de la Pasanur în Jos, unde comprimate contra vechiului masiv Paleozbic ; s'au resolvat în sucituri,- îndouituri, îngenuchieri și rupturi, 

* 
. DE i * 

„ Vechiul masiv în întrâga sa desvoltare până aci, atârnă cu şisturile sale către N. E, sub zona cristalină, ast-fel că întregul masiv Caucasian apare până aci ca o enormă anticlinală r&sturnată câtre S. V., urmată de o mare sinclinală până dincolo de Kura, în Anti-Caucas, unde se resolvă în anticlinală. 
Cu schimbarea tectonică intervine și o schimbare! stratigrafică sub care piciorul de Sud al Caucasului ia un facies de flysch Carpatic, cu ale cărui mișcări orogenice menţionate mai sus, determinându-se rupturi la Nord și falii la Sud în masivurile ridicate, apar erupțiunile trahitice considerabile cari în versantul de Nord ati format înalți! vulcani cari se înșiruesc între Iasbek-şi Elbruz, iar în: versantul de Sud, au dat loc la scurgeri de lave în- semnate, acoperind cu o 'câjă grosă şisturile Paleozoice, n 

- (1) Iidrologia subterană, de Mather M, Drăghicânu.



137 ! 

scurgeri. cari s'au continuat și în timpurile recente după 
epoca glacială. 

Cu aceste irupţiuni, vulcanice, ai avut loc prăbușiturile 
mai sus menţionate în întinsa vale a Kurei până în Cas- 
pica și dincolo de Caspica pe Atrek cum şi către Marea 
Negră la gurele Rionului, cari sunt teatrul celor. mai 
teribile cutremure, sguduind o linie sismică în legătură 
cu gurele Dunărei prin zona de ruptură și de prăbuşi- 
tură recentă a părțe! de Sud a Mărei Negre, pe la capul 
de Sud al Crimei. (1) 

- Fenomene identice s'au produs și în Carpaţi tot la 
aceași epocă mai cu semă către țărmul muntos al fly- 
schului atât în concavitatea 'Transilvano-Ungară pe o 
întindere circulară de peste 600 -kilom. prin regiunea 
Hargitei, Rodnei, Muncaciului și Buda-Pestek cât și în 
convexitatea Română pe o întindere 350 lilom. în mod 
sporadice, din Bumbesci (Gorj) prin Rimnicu-Vâlcei, Nor- 
dul salinei Slănic (Prahova) și băile Slănic (Bacău), dând 
loc de o parte la prăbuşitura platoului Transilvan, iar 
de alta la prăbuşitura câmpiei Dunărene Române.. 

Rupturele pe cari sai făcut marele mișcări orogenice 
sunt atât în Carpaţi cât și în Balcani în legătură cu 
emergenţa apelor termale. (2) 

De aci se vede că în versantul de Nord după Lias, 
n'a mai avut loc mişcări orogenice până în Pliocen, 
când au atins maximul energii lor, şi când de o dată 
a fost ridicat întregul masiv, pe când în versantul de 
Sud împinsăturile s'aii exersat în mai multe etape. 
Acum care a fost direcţiunea forţelor orogenice cari 

ati dat nascere la tormarea munţilor Caucasient şi Car= 
patici? 

Nu mai încape îndoială din cele ce am expus, căa 

(1) Les Tremblements de Tere de la Roumanie et des pays enui- 

ronnanis, par Math. M. Draghiceanu. 
(2) Iidrologia subterană, de Matei M. Drăghiceanu.
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fost îndreptată spre N. și în special spre N. E. în Caucas și spre N. V. în Carpaţi. 
- Nu putem asigură însă că Gre-cari mişcări orogenice asiatice. spre Sud, n'ar fi intervenit în timpul acestor evenimente tectonice.



Â. 

TIFLIS 

„Cuartierul asiatice. 

Tiflis, orașul de reşedinţă al guvernămiîntului Caucasian, 
cu o poporaţiune de 165.000 sufiete, este despărţit de riul 
Iura în două părţi ; cari se deosibesc atât prin felul cons- 
trucţiunilor cât şi prin rasa populaţiunilor cari le locuesc. 

Pe când partea de Vest aşedată pe terasa puţin înaltă 
a Kurel de ambele părţi, are un caracter european, partea 
de Est construită în amliteatru pe costele delurilor este 
curat asiatică. 

Orașul european rus, de creaţiune recentă, nu presintă 
un mare interes călătorului. 

Aci strade drepte, mărginite cu trotuaruri spaţiose, 
luminate cu gaz, periect întreţinute, cu clădiri în stil 
european, "ţi dai impresiunca că te găsesci în plină ci- 
vilisaţiune europeană. 

Dar vechiul oraș Tiflis, care se întinde chiar de la 
piciorul delului cu ulițele sale strimte şi privorele sale 
jose, te transportă în vi6ţa n6stră orientală de la înce- 
putul vecului. 

In confusiunea stradelor strimte, colţorate şi murdare, 
se ridic mici căsuțe de o construcţiune orientală, cele 
mai multe cu două etaje, din care cel de jos servă de 
prăvălie pentru meșteșugari. 

Nimic mal interesant de cât acest cuartier asiatic cu 
prăvăliile originale, având uşile deschise de păreţi, în
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care tot; soiul de meșteşuoari: Armeni, Persani, Greci 
„Georgieni, lucrez pe capete. 

Unii cos costumele caucasiane şi le cale cu pietre 
- încăldite, alţii meșteșusari cavafi, lae papuci și meși, ... 
alţii turbane și șale. 
„„„Apoi în acest labirint se îngrămădesc: căldărari, ar- 
murieri, potcovari, argintari, cari îşi expun pe trotuar 
marfa și te solicit a o cumpără, întindendu-te unul în 
drâpta și altul în stânga. 

Nrapuci să privesci Îa etalagiul unei prăvălii, că în- 
dată cești asiegiat. Allah saklassen, Dumnedei să-ţi fie în 
ajutor, este primul cuvint de salut cu care, ești primit. 

__ Micele intortochiate strade sunt pline de boi şi bivoli 
înjugaţi la un car cu două mari rote, de măgari şi de 
cămile încărcate cari sec mișce în sus şi în jos, în mij-. 

locul unui bruhaha infernal, la care pentru a complectă 
tabloul asiatic, nu lipsesce nici praful care îţi scte ochii,. 
nici mirosul pestilenţial care te infecteză, nici pavagiul 
colţurat care îţi 'prăpădesce picidrele, nici s6rele ardător 
care îţi câce capul. i 

Una din ulițele cele mai populate și mai visitate de 
Europeni ale acestui curios bazar, care a conservat mai 
bine caracterul săii Oriental se numesce: Uliţa de Argint; 
ea este ocupată mai mult de argintari cari lucrez numai 
pentru indigeni şi ait rămas credincioși. glori6selor tra- 
diţiuni ale artei. 

Uvrajele artistice de argint, cari n'a sulerit înnuenţa 
străină, sunt de o mare frumuseţe. 

Cataramele şi tocurile de arme în argint ca şi încin- 
gătorile presint desemnuri de o mare varietate, şi or- 
nate de încrustaţiuni, sunt de un gust rar și de o delica - 
teţă surprindătâre. 

Bazarurile din Uliţa de Argint şi din ulicidrele ce:se 
bifure la drepta și la stânga, sunt mal cu sâmă a- 
meniane, 

Dincolo de Kura,:sunt bazarele persane cu un ca- 
racter particular. - 

„ Bazarul persan este înalt boltit, primind lumina pe 
sus ; formeză un dedal de galerii de caravanserail.
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Aci găsesci turnicând o mulțime bigarată şi bariolată: 
'Tătari purtând bechmet și fes, Armeni cu capul acoperit 
de o șapcă mare şi îmbrăcaţi cu mintene cu mânicile 
largi, Albanezi în fustanele, Turci în șalvari, Osseţi cu 
pălăriile lor albe r&sfrânte, Persani coafaţi de scufe lungi 
de Astrahan, Lezghini cu o basma de mătase învârtită 
pe cap, Georgieni în costum cireasian cu cartuşiere şi 
Georgiene coalate întocmai ca călugărițele n6stre, cu 
culion pe cap, însă în loc de naframă nâgră port un ză- 
branic alb de mătase, și las'să atârne pe umeri doui zulufi, 

din părul de la tâmplele capului. 
In aceste bazaruri se găsese covârele de Persia, de 

Schumaha, velururile de Turkestan, broileriile de Irak- . 
Adjemi şi de Teheran dispuse în fâşii pe pereţi, mesele 
în nacru de Turcia, stotele de Schirvan, de Samarkanda 

„şi de Bukhara şi puscile de Naktehâvan. 
Numa! trebue să fie cine-va cu ochii bine deschişi 

la cumpărătâre, căci cum o slabă lumină pătrunde în 
aceste prăvălii, e nevoe a examină bine maria la lumină. 

La tocmâlă apoi să nu se jeneze cine-va. a da pe 
sfert din preţul pretins, pentru a fi la adăpost da nu 
plăti prea scump, căci întocmai ca jidanii, cer îndouit | 
şi întreit de cât sunt hotăriţi a vinde marfa. | 

Diua întâi în Tiflis find ast-fel întrebuințată, a doua 
di '7 Septembre, am consacrate vizitei Muzeului şi ară- 

" dinei botanice. ! 

Muzeul 

Muzeul din Tiflis sub direcţiunea d-lui Dr. G. Radde, 
saxon de origine, presintă un mare interes pentru ori-ce 
om de sciinţă. 

Aci întălnesce cine-va comorile archeologice, anthro- 
pologice, mineralogice, paleontologice, gevlogice, zoolo- 
gice și botanice, care în totalitatea lor cu o aruncătură 
de ochi, pot să-ţi dea o idee asupra naturei şi activi- 

“tății omului în virsta veche şi cea nouă, peste tot 
coprinsul Caucasului.



142 

Din. vestibulul primului etagiii dă cine-va îndată în 
sălile în cari stati expuse colecţiunile mineralogice, geo: 
logice și paleontologice. 
*Păreţii sălilor port respectiv destinaţiunei lor, ta- 

blouri şi picturi cari represint epocele precedente ale 
pămîntului nostru.. Afară de numerâse geologice charte 
și fotografii, care se aflaii alături cu vitrinile ce coprin- 
dâti materialul corespondent, mai sunt expuse peisage 
ale vechilor epoce cu vieţuitorele lor. 

Putem dice că acest Muzeii este creațiunea D-rului 
Radde, vestit archeolog și ethnograf al Caucasului, prin 
numerâsele sale studii și comunicaţiuni publicate în 
jurnalele speciale și între altele în Petermmazr's Mithei- 
lungen, 

Colecţiunile sunt arangiate după o ordine sciinţifică cu 
arătarea provenienţei lor, aşă că pol servi ori-cui ca un 
material precios pentru studiul geologic al Caucasului. 

Pe lângă acest material de studii proprii dis Cau- 
casian, se află și colecţiuni din regiuni cari sunt în 
legătură geologică și tectonică cu Caucasul, de ex. : din 
Basarabia, Crimea şi 'Transcaspica, şi cari serv ca ma- 
terial de comparaţiune. 

Aci se găsesce și o însemnată colecţie paleontologică 
din diferitele terenuri geologice ale Franţei, Austrici și: 
altor ţtri care serv de bază în studii comparative. 

In secțiunea petrografică a acestul muzeii se fac cele 
mai interesante câutări microscopice asupra rocelor, 
pentru care se observă dejă un început de lucrări. 

In sălile zoologice se observă în elegante vitrine, 
cerbii vestiți ai Suranului şi tigrii Caucasului, porci 
mistreți şi urşi, păsările cerului și palmipedele acuatice, 
tâte l6rte bine împăiate și representate în alura lor 
naturală. . | 

Galeria de pictură conţine o colecţiune de interesante 
tablouri istorice, ale „căror subiecte sunt împrumutate 
legendelor şi cronicelor ţării, de la curagioșii Argo- 
nauți şi vitezele amazone, tot atât de periculâse prin 
trumuseţea lor ca și prin forţa lor, până la Kossut al
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Daghestanului, vestitul Schamyl al revoluţiunei Geor- 

giane, contra Ruşilor. 
Aci vedi şi pe Semiramida Caucasului, regina Tamara. 

Secţiunea ethnografică este nu se pâte mai întere- 

santă. Ea dă o representare în acelaș timp sciinţifică şi 

pictorâscă, ca o chartă vie şi animată a diferitelor po- 

poraţiuni ale Caucasuiui. 
Prin manechine în mărime naturală şi figuri în c6ră 

modelate după tipurile cele mai exacte; se găsesc aci 

representate în tâtă varietatea tipurilor şi costumurilor 

lor, popârele Caucasiane. : 

Asupra acestora d-l Radde, un Cicerone ne-întrecut, 

ne-a dat în limba patriei sale saxone cu cuvinte pe ju- 

mătate înghiţite, explicaţiuni d'un mare: interes pentru 

cine a putut să "| urmirâscă în vorbirea sa vertiginosă. 

N'am putut prinde de cât pe ici pe colo, câte o ex- 

plicaţiune de înţeles. 
Intoreându-mă către un coleg german și spuindui 

că cu o asemenea iuţelă de vorbire nu înțeleg nimic, 

'mi 'respunde : dacă ei abia "1 pot urmări, cum voesci 
a ”l înțelege d-ta? 

La un singur loc lam putut mai mult ghici de cât 

înţelege. a 
Când am fost înaintea unci grupe de personagii asia- 

tice ce stau la târguială : un persan, un evreii talmudist 

cu un înspâimântător nas aquilin, şi un armen ; asupra 

acestui grup am înțeles că Alexandru, vizitând muzeul, 

ar „fi dis d-lui Radde, mă prind că cel mal şiret din- 

trînşii este acesta; arătând pe persan. Se și dice la Tillis, 
că trei evrei nu fac cât un armân, şi trei armeni, nu 

fac cât un persan. 
In fine secţiunea arheologică, care din an în an este mai 

înavuţită prin descoperirile Societăţii Archeologice din 
Tiflis, este formată prin colecţiunea pieselor de monedă, 
de vase în pămînt negru, de giuvaeruri ale epocei scito-bi- 

zantină, descoperite în necropola de la Samtaura. Sunt 

“aci şi specimene din epoca neolitică, din vîrsta de bronz 

şi din vîrsta de fer, adunate din diferite regiuni Cau- 

casiane. |



144 
= 

D-l Radde ne-a comunicat că până la finea anului cu- 
rent 1898 va apare o dare de semă asupra tuturor sec- 
ţiunilor Muzeului, care va fi ilustrată cu mai multe fo- 
totipii. O aştept cu nerăbdare, mai cu semă pentru 
partea etnografică, ca să mă pot despăgubi, de ceea-ce 
mi-a fost imposibil a înţelege în vârtejul explicaţiunilor 
sale. Pentru partea geologică însă, fiind dejă apărută 
o dare de s6mă în limba germană, datorită d-lui N. 
Lebedew, am avut un precios guid in examinarea acelei 
secțiuni. N 

Grădina Botanică. 

După amiadi am fost la d-l dr. Radde dimpreună cu 
„doui colegi americani și un consilier comunal din Tiflis, 
şi lam rugat a însărcină un impiegat care să ne în- 
soțâscă la visita grădineY botanice; o.altă admirabilă 
creaţiune a sa, ceea-ce d-l Radde a şi lăcut scuzendu-se 
că nu ne pote însoți, chiar dânsu-l, căci multa vorbire 
de diminâţă la Muzăă îl ostenise. 

Am plecat cu toţii într'o droșcă, căci în Tiflis nu 
există isvotschil:, , 

Am trecut mai întâi prin strada armenâscă, disă de 
Argint, de unde am spucat în strada întortochiată qisă 
Uliţa: Sionului — Sionski-ulitza — pe unde s6 află pes- 
căriile și blănăriile cu pei de urși şi de tigri, agăţate pe 
uși și pe ziduri; în fine urcăm printre locuinţele tătare, 
ce "ți amintesce vechiul Stambul, la un moscheiă per- 
san de cult schit, unde ne oprim puţin. Vostibulul şi 
minaretul este acoperit cu place de porțelan albastru. 

Cum intrăm, doui persani în mantale albe, se aştern 
la pămînt, se culc Dinişor, își acoper tot trupul din cap 
până în pici6re cu un cârșaf alb. Ne-a dat cu acâsta o 
representare a cultului lor. Nu departe de aci este ca- 
tedrala Sion, biserică fondată de S-ta Nina, cea mai mare : 
biserică ortodoxă din Tiflis. Urcăm o rampă repede: la 
grădina Botanică. Aci, pe câstele unei .monticule ; fru- 
mose cascade de apă și o alimentaţiune inteligent distri-
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Duită, favorisez o vegctațiune luxuriantă. Mult represin- 
tată este flora caucasiană din vecinătăţilo Mărei Negre 
despre Armenia, unde se dice că sunt păduri bătrâne 
cu o vegetaţiune tropicală. Construcţiuni. proprii cu la- 
boratorit botanice, bibliotece, colecţiuni de plante, se 
înalţ în mijlocul grădinii și fac obiectul admiraţiunii 
nostre. 

Biblioteca coprinde o importantă lucrare de curînd 
apărută, datorită d-lui dr. Radde asupra ilorei caucasiane 
intitulată: «Die Vegetation der Xaucasuslăânder, pflanzen- 
physiognomische und phytogeogruphische studien», formând 
9 capitole. 

Acest studiii botanic are de basă condiţiunile meteo- 
rologice şi weologice ale diverselor regiuni. Lucrarea 
este însoţită de numerâse ilustraţiuni. 

Studiile pentru o aşă importantă lucrare, sai făcut 
* în mare parte, graţie munificenţei Marelui Duce Nicolae 
Michailowitsch. 

x 
Peisagiul Tiflisutui 

De la grădina Botanică urcăm în zigzaguri o potecă 
practicabilă până în vîrlul delului, unde sunt ruinele 
unui colosal castel, care după legende ar fi fost castelul 
reginei “Tamara. e 

În acâstă urcare, terenul se presintă constituit din 
argiluri tari, pealocurea cu aspect ardoasier, alternând. 
cu banco de gresii sistose silici6se cu intrusiuni ande- 
sitice, cari mai spre virt trec în gresii conglomeratice 
cuprindând blocuri rotunde do gresii verdui, ecea. ce 
denotă o formaţiune de țărm. 

Intrusiunea andesitelor explică starea ardoasieră pe 
alocurea a şisturilor. | 

In urcarea n6stră observ la răsărit, dincolo d'o vâleecă, 
în rapa ce se ridică d'asupra unui cimitir cu marabuurile 
sale albe şi cu cyprii sei negri, că aceste terenuri şis- 
tâse afectez o alură tectonică îngenuchiată,. întretăiată 
prin fracturi, care 'mi aduce aminte pe cea de la Ananur. 

L] 10
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„Acest sistem de stratificaţiuni aparținând Eocenului 
superior sai pote şi Oligocenului, este indicat în colec- 
țiunea Muzeului din Tiflis ca conţinând multe minerale 
cristaline cum: Calespath, Laumontita, Desmina, Gyps, 
Zeolite și chiar cristale de rocă. 

Ajunși la zidurile vechiului castel, avem daci cea 
mai pictorâscă vedere asupra întregului oraș. 

La stânga pe câstele unui del, se ridică Mănăstirea 
S-tului David, plină de legende asupra vieţei roman- 
ți6se a schimnicului, venit de la S-tul pămînt în al 
VI-lea secol. 

La drâpta, pe versantul delului opus ce mărginesce 
apa Kurei, o veche citadelă, unde e înmormîntată Chu- 
chanil;,: heroina atâtor balade georgiane. Imense clădiri 
de cazarme, cari adăpostesc o garnizonă rusă, forte de 
30.000 6meni, o încongiur de tâte părţile. 

Departe în fundul acestui tabloi, Kasbecul 'şi arată 
vîrful săi albit de zăpadă. - 

La picidre, se zăresce la pâlele delului, strecurându-se 
întrun defileă stâncos, romantica apă a Kurei, iar pe 
coste apare vechiul cuartier asiatice cu acoperișul caselor 
ras, ca o masă compactă de ziduri întunecâse, îneurcate 
printre ulicisre sinudse, din cari se ridic colosale zi- 
dării de caravanserail. Ă 

Drept înainte în faţă, se desfășură panorama veselă 
a unul aleiii înverdit, mărginit de construcţiuni europene 
cu acoperișul verde, la care se asociază turle şi elo- 
potniţe de biserici. Acesta este Golovinsli prospect, prin- 
cipala stradă a cuartierului european din Tiflis, în care 
sunt stabilite casele de comerciii franceze și germane, 
palatul guvernorului, Muzeul, Teatrul, Hotelurile euro- 
pene și clubul nobililor. “ 

Băile termale 

Nesăturaţi de acâstă admirabilă privelisce, în ton 
cald asiatic, am scoborât dâlul pe jos, prin cuartierul 
georgian ce se ridică în flancuri sub forma unui am-' 
fiteatru, scoborând uliciore întortochiate, pavate sub forma
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- de trepte, și ajungem ast-fel la pâlele deiului nu de- 
parte de catedrală, la băile: Mirzoielf, cu ape termale 
sulfurose, cari datorese emergența lor crăpăturilor prin 
care şi-a făcut apariţiuno lavelo trahitice în acest del. 

Aceste băi de architectură maură, nu sunt ca în 
timpul vizitei lui Alexandru Dumas, d'o simplicitate 
biblică : băile sunt în marmură albă şi se pot potrivi la 
diferite temperaturi. La eșire din bae, eşti luat la ope- 
rațiunea masagiului, care se face cu o mare artă 'de 
tatari, po un pat de lemn. 

Ea este arătată de Alexandru Dumas în trăsuri vii 
«Acest om —vorbesce de băiaș—care puteă cântări peste 
120 livre, se' urcă pe spatele mei, se scoboră şi iar 
mă încălecă, şi t6te acestea formati un lanţ de sensa- 
ţiuni cari mă învioraii. Respiram ca nici odată. Muschii 
mel în loc să fie obosiţi căpătaseră o extremă energie. 
Aș fi pariat că am să ridic Caucasul în sus. Atunci cel 
doul ai mei băiași se puseră a 'mi frecă cu podut palmei, 
rinichii, umerii, costele, moletele...» 

Intorcându-ne la reședința nostră de la Clubul no 
bililor, bulevardul eră plin de dame seorgiane și armene 
cari flanati pe trotuare, căci eră diua de Duminecă. 

Georgienele 'mi par că sunt de desubtul reputa- 
țiunii lor. 

Bărbaţii însă păstrez mai bine reputațiunea rasei şi 
ca fieură şi ca talie. | 

| Neapărat că sunt şi oxcepțiuni de frumuseţe printre 
georgiene, dar unde nu găsesce cine-vă excepţiuni ! Geor- 
wienele ai tte aprâpe acelaş aer, mari ochi negri cră- 
paţi amigdaloid, sprâncenile mari şi arcate, pielea albă, 
dar le lipsesce ceva pentru a place. 

Armenele însă ţin printre femeele Cauceasiane, primul 
rang. Inalte, frumâse sub voalul -lor de muselină, care 
le ascunde pe jumătate figura; se îmbrac elegant și cu: 
gust şi fac o impresiune muit mai plăcută.
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'Trajeul 'Tiilis-Bacu. 

Mai rămânea dou ile libere până la sosirea celor- 
alte două corpuri de armată ale congresului: .B şi C, 
unul după Dnieper şi cel alt după Voloa, al căror avant-: 
post, formam noi cei din grupul A; pentru ca contorm 
programului, să facem cu toţii o excursiune la vestitele 
mine de păcură (nafta) de pe Caspica, de la Bacu. 

In acest timp cei mai mulți din noi s'aii dus la hu- 
tais, iar alţii la Borjom şi Abastuman, despre care vom 
ave a vorbi în trajeul de la Batum. | 

O mică parte însă, care ne interesam mai mult de 
preţi6sele zăcăminte de păcură (nafta) de la Bacu, ne- 
am gândit că pentru a -puteă studiă în amănunt și a 
luă tâte informaţiunile utile asupra acestei însemnate 
locaiităţi petrolifere, trebue să ne dirigiăm într'acolo, până 
nu vine grosul corpului. 

De aceea chiar în sâra de 7 Septembre, am luat trenul 
“accelerat care trebuiă a se pune în mers la 10). și 
care după 16 ore de un parcurs de 518 Im. trebuiă 
a ne depune la Bacu. 
__Micul nostru grup se compuneă numai din vre-o dece 
membrii, printre cari citez pe: Kayser prof. la Univer- 
sitatea din Miinchen, Oebbeke prof. la politechnicul din 
Miinchen, Groth prof. la Universitatea din Miinchen, 
Hâlffer prof. la şeâla de mine din Leoben, Doss proi. 
la politechnicul din Riga, și Traube din Berlin. 
„Cum eşim din gară, privirea ne este atrasă de miile 

şi decile de mii de lumini, cari se etagiaii pe costa 
delurilor, din pâle și până în virf, reflectându-se din 
casele îndesate în amfiteatru ale locuitorilor, și acestă - 
panoramă feerică s'a desfăşurat aprâpe 1/, oră înaintea 
n6stră. 

Totul intrând în obscuritate. ce aveam mai bine de 
făcut eră a ne înoriji paturile de dormit. 

Căldura înăbușitâre din timpul nopţii, 'mi-a neli- 
„niscit somnul. | 

In zori de diuă, privirea se perde în mijlocul unei ,
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pustietăţi de nisipuri sterile, fără locuinţe umane şi tără 
vegetațiune; erau vestitele stepe ale Muganului. 

Frecusem dejă staţiunea Alestafa de unde se face 
un drum spre Sud, în munţii micului Caucas, la De- 
lijan ; stațiune climaterică pentru locuitorii cu dare de 
mână din Tiflis, alături de care este un vast lac dis 
Sevan, la 1.900 m. înălțime, de două ori: mal întins ca 
lacul de Geneva. : 
Apropiem stațiunea Chamlor, aprope de confluentul 

apei Chamlor cu Kura, unde se allă o colonie germană 
care a revoluționat natura. 

In mijlocul acestui deșert dis Karaiaz, privirea se 
răslaţă asupra frumâselor ogrădi înverdite ale coloniei. 

Prin irigaţiuni ingeni6se, colonia a transtormat pustieta- 
tea în câmpii îructifere de orez, cari dau un bun venit. 

Chiar plantaţiuni de vii a reuşit a obţine, cari dau 
“un excelent vin. | 

Se dice că prin tufişurile din împrejurimi de Tamaris, 
se adăpostesc porci și pisici s&lbatice, cerbi şi antilope 
cum și fasani; prin urmare un domen avut pentru. 
vânători. 

Ajungem la Elisavetpol, oraș de aprâpe 25.000 locuitori, 
în mare parte: armeni, persani şi tătari. 

Se numiă mai nainte Kandzak. Cădut în mâinile 
ruşilor la 1804, generalul rus Tzitzanoti, Va botezat 
ast-lel în ondrea 'arinei după atunci, Elisabeta. 

Elisavetpol este punctul de plecare al tutulor cara- 
vanelor cari sc dirijez de la Mugan, sai către Marea 
Neoră, sau către Persia. 

Aci este iar o coloniă germană, care se ocupă cu 
multă pricepere de cultura bumbacului. Irigaţiunile se 
fac cu apă din Gandja, un afluent al Kurei. 

Populaţiunea indigenă duce aci o viaţă nomadă, în- 
tocmai ca acea a țiganilor noştri rudari. 

Cum vine primăvara își încarce pe măgari corturile 
şi se duc cu vitele la munte în pășunături ; de acolo 
se întore tomna a le iernă în stepele Kurei, unde își 
fac bordee în pămînt. 

Părăsim gara Elisavetpol; la drepta dispar munţii col- 
„d



150 

țurați ai Karabagului, iar la stânga zăresc majestosele 
virfuri ale munţilor Daghestanului, cari se ridic la 4.500 m. 
albiţi de zăpadă. 

li pierdem 'din ce în ce din vedere cu cât înaintăm 
în stepă. . 

Drumul se apropie de țermul drept al Iurei, unde 
mici deluri pleșuve albici6se, presint stratificaţiunile î în- 
clinate spre Nord, trădând o veche anticlinală scufun- 
dată pe întinsul. şes al Iurei. 

Ne depărtăm de riu, străbătând deşertul în plin, cu 
tufișuri de ierburi ici colo presărate, cari formez carac- 
teristica stepei. 

lată că apropiem din noii Kura la-capătul unui d6l, 
unde o str&batem. 

Suntem la Adjilabul, unde atât delurile sterile cât şi 
tot terasamentul căilor ferate, este format din depositele 
recente Caspice pline de vivipare. 

Trecem de stațiunea Navagil, construită în stil cau- 
"casian, rasă la acoperiș, ca şi tote cele alte staţiuni 
despre Caspica și începe a se desfăşură înaintea n6stră 
nisce deluri rîpâse pe talusurile cărora staii rostogolite 
enorme cantităţi de lespedi de piatră; clect al unei ca- 
prici6se erosiuni.. 

__O adiare de vânt începe, care eră bine venită pe la 
miedul dilel când căldura ajunsese copleşitore. Indată 
la orizont despre Est, începe a se desemna din ce în 
ce mai mult o pânză de apă albăstrue ; eră Caspica, 
din mijlocul căreia se ridica, în păreţi ripoși' o mică 
insulă. 

Calea urmeză ţârmul mărci, cotind către Nord. 

La stânga se ddesvoltă monoton, dâluri aride despăr- 
țite până Îa mari depărtără de dune ondulate, mişcate 
de vânturi, în cari ghimposul Astragalus albit de pri- 
vaţiuni, adăpostesco î imprejuru- i nisipul adus de vânturi, 
formând mică maluri cari la primul vânt, sunt spulberate 
sai chiar şi mai mult mărite. 

In acest trist peisagiii, nu lipsesce nici lungile cara- 
vane de cămile, cari veniati despre Bacu, aceste co- 

,
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răbii ale deșertului, cari fac traficul între Caspica și 
Goljul Persic. 

Apropiem staţiunea Puta și în aridul peisagiii al delu- 
rilor din stânga, se observ până în depărtare moşoroele 
vulcanilor de noroi cu mici crăpături, prin care asudă 
petroleul. Pe coste se ridic câte-va turnuri de sonde. 

Părăsim stațiunea Puta și iată că departe la stânga, par 
pe o câstă turnurile piramidale ale sondelor de la Ba- 
lal;hany. Linia lace o cotitură și se desfășură orașul 
Bacu cu dslurile sale golașe dominate de fortărețe, în . 
mijlocul cărora apare vechiul oraș persan zidit în am- 
fiteatru. | i 

Locomotive, târând după dinsele un şir de vagâne- 
reservorii cu petrol, se succed unele după altele pe 
liniile laterale, dând un seomot strident. 
-La lh.d.a. suntem în staţiunea Bacu. Birjari tătari 

ne transport la Hotel .de Europa, care ne lusese reco- 
mandat ca cel mai bun. 

Din curtea . hotelului, urcăm pe o scară în lemn la 
etagiul întâi, unde dăm într'o lungă galerie care ave 
acces la odăi, și la care răspundea ferestrele celor si- 
tuate despre curte. 

Curat Hotel Gabroveni.
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BACU.: 

0 ochire asupra orașului 

După prânz am fost să vizitez orașul. Dejă de la pară 
m& impresionase destul de bine. Intram întrun oraş 
modern, cu ulițe largi, mărginite de case confortabile. 
în stil european, având un singur etagiă. 

Nu e vorbă, că pralul mă cam înecase, cu un fel de 
miros de păcură ;. căci în acestă regiune avută în pă- 
cură, nu se udă ulițele cu apă, ci cu residiuri de păcură. 
Procedeu într'alfel I6rte practic şi higienic. Apa se eva- 
poreză apr6pe instantaneu şi contribue ast-fel la înmulţirea 
microbilor vătămători în acr, în vreme ce residiul de 
păcură, combinându-se cu praful, florm&ză un fel de asfalt. 

Numai e regretabil, că acestă udătură se face cum rar. 
Oraşul noi este construit alături cu vechiul oraș 

persan Bali. | 
Inainte nu eră lipit de cuartierul asiatic, dar oraşul 

întindându-se a ajuns 'dejă la pslele delului, pe care se 
află aședat vechiul Bacu, și cu timpul a început a im- 
pietă și pe coste. Vechile ziduri cu porţi colosale, cari 
încongiurait fortereţa persană, ai fost distruse pentru a 
face loe nouilor construcţiuni. Civilizaţiunea europeană 
În invasiunea cei, seceră (i cu qi aceste măreţe urme ale 
vieţei asiatice şi nu va trece mult şi ceca ce a mai rt- 
mas în picidre astăqi, precum: palatul Hanilor, Turnul fetei, 
Moschea Fatma, va dispare pentru a face loc stradelor
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banale curopene cu noui construcţiuni, de cari nu se 
legă nici o tradiţiune, nici un glorios suvenir. 

Palatul hanului ridicat sus pe stânci, a susţinut mult 
timp asalturile inamice, şi când a cădut, a căqut cuel 
și imperiul căruia 1 serviă de meterez. Aci-se ridic 
măreț, porti ogivale prin cari intri la dizan, dispus în 
formă de chioșc, cu arcade ogivale şi o superbă cupolă 
persană. Acă eră sala în care se tăiă capetele condam-. 
naților, având suh o lespede în mijlocul ei, puţul în 
care se aruncă corpul torturaţilor. Acest puț se dive că 
comunică printr'o galerie subterană cu marea, în care 
se aruncă capul și apoi trunchiul sângerând. 

Ă x 
* * 

Moschea de la Bacu este un frumos exemplar al artei 
persane. Domul care se ridică Wasupra, este acoperit cu 
“faienţe de diverse culori, dintr'o veche epocă, din ne- . 
norocire astă numai în stărămături. La frontiscipiul 
unui portal, este sculptat un cap de boi; care m'a dus 
cu gândul la zimbrul Moldovei, a cărui origină cred că 
archeologii ar putea-o află mai cu succes, în aceste vechi 
urme ale iinperiului persan. 

De la moschee, are cine-va o vedere superbă, tot ora- 
șul e la picidre! Aci e portul cu numerâsa sa flotilă, de 
unde se profileză pe marea albastră, t6tă câsta Cas- 
picei; la drepta o moschee albă ridicată la capul unui 
promontoriii, încongiurată de morminte musulmane, iar 
la stânga aprâpe de oraș o ceță de ium acopere vaste 
construcţiuni cu numerâse cămine înălțate la cer ; sunt 
distileriile de păcură sau de naftă din oraşul Negru, 
numit așă căci mal 'nainte a se adoptă disposiţiuni 
pentru arderea iumulul în cămninurile fabricelor, ceșii 
din ele un fum negru care învăluiă orașul. - 

T6tă acâstă panoramă e golașă, calcinată la sore, nu 
vedi nici o verdsţă, afară de un mic boschet unde e 
erădina botanică, întreţinută cu mari anevoinţe. 

Apa ce rară aci căci ploile sunt şi ele rari ; abiă atinge 
nivelul pluvial O m. 25.
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Ca tâte orașele mai mari ale Orientului, găsesci în 
Bacu o mulţime de contraste. Alături cu un tramvai cu 
cai şi un altul cu aburi, vedi circulând pe stradă carele 
locale cu bivoli; consistând într'un coș purtat de două 
rOte mari .având 2 m. în diametru. 

Bazarul.nu presintă vr'un interes particular ;'e tot 
tipul stradelor strimte intortochiate cu prăvălii miserabile, 
în, cari se vinde mărfuri de Persia, între altele covâre 
și mătăsuri. 

Populaţiunea Bacului se urcă la peste 100.000 suflete 
compusă mai cu s6mă din Tătari, Armeni și Ruşi. 

Pe lângă acesta mai e un contingent însemnat de 
Francesi, Germani, Englesi, și Suedest. 

lisionomia stradei în cartierul vechiii, se deosibesce 
puțin dea celor-lalte oraşe caudasiane ; atâta numai că 
întâlnesci pe stradă mai mult ca ori unde, cadâne cu 
figura acoperită. | 

Ne mal având ce se văd în oraş, m'am grăbit a face 
o visită d-lui Gavrilow, inginer-şef al administraţiunii 
minelor 'de la Bacu, către care d. Simonovici-—un brav 
bătrân geolog rus de la Tiflis, căruia i se datoresce în- 
semnate studii geologice în Caucas—bine-voise a 'mi 
da câte-va cuvinte de recomandaţiune. | 

Am avut fericirea a '] găsi la localul Administraţiuniă, 
unde 'și aveă și reședința. 

Numai înţelegerea între noi a fost forte dificilă, căci 
d. Gavrilow abiă învână câte-va cuvinte în limba fran- 
cesă și câte-va cuvinte în limba germană. . 

Important eră că înţelesese scopul visitei mele, și s'a 
executat cu multă amabilitate a m& conduce în visita 
puțurilor de păcură, atât în timpul celor 3-4 ore cât. 
mai rămâneă până la apusul dilei, cât şi a doua-di. 

Inainte da comunică resultatul acestor importante 
excursiuni, în exploatările de păcură de la Bacu, e ne- 
cesar să căpătăm o idee asupra întinderei terenurilor 
petrolifere în Rusia, și asupra constituțiunci geologice 
a acestor terenuri în regiunea Bacului, de a căror ex- 
ploraţiune m'am ocupat în particular. 

Mai "nainte însă un mic istoric n'ar fi fără interes



Istoricul exploataţiunil păcurel. 

Arabii sunt cei dintâi cari aă istorisit despre isvorele 
de păcură de la Bacu—Baki—și doui călători contim- 
porani hicold şi Marcu Polo, spun că petrolul de la 
Bacu făcea obiectul unui comerciii important cu Ma- 
zanderan şi t6tă Mesopotamia până la Bagdad. 
__ Dar mal cu sâmă de la cel din urmă secol dateză 
celebritatea petrolului caucasian. Călătorii Englesi cari 
căutaii un drum către Indii, vorbese cu cea mal mare 
admirațiune de exploatarea concentrată pe atunci în 
insula Sântă Sviatoi, la extremitatea de Est a penin- 
sulei Apsclâron. 

Acolo licuidul sosiă până la nivelul mărei și încăr- 
carea în bateluri eră mult mai lesnici6să. Insula Sviatoi 
nu da de cât petrol negru gros, reservat luminatului 
și încălditului ; şi în peninsulă se scotea petrolul alb. 
«Ruşii, spune călătorul lonas Hauvay (17754), bei păcura 
ca un licor tonic. Ea servă în usul intern contra b6- 
lelor veneriane, atât de dese în Caucas, şi ca remedii 
extern, este forte întrebuințată în contra scorbutului, 
gutei, crampelor, etc. Ea scâte petele de unsâre din 
stote şi ar fi de un folos mare, dacă n'ar aveă un miros 
abominabil». 

lată atâtea întrebuinţări pe cari le aveă păcura încă 
din secolul al XVIil-ea în Caucas. Astădi medicina, graţie 
chimiei, care extrage clintr'insa cele mui variate și pre- 
ci6se substanțe, o utilisă pe o mare scară. 

Insula Sviatoi de mult nu mai e exploatată. Rafinatorii 
de la Bacu abiă pot prididi avuţia petroliferă din Ap- 
scheron. 

Intinderea regiunilor petrolifere, 

Zăcemintele petrolifere se întind.pe o zonă care îm- 
brățişeză polele Caucasului, începând din 'Taman la marea 
dW'Azov şi trecând pe la pâlele de Noră ale Caucasului 
la Grozni despre Caspica, înfășoră câstele Daizhestanului
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despre acâstă mare până la Bacu, de aci face o îndoui- 
tură spre Vest pe la pâlele de Surd.ale Caucasului prin 
Elisawetpol, Tillis, Kutais și atinge Marea Negră la Batum. 

Cu alte cuvinte zona. petroliieră se ţine strâns de în- 
cinvătorea eocenă şi oligocenă, arătată pe charta geolo- 
gică a Caucasului. Cele mai avute zăcăminte ale acestei 
zone petrolifere se găsesc la extremităţile ci despre țăr- 
murile celor două mări, şi mai în special despre Caspica: 
la Bacu și la Grozni, unde se calculăză o avuţie de 
20.000.000.000 puduri pentru fie-care din aceste localităţi” 

Până astădi însă localitatea cea mai mult cunoscută - 
prin avuţia sa în petrol este peninsula Apscheron, situată. 
la capul S. E. al catenei caucasiane, în al cărei pro- 
montoriu se află Bacu. e 

Zona petroliferă se găsesce pe o bandă care începând 
din Schemacha trece peste Bacu și străbate Caspica la 
insula Tscheleken și d'aci trece în provinciile petrolifere 
ale Trans-Caspicei, unde petrolul sc dice că e în raport 
cu terenuri cretacice, conținend multă parafină. 

Fundul. Caspicei în lungimea zonei formeză o boltă; 
de 6re-ce n'are mai mult de 200 m. adincime, pe când 
la marginele ei se scoboră la 2.000 m. 

Isvorele de păcură ale peninsulei Apschâron sunt si: 
tuate în partea de mijloc a acestei zone ; între satele 
Balachani, Sabuntschi, Romani și Sabrat şi în șes, lângă 
satele Binagadi şi Bibi-Eibat. 

Se găsesc isvorele de păcură și la Surachani în va= 
lonomentul Isamal. 

Geologia peninsulei Apsehârou. (1) 

Piciorul Caucasian ce se sfârşesce în Apschâron este. - 
„întreg, format din deposite terțiare. 

"Către marginea delurâsă despre Vest este format din 
:depositele eocenului superior, dis etagiul Sumgait, la 

... căre'se asociez despre Est până la Balachany, stratifi- 

  

„(1 Siorgen. Preliminăra meddelanden om IKaucasica Naphta 
--fălten.



1
 157 

caţiuni pretinse -olivocene, constituind așă disul ctagiii 
Balachany, iar în mijlocul reziunei de exploatare și la 
ţErmul de Sud al peninsulei, din pliocen. 

Straturile pliocene se deosibesc în două etaje: cel 
inferior dis de Apschtron şi cel superior de Bacu. 

+ Profesorul Andrusov, mat stabilesce un orisont la 
basa straturilor de: Apscheron, dis micotice, cu o faună 
marină şi sarmatică. Acest etagiit mal vechiu de cât 
cel de Apschâron formeză o traasiţiune de la sarmatie 

“la pontic. (1) 

(1) Nu e fără interes a dă aci clasificarea făcută de Andrusov 
depositelor din basinul Caspic, cu paralelisarea lor din alte re- 
giuni (Dreissensidae Eurasiens). 

" Basinul Caspice. 

Regiunea Caspică " Reziunl echivalente 

- Deposite Aralo-Caspice (Stra- Straturi marine. quaternare 
turi cu Dreiss. diluvii Ab. în Ar- | cu molusci la ţ&rmul Mărei- 
menia). Negre. 

/ Straturi lacustre ale peninsu- 
lei lertsch, Babele, Giurgiuleşti. 

    

Rocele de Bacu (Apscheron Straturi Tsechauda. 
şi Nephtedagh). „ StraturI paludine partin. 

  

Straturi KNujalnik. 
Roce Apscheron, Straturi paludine partin. 

    

  

"Ialcarul de la Schemacha. Straturi cu psilodon în Ro: 
(Schemacha, Chyla-alidasch). mânia. 

- Straturi cu fer de la Kamy- 
chburun,. 

Straturi Valenciennensia dela Straturi Valenciennesia din 
Schemacha. : . Kertsch și România. 

„ Calear de Tasch-hala şi Der- Straturi Congeria-rhomboidea. 
bernt. Calcar de Udessa. ză 

— te 

Straturi de la 'Techir-jurt ya 
(Dreissensia 2 sp). SS ză 

Straturi de la Andjariha la ; E 74 

Petrovsk (Dreiss sp). Straturi Măotice. 33, «Yi 
Straturi de la loenia-Arap * si Noir 

(Schemaka)și Aktschagyl(Trans- 2   caspica.) s
i
 

r| 
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Aceste formaţiuni terțiare constituesc un teren delu 
ros, care în șesul Caspicei se ridică abiă cu vre-o 20 m. 
iar către Vest la Balachany atinge 113 m., mai la S.V 
în platoul Gosdek 180 m., iar la Nord în dâlurile Bos 
Dag 359 m. 

" “La picirele delului terțiar se întinde o pătură de 
deposite fârte recente numite aralo-caspice (ante-dilu- 
viale), a căror faună stă în legătură strinsă cu speci- 
menele viețuitâre. | 

Acestea se termin pe lângă ţărmul mărei prin depo- 
sitele aluviale. | | 

Etagiul eocen Sumpgait consistă în vecinătatea piriului 
cu acest nume, din șisturile argil6se verdui cu bance 
de gresii şi marne roșatice ierugin6se, câte o dată cu 
concrețiuni de calcar argilos și resturi de pești. Seria 
straturilor cari zac d'asupra, aparţinând oligocenului,— 
etagiul Balachany — constitue “terenul petrolifer, adecă 
acela care conține păcura. El consistă mai cu sâmă din 
marne cenușii, gresii calcare, şi nisipuri pline de apă și. 
păcură. 

Aceste straturi altern între dinsele sub forma de stra- 
turi subţiri. 

Puterea acestor straturi este fârte mare. 
La Balachany n'a fost încă pătruase până la 350 m. 

adincime. Se calculez a atinge aprâpe 1.000 m. 
Seria Apschâron, caro se așterne dWasupra, parte în 

concordanţă, parte în discordanţă; consistă la basă din 
bance calcaro-argil6se subțiri, intercalate de straturi de 
marnă, și în etagiul superior din calcare porâse tari, 
formate din scoici sfărămate Dreyssena şi Cardii. 

Pe alocurea, acâstă serie arată o stratificaţiune trans- 
gresivă, 'ca efect al unor acţiuni mecanice posteridre, în 
urma pătrunderii prin falii. 

La partea superi6ră a acestei serii, vin stratificaţiuni 
în alternanță de nisipuri, marne și calcare, cari cuprind 
Cardium, Dreissena, Neritina, Micromelania şi Caspia. 
După aceia vin depositele recente dejă menţionate 

aralo-caspice, din epoca glacială.
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Geotectonica. 

Depositele terțiare formez o serie de şale şi basine, 
adică anticlinale şi sinclinale în cari se află strinse re- 
servoriile petrolitere. In special liniile anticlinale sunt 
acelea pe cari sunt îngrămădite sondagele de exploatare. 
Pe acestea se fac şi emanaţiunile de gaze, emergențele 
de ape termale sulfurâse, de isvâre sărate, și erupțiu- 
nile de vulcani de noroi. 

De aceea urmărirea anticlinalelor este pentru r&uşita 
exploatărilor de o importanţă capitală. | | 

Se deosibesc în Apscheron cinci zone de anticlinale. 
Cea mai despre Est, trece prin insula Sviatoi, apol vine 
zona Kala, zona Balachany, zona Binagadi-Puta şi în 
fine zona Bibi-Eibut. 

Cea dintâi zonă de la Sviatoi a fost după cum am 
vădut, cea mai veche exploatată, cea de la Kala se sem- 
naleză prin multe fenomene de emanaţiuni,.pe când 
cea d'a treia de la Balachany este cea mai productivă. 
După acesta urmâză cea de la Puta — în dreptul gă- 
rei Puta înainte de a ajunge la Bacu — tot plină de 
emanaţiuni, și în fine a cincea cea de la Bibi-Bibat, ia- 
răşi forte productivă. 
Cum se vede dar, zonele productive altern cu zonele 

de ermanaţiuni. o NE N 
Direcţiunea lor, este acea pe care o urmâză catena 

Caucasului, adecă aprope NV. SE. 

Visita la Bibi Eibat, 

Cea dintâi visită. am făcut-o însoţit de d-l Gavrilow 
inginer şef la puţurile de la Bibi-Eibat, situate la vre-o 
6 chilometri la Sud de Bacu, într'o vale de erosiune, 
la marginile Caspicei. 

In drum am examinat într'un mal rîpos, depositele 
calcare aralo-caspice, cari zac horisontal în discordanţă 
d'asupra unor argiluri ver(ui, alternând cu nisipuri fine, 
înclinate slab spre N. E..
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Am mers întâiii în concesiunea Zabulow, unde am pri- 
mit cu plăcere stropiturele unui puț artesian de care 
m'am apropiat. Acest puț indicat sub No. 8, are aprâpe 
400 m. adincime şi a dat în timp de 4 luni 35.000 pu- 
dură pe di. In momentul visitei mele da 400 puduri. 

Puţurile din acestă concesiune cum și din cele în- 
conjurătore: Nobel, Rotschild, Taghiet, sunt aşedate pe 
o anticlinală revărsată, în urma căreia terenurile petro- 
lifere 'şi arăt în multe părți capetele la suprafaţa solului 
și chiar la nivelul mărei, de unde emanez însemnate can- 
tități de gaze, cari iluminez n6ptea. Nimic mai frumos 
de cât acâstă flacără mișcătâre pe suprafaţa mărei. 

In partea de Vest terenurile petrolifere se ascund sub 
deposite aralo-caspice. 

Trecem la concesiunea Taghief, unde găsind pe in- 
ginerul diriginte d-l Durniev, vorbind pertect atât limba 
francesă cât și cea germană, m'am oprit mal mult timp, 
pentru a luă tot felul de inlormaţiuni interesante, cari cu 
multă amabilitate mi-ai fost comunicate. 

Cea dintâii informaţiune a fost aceea asupra succe- | 
siunei stratificaţiunilor întâlnite în sondagii, cari cu re- 
gistrul în mână, mi-a fost dată pentru puţul No. 20 
în picidre englese (un picior engles=31 c) 

Secţiunea puţulni No. 20 Tashief. 

Argil plastic . . . . . . . . 800 pie. Enol. 
» cenușii pyritos .... 25 »  » 

Nisip achifer . . ...-....6v» 
Gresie pyritesă . . ..... 18» » 
Argil cu intercalaţiuni de nisp 

petrolifer. . ..,..... 53» 
“Gresie pyritosă . ...... 3» 
Argil albastru cu intercalaţiuni 

de gresii. , ....,... 48» » 
Argil cc... 43» » 
Gresil . . o. 17 » » 
Argil cu straturi subțiri de gresii 25 »  » 
Gresii. . cc... 4» » 

Transport. . „543 >
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- Report . . .542 pic. Engl. 
Nisip petrolifer sec. . . . . . 29»  » 
Argil bariolat. . . . . . . .140 » -» 
Nisip petrolifer . . ..... 38» 
Argil, .. e 64» » 

Nisip petrolier . a Bon 
Argil' . .. Î.. . . . . . — » » 

131 » » 

La 781 p. e. sau 219 m, puţul se află în adincire. 
Fosile nu sa găsit. Costul unui sondagiii. împins la a- 
câstă adincime este de 50—60.000 franci. 

Condiţiunile economice ale exploatărei, 

- UXploatarăa la Bibi-Eibat până acum câţi-vă ani se 
făcea cu puțuri ordinare și prin ajutorul crevacelor ca 
în multe localităţi din România. 

Păcura are o greutate specifică 0.870, ca şi în tot 
teritoriul Bacului. Ea este lipsită de parafină ceea ce o 
punc în condiţiune de inferioritate. cu păcura Română. 

In insula 'Ischelelken şi în Trans-Caspica păcura este 
parafinată şi se dice că s'a găsit acolo și Ozokerita. 

Concesiunea 'Taghief plătesce statului un drept fix de 
9500 ruble pentru 10 diessjatine teren, apoi 10 ruble re- 
devență pe an pentru o diessjatină. Concesiunea e acor- 
dată pe 25 ani. | 

'Taghief a încheat un contract de vindare cu Societatea 
Engleză Stuart et C-ie care trebuiă să se pue în aplicare 
de la 2 Octobre anul trecut, pentru t6te puţurile și 
instalaţiunile sale, având a primi D. Taghiet 5 mili6ne 
ruble. 

Concesiunea 'Taghief, dă anual aprâpe 20.000.000 
puduri. 

Venitul net realisat în 1896 a tost de 3.500.000 ruble. 
Păcura sa vindut în 1896 cu 7!/, cap. pudul din 

„care deducându-se 2 Kapeci costul de exploatare, s'a rea- 
lisat un beneficiu de 5:/, capeică pe pud. 

11
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Dar în 1891 producțiunea Bacului devenind'excesivă 
şi deslacerea anevoidsă, exploatarea s'a lichidat cu perdere. 

Păcura ajunsese a se vinde cu 1 capec 1/, pe când 
exploatarea costa 2; ast-fel că sta perdut :/, capee Ia pud. 

Petrolul lampant neputându-se desface și ne având 
unde "1 păstră, s'a desfăcut pe -un preț mai eltin ca 
păcura. 

Pe aceeași întindere de teren sunt executate mai multe 
puțuri de sondagii la Balachany de cât la Bibi-Eibat ; 
cu tote acestea producţiunea pe suprafaţă egală, e mult . 
mai maro la Bibi.-Eibat. 

In general, primul puț care atinge stratul petrolifer 
este artesian ; cel ce s'ar practică în vecinătate în ge- 
neral numai e artesian. - 

Când puţul artesian numai asvîrlă păcură, se umple 
cu apă sărată, și pentru a-l putea utilisă, trebue a-l slei 
de apă. 

Apa sărată arată 120, Beaume, pe când apa Caspicei 
abiă arată 1/, de grad, ceea ce probâză că apa nu vine 
din Caspica, ci din argilurile salifere ale terenurilor pe 
trolifere. 

Cu cât puţul e mai spre pâlele anticlinalei, cu atât 
are mai multă apă și mai puţină păcură. 

Cele situate către ax sunt cele mai abundente. 
La Bibi-Eibat ca și în cele-lalte localităţi petrolifere 

ale Bacului, principalele exploatări aparțin caselor Nobel 
și ltotschild. 

Explosiunile. 

La Taghief sunt memorabile explosiunile de păcurăi 
însoţite adese-ori de incendii. Aşă în primăvara anului 
1897, cu vro patru luni înainte de visita nostră, un puț 
irupend, a început a vărsă flacără dintrînsul la mari înăl- 
ţimi, ocasionând perderi colosale. | 

Puţul a exploadat la 16 128) lebruarie şi a ars 12 
dile tără a-l putea stinge. | 

E de notat că trei dile mai înainte, isbucnise un puț 
la Rotschild în vecinătate,.cu o putere colosală, după cum
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se vede în ilustraţiunea alăturată. Vintul bătând, păcura 
era asvirlită departe, așă că până la 10 kilom.-a dus 
stropil dintr'insa. 

După trei dile a încetat explosiunea, se vede din causa 
astupărei puțului, dar îndată începu a exploadă. un 
vechii puț din concesiunea Subaroli, care mai de mult 
lusese artesian. 

Imediat după acâsta începu a exploadă puţul No. 8 
de la Taghief adus la adincime de 229 stinjeni cu un 
diametru de gaură de 12 zol. Explosiunea s'a făcut cu 
o așă putere, în cât eșafodaciul sondei a fost aruncat 
în aer și îndată a început a aruncă și flacări. 

Vîntul bătând s'a ars nu numai producțiunea puţului 
care a fost calculată la 800.000 puduri pe di, prin ur- 
mare cât nu produce 20.000 puțuri ale Americei, dar 
sa mai ars 300.000 puduri păcură, 6 miliâne puduri 

" rămășițe (masut) și patru alte eşafodage de puțuri cu 
“mașini cu tot, cum şi rafineria, - 

O perdere care s'a ridicat la 535.000 ruble. Ilustraţiu- 
nea n6stră arată puţul în ardere. 

Incendiul unui puț artesian, se pâte iscă sati din vr'un 
foc în împrejurimi până la care sosesce stropiturile de 
păcură purtate de vînt, sai din contactul gazului cu 
aburii de pe la maşini, sai în fine prin frecarea bucă- 
ților de petre silicisse ce aruncă adesea puţurile în a- 
mestec cu nisipul. 

Spectacolul unui puț artesian de păcură în flacări 
este îngrozitor. Nu 'și pâte face cine-va idee ce trebue 
să fie aceste colâne de foc de 50—80 m. înălțime, care 
se asvirl şi cad în văpae de flacări de culre roșie în-. 
chisă, spintecate prin nori negri de funingine, şi înso- 

_ţite de teribile tunete subterane! 
Puţurile artesiene ati făcut mai adese-ori nenorocirea 

exploatatorilor, căci sunt însoţite de catastrofe ruinătâre. 
Chiar când nu sunt însoţite de flacări, e cine-vă apucat 
de o irupțiune fără să fie pregătit. Eșafodaviul şi tot 
utilagiul se prăpădesce, şi până să apuce să se umple 
gropile, mari cantități se perd fără nici un folos,
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Sa încercat aplicarea unor aparate regulătâre' la gura 
puțurilor, dar nu .în tot-deauna cu succes, | 

Ţişnirea este așă de puternică prin eșirea impetubsă . 
-a nisipului și gazului, că distruge tot în cale. | 

La. Muzeul din Tiflis se află expus un bloc de fontă 
„de vr'o 15.c. grosime .care fusese ros sub forma unei 
căldări prin frecarea nisipului asvirlit. - . 

Asemenea blocuri sunt puse în eșafodagiul sondelor . 
în axul tututor. puţurilor, pentru a concentră produsul 
țisnirei împrejurul puțurilor. 

Puţurile ordinare aduc de multe ori mai bune pro- 
fituri de cât cele artesiene, când sunt prea violente. 

Mai întâiii' un puț. artesian nu durâză mai mult de 
trei-patru. luni, și când trebue a fi exploatat ca puț or- 
dinar, nu ce tocmai productiv. - 

Un puț ordinar durâză mult mai mult şi arc opro-. : 
ducţiune care nu scade repede. e 

Sunt puțuri de acestea cari daii 10.000 leme. pe di.: 
Acest lenomen se observă și în puţurile din România. 

Visita la Balachany. 

Pentru a doua-qi 9 Septembre, ora 7 de dimincţă, 
ne-am dat rendez-vous cu inginerul șef Gavrilow la 
gară, bine-voind a acceptă da mă însoţi și în visita 
de la Balachany. Am prevenit de acâsta şi pe cei-lalți 
colegi al mei, cari cu mulţumire ai primit îmbucură- 
torca scire că puteau să visiteze Balachany, sub condu-. 
cerea inginerului șet al administraţiunei minelor. 

Balachany este cea mai mare localitate petroliferă de ” 
la Bacu, care se găsesce la 15 kilometre la N.V. de 
Bacu, de care e legat prin cale ferată. 

Ne-am oprit la gara Sabountehy, în apropiere de Ba- 
lakhany, pentru a observă un tranșeă al liniei ferate, 
care pune la ivlă seria depositelor terțiare de la Bacu. - 

Până aci am urcat un teren acoperit cu deposite cal- 
care aralo-caspice înclinate ușor spre Caspica. 

In tranșeit avem sub aceste deposite o serie de stra-



N
I
O
N
I
O
N
I
 

NI 
Y
U
D
O
Y
d
 

A
d
 
N
Y
I
Z
E
L
I
Y
V
 
A
l
n
d
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

y
7
 

Pai 
*
 
PPALI 

 
 

 
    
 

  
  

   
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 



165 

tificaţiuni argilose, intercalate de bance nisipâse, cum 
și argiluri tari și negricidse, cu Dreissensia polymorpha, : 
Congeria amigdaloides, Cardii, sub care zac gresii şi nisi- 
puri petrolifere fără fosile. 

Aci am fost întâmpinați, de d-l Kasimir Bardski, Di- 
rectorul minelor societăţii comerciale şi industriale a 
Mărei Negre şi Caspice; un personagiti d'o elegantă pre- 
sentațiune şi d'o amabilitate neîntrecută. 

Bog-Bos 

În trei trăsuri am plecat din platoul Sabountehy în 
visita vulcanilor de noroi—saltze.— 

După 1/4 oră de parcurs pe un drum nu tocmai 
practicabil, urcând slabe rampe prin mari neegalităţi de 
teren, am ajuns la un întins șes deprimat format din 

"deposite aralo-caspice, din nisipurile cărora tătarii sa- 
cazil scot apă prin puțuri de stil românesc cu furcă şi cum- 
pănă, pentru alimentarea Bacului, de la o adâncime de 
12:—18 m. | 

Apa aveă o temperatură arătată de termometrul met 
de 15 R, și fârte mocirlsă. 

Barometrul mei arăta b="759, t==19 R. pe când: la. 
Bacu (Hotel de Europa) era b="766 adică o diterință de 
aprope S4 m. 

Arătarea barometrului meii -holosterie de 766 m. la 
Hotel de Europa din Bacu, nu trebue să ne mire, de 
ore-ce se scie că Caspica are un nivel cu mult mai jos 
ca al Mărei Negre ; cu aprâpe 26 m. 

De aci am urcat pe costa delului Kirmacu, care măr- 
ginesce despre Vest acest întins platoii desolat, de unde 
am avut priveliscea asupra întregului teritorii al Ba- 
„cului plin de neegalităţi și depresiuni ; din care unele 
acoperite cu lacuri sărate : spre Est: Ozero-Sabrat, spre 
S. V. Koloicika- Beiola, (lac sărat), spre S. E. lacul Bo- 
many, iar spre S. de Sabuntschy lacul Ralbaly. 

Scoborând iar la platoii, am mers spre S. E. unde am 
dat de mici crăpături în nisip pline de asfalt. 

Pe alocurea terenul eră acoperit do câjă gresă de
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hiv, produs al oxidaţiunei păcurei, care se întrebuințeză 
la acoperișul caselor. 

Mai departe am dat d'o proeminență în forma unui 
dom semicircular plin de saltze, constituind un vulcan 
de' pămint. Aci e Bog-Bog, situat pe zona petroliferă de 
la Balachany, unde prin un orificii ese bolborosind pe- 
troliii cu bășici de gaze. 

Procesul lormărei acestor vuleani de pămînt de care 
avem un exemplu admirabil în ţara nâstră la Berca în 
judeţul Buzău, este cel următor : 

  

19. Calcar aralo-caspic. 
20. Argiluri şi nisipuri achifere cu Dreissensia și Congerii 
3. Gresii şi nisipuri petrolifere. 
4% Argiluri şi nisipuri bariolate oligocene. 
5%. Etagiul eocen Sumgait. 

Gazele cari es din zona de ruptură, pătrund straturi 
impermeabile argilâse salifere, le excavez până finese 
a le croda, și asvârl afară materialul lor măcinat sub forma 
unui moşoroiti. Cu timpul se formez cupole, adevărate 
mari movili, din vîrlul cărora se degagiază gaz şi pă- 
cură. Unii din acești vulcani de pămînt ajung a câsciga 
un spațiu cât al Vesuviului. Din acești vulcani se rup
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une-ori mase enorme de gaze, care prin frecarea pic- 
trelor de cremene ce asviri, se resolv în flacări. 

In urma acestei explorări meologice, geotectonica stra- 
tificaţiunilor între Sabuntschy și Bog-boe se presintă 
după mine în chipul aci figurat, adică într'o anticlinală 
culeată spre Nord (Fig, 14). 

După aceste interesante exploraţiuni geologice, unii 
din colegii noştri fiind învitaţi a lua dejunul la Direc- 
torele administraţiunei Nobel, sai despărţit de noi. 

Ei și cu alţi dou! colegi wermani, al căror nume 'mi 
scapă cu regret, am fost reţinuţi la dejun, la amabilul Di- 
rectore Bardski. , 

Mult graţi6sa sa damă, este o vieneză vorbind perfect 
limba franceză. | 

Intr'o elegantă sală de mâncare, am luat parte la un 
dejun fârte copios, care ne-a surprins tu atât mal mult, 
cu cât amabila d-na Bardski n'a fost anunțată de sosirea 
neașteptată a celor trei 6speți ai sti, de cât cu o oră 
înainte. 

Condiţiunile ceonomice ale exploatărei 

După masă am visitat cu directorul Bardski mai 
multe puțuri de la Balahany, aflate pe terenul concedat 
traţilor Nobel. ” 

Aci ca și la Bibi-Bibat se întâlnesce prin sondagii 
mai întâiui argiluri plastice vinete cu intercalaţiuni de 
bance nisipâse, după care urmeză o alternanță de ar- 
giluri cenușii și nisipuri petrolifere. 

Aceste terenuri fiind slab constituite, se îngăurese cu 
mai multă înlesnire de cât cele forte consistente din 
America şi chiar România. 

La Balachany sunt peste 1600 de eşafodagii de sonde. 
Depărtarea de la unele la altele, de multe ori nu e mai 
mare de 40-—50 m. 

Puţurile cele mai productive sunt în anticlinală, cu 
tote acestea nu e regulă fără excepţie. 

Către axul anticlinalei, puţurile merg până la 120—150
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m. peniru a [i productive, Mai departe către aripele 
șălei de îndouitură ating 400—.500 m. 

O sondă de căutare întreprinsă de frații Nobel în 
zona Balachany la 640'm. a arătat până la 235 m,, 

“marne, nisipuri și calcare cu Dreissena şi Cardium, de 
aci până la 407 m. stratificaţiuni fără fosile, și în fine 
straturi de nisip cu intercalațiuni de marne, și însem- 
nate emanaţiuni de gaz la 480 m., dar fără păcură. 

Ca și la Bibi-Eibat păcura se află sub o presiune co- 
losală şi seridică ţișnitâre, de multe ori cu acelaș cor- 
tegii de catastrofe. , 

Țişnirea fiind casul obicinuit, tâte puțurile sunt în- 
congiurate de vaste gropi de pămînt pentru a imagasină 
păcura. 

In concesiunea Rotschild, am visitat un puț intermi- 
tent fOrte interesant; ne țişnind păcură de cât de 3—4 
ori pe di. E 

- După ce se sleesce prin ţişnire, se lasă lingura—ci- 
“lindrul în fer cu care se seâte păcura—până aprâpe 
de fund la 310 m., unde seumple, și în timpul mane- 
vrărei pentru urcare, descărcare și redescindere în puț 

„pentru a fi umplută din noă, păcura se urcă gradat; 
așa că la fie-care descindere, lingura are a merge din ce 
în ce la mai mică adincime. | 

Eram înaintea puțului, când lingura spre a se umplea 
na mers de cât la 50 m., așteptarăm puţin, şi iată că 
Începe irupțiunea care a durat câte-va minute. 

Un alt puț intermitent presintă o altă curiositate. 
Acesta ascâptă să fie sgândărit spre a ţişni. Se in- 

troduce lingura nu pentru a se aduce plină cu păcură; 
ci numai pentru a aţăţă irupțiunea, care şi începe îndată. 

Fie-care irupţiune se semnaleză prin tunete înfundate. 
Păcura ţișnesce cu putere atunci printre: scândurile 

eșafodagiului, și se” scurge în basinele de pămînt. 
Tătarii acoperiţi cu o cască de tinichea pe cap, ca 

să se apere de loviturile pietrelor ce asvir! cu dinsele - 
țișnirile de păcură, sunt ocupați cu manevrarea îndreptării 
țișniturii către canalurile de scurgere. 

Cilindrele sai lingurele de extracţiune prind 30 pu-
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duri şi se pote scâte cu dînsele în puțurile ordinare 
până la 10.000 puduri în 24 ore. 

Puţurile ţișnitâre ţin une-ori numai câte-va săptămâni, 
alte ori câte-va luni, şi trec în stare de puțuri ordinare. 
„Sondajele se execut saă prin sistemul cu cădare li- 
beră al trepanului sti după sistemul canadian cu sfori. : 

Se înaintâză în argil până la 4 m. pe di, iar în nisi- 
puri până la 2 m, - 

Când păcura nu vine sub forma artesiană, se extrage 
prin nisce tuburi cilindrice. | 

Extracţiunea prin pompare esto imposibilă, din causa 
marei cantităţi de nisip ce vine în amestec cu păcura. 

Intregul teren petrolifer de la Bacu, este parcelat pe 
loturi concedate dejă, sati ce se vor mai concedă în 
viitor de Stat. 

Inainte, exploatările de păcuri erai arendate d-lui 
Mirzoev, care exploată în mod: primitiv prin puțuri 
ordinare. 

La Balachany parcelările de concesiuni coprind loturi 
de la 1—5 diessyatine, 

Condiţiunile nu sunt așă lesnici6se la Balachany ca 
la Bib-Eibat, după cum le-a apucat 'Taghief. 

Se face licitaţiuni cu condiţiunea că adjudecatarul 
are a plăti o redevenţă pentru un minimum de extrac- 
țiune în puduri, dinainte calculat. 

Așă socictatea Rotschild, are 2 loturi de 6 diessyatiue. 
Ea este obligată la plata unei extracțiuni minimale 

de 2:/, milisne puduri pe an. 
Dacă se constată că producţiunea s'a micșorat sim: 

ţitor, atunci plătesce 3:/, capeici pe pud. 
Pentru cei-lalți concesionari sunt variate condițiuni, 

dar mai tâte ati de basă un minimum de producţiune. 
„_ Concesiunile se acord în general pentru o peridă 
de 12 ani, după care tâte puţurile cu instalaţiunile lor 
rămân Statului. Pentru acestea din urmă însă, se acordă 
o despăgubire. 

Sunt şi proprietăți particulare cari au& fost date pe 
vecie; plătindu-se 30—40.000 ruble o diessytină, adecă 
aprope un hectar.
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Sunt diesjiitine cari s'au plătit și cu 250.000 ruble. 
Astădi sunt 510 diesjiitine în exploatare la Bacu, de 

către 97 firme comerciale. 
De la Balachany, am mers în trăsui la Sabuntschy, 

unde ne-am oprit înaintea unul puț ţișnitor numai de 
două ori pe săptimână, când dă abiă 300 puduri. Acest 
put se astupă adesea ori prin nisip şi argil, de care 
trebue mai întâiă a fi curăţit bine pentru a ţișni. In a- 
dâncirea sa n'a dat păcură până la 350 m. 

Visita la Surahany, 

„De aci am plecat cu trenul la Surahany, unds d-na 
Bardski, a avut graţiositatea a ne însoţi. 

Surahany la 20 minute distanță de Sabuntschy, este 
localitatea focului etern. 

In Surahany mai peste tot locul unde înfige cine-vă 
un baston, încep să iasă gaze, cari se pot aprinde cu 
un chibrit. 

Gazele ce se degagez aci, serv pentru iluminat, în- 
căldit, și la fabricarea varului. 

Dar mai interesant de cât aceste prosaice folosințe 
ale darurilor naturei, este glorificarea acestor focuri prin 
ridicări de templuri în timpuri depărtate. , 

Stă aci și astădi în piciâre deși în ruină, templul în- 
chinătorilor focului. " 

Printr'o pârtă, asupra căreia din două cămine visi- 
bile de departe, ca nisce mari torţe, es gazele în [la- 
cări, intri într'o curte dreptunghiulară încongiurată de 
o clădire la pămînt cu mici celule, purtând pe păreți 
inseripţiuni sanscritice sau persane. 

In mediulocul curţei stă templul, având o basă pă- 
trată suportată de patru portale. Jos se află o gaură 
asupra crăpăturei de degagiare a gazelor despre care 
am vorbit dejă, prin care gazele se înălțaii în flacări 
și formau focul sacru, astădi stins. 

Preoţii focului sacru s'au prăpădit, timpurile ai schim- 
bat totul şi focul etern servă astădi unei rafinării de
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petrol instalată în apropiere. Gazele sunt captate în 
tuburi, și aduse la fabrică pentru încăldirea retortelor 
în fabricarea petrolului. 

Visita la Tehernagorod. 

In fine, la 10 Septembre, am visitat împreună cu 
Iloffer şi Oebeke, oraşul negru Tchernagorod, — unde 
peste 200 fabrici serv la fabricarea şi transformarea 
păcurel în diverse producte industriale. : 
Am visitat fabrica cea mai bine instalată a fraţilor 

Nobel, sub conducerea chimistului fabricei D. Rudolt 
Wischin; un f6rte amabil personagiii. 

Păcura se scurge la fabrică prin numer6se tuburi în 
imense reservorii de jer de aprâpe 50.000 hectolitre. 

„De aci nu este adusă direct la retorte; ci în nisce mari 
reservorii încongiurate de tuburi, în cari circulă resi- 
diul de petrol-masut. Păcura încăldită ast-fel dinainte se 
scurge într'o baterie de căldări sistem Nobel cu focar- 
injector, în cari se încăldesce de la o baterie la alta 
succesiv la o temperatură din ce în ce mai ridicată. Din 
primele căldări se distilez uleiurile ușdre, din cele din 
urmă Aerosina. Amândouă se condensez şi se curăţ din 
noi. Residiurile cari es din cea din urmă căldare la tem- 
peratura de 3000 C. adecă masutul, dă căldura sa pri- 
melor reservorii de încăldire; apoi se recoltă pentru a 
fi pus în vindare ca material de încăldire, sai că se prepară 
mai departe ca Ulei de uns. 

herosina se amestecă cu primele producte ale disti- 
laţiunei, şi se curăță cu acid sulfuric și sodă și este 
apoi se6să în comereiii ca Petroleă, 

Din primele destilate, prin o destilaţiune lracționată 
se câștisă și benzina. 

Productul cel mai valoros al acestor destilațiuni, nu 
este Herosina, ci masutul care ajunge unc-ori a se vinde 
mai cu preţ, de cât petroleul, căci acesta se desface grei 
şi pentru a fi păstrat cere reservorii colosale în forma 
unor gazometre.
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LI Pa Renania 

Cu “industria păcurei „se lesă la Bacu și numerâse - 
industrii :chimice, cari se ocup cu prepararea a nume- 

"“roselor producte necesari în 'comerciii, ast-lel ca nu 
rămâne nimic pierdut. - | Aa i 

Intre acestea putem menţionă: Vaselina, Cymogena, 
Rhigolena, Gasolina,. Ligroina, apoi pomadele Cold- 

; crome, champhor Jee, și diverse producte farmaccu- 
tice. | | 

Bacu fiind la o mare depărtare de centrurile indus- 
triale ale Europei, fabricanți! Nobel s'a sândit a fabrică. 
la Bacu tâte productele industriale de care are nevoe 
tratarea păcurei. | | 
In.primul loc eră acidul sulfurie pe care l prepară 

din pyritele Caucasului. * i 
„Apol mai eră soda, care se prepară din sărurile trans- 

caspice în amestec cu: calcarul aralo-caspic 
labricarea sodei a ajuns a formă o industrie impor- 

tantă la Bacu, căci d'aci s'a născut un export însemnat. 
lin residiurile alcaline peste Caspica și Marea Negră 
pentru fabricarea săpunurilor, cari de la 10.993 pudurr 
în 1889-a ajuns la 52.207 puduri în 1895. - 

In fine crai numerâse aparate de mașini cari intră 
în proporţiune considerabilă precum: retorte, tuburi 

„şi tot utilagiul de fer, care se. fabrică astădi în. loca- : 
litate. | Si 

In 1896 fabrica Nobel a lucrat 70 milisne puduri -. 
păcură. : - 

” - Din acâsta a extras: 

20 mil. puduri petroleii, . 
Do.» alte ulciuri, 

40 .» p î.. „residiuri, 
" După visita atât de instruetivă a -vastelor fabrici No- 
bel, în cari e de admirat şi o curățenie 'extraordinară; 
întreținută prin distribuţiune de apă la tâte aparatele 
pe unde se fac scurgeri inevitabile de fabricate, am 
fost: de am visitat. sub conducerea d-rului Wischin va- 
porele societăţii Nobel la Caspica, pe cari se încare 
productele de destilaţiune. o
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Aceste produse ajune prin tuburi până la corăbiile 
de încărcare. Aceste tuburi port disposiţiuni ingenidse 
care permit încărcarea în vapâre! chiar în timpul fur- 
tunelor pe mare. Intors la Bacu, am luat imediat tre- 

„nul accelerat care a doua qi la Sh: diminâţa trebuiă 
să ne întârcă la Tiflis.
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COMERCIUL PĂCUREI. 

O ochire istorică. 

In Rusia înainte vreme eră regimul monopolului, iar 
procedeurile de exploataţiune rudimentare. AMijloce les- 
nici6se de transport nu existati, căci caravanele de la 
Bacu la Wladicawlkas nu puteaii transportă de cât mici 
cantităţi de păcură. De altă parte petroleul eră răi pre- 
parat şi residiurile n'aveai întrebuințarea care o aă 
astă-di ca material de încăldit, şi se ignoră şi prepara- 
țiunea atâtor variate produse industriale. 

Ajunsese ca petroleul American, superior în prepa- 
rațiune, să ia locul chiar pe pieţele ruse; productului 
național. 

La 1872 sa desfiinţat monopolul şi odată cu liber- 
tatea, exploatărilor începi perfecţionarea utilagiului, îm- 
bunătăţirea mijl6celer de transport, și ca resultat mă- 
rirea producţiunei și desvoltarea comerciului. 

Guvernul rus în tot dauna cu ochiul acolo, unde e 
un interes naţional de satisfăcut, nu se mărgini aci. 
Pentru a protege industria petroleului pe pieţele ruse 
urcă considerabil vama, și pentru a o face să realizeze 
progresele din America, a instituit o comisiune pentru 
a studia în ţările streine mijlâcele d'a perfecţionă in- 
dustria petroleului.
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La aceste fericite împrejurări, se mai adaogă un factor 
decisiv pentru desvoltarea industriei păcurei la Bacu, a 
fost stabilirea trei ani după desfiinţarea monopolului, 
a Îraţilor Nobel din Suedia, aceşti 6meni ingenioși, căror 
li se datoresce descoperirea torpilorilor și a dinamitci. 

Stabilirea fraţilor Nobel, însemnsză în istoria Bacului, 
începutul unei perisde de progres continuti. 

Până la venirea lu Nobel, petroleul eră transportat 
la Marea Caspică cu carele în butâe, cu o mare chel- 
tuială. Nobel așeză tuburi de la Balachany la Caspica 
și dete un exemplu concurenţilor din Bacu. 

Fraţii Nobel mai aveai de învins și alte dificultăți. 
Drumul de fer transcaucasian Bacu-Bztum, nu eră 

executat şi pe Caspica nu se găsiaii vapâre convenabil 
arangiate pentru a puteă transporta petroleul. 

In butâe era grei de transportat, căci pe marele căl- 
duri de la Caspica se spărgeaii şi ocasionati o mare 
risipă. 

A trebuit a înfiinţă ateliere într'adins pentru a con- 
strui bateluri-citerne. Cu modul acesta a putut ajunge 
a invadă pieţele ruse prin Volga. Batelurile se umplu 
comod prin ajutorul tuburilor care le pună în comuni- 
caţiune cu fabricele ; merg pe Caspica până la Astrahan, 
unde se descare comod sati în vagâne-citerne sau în 
corăbii fluviale, cari fac serviciul pe Volga ; construite 
tot de Nobel. Cei-lalţi rafinori imitară pe fraţii Nobel şi 
acum mai multe sute de bateluri-citerne cireulez de la 
Bacu la Astrahan. | 

In 1895 afară de 280 şalupe se păsiati pe Caspica 92 
bateluri-citerne, printre care unele ati o capacitate de 
80.000 puduri. 

Batelurile care sue Volga se descare la Nijui-Now. : 
gorod, 

De acolo prin cale ferată ajunge la porturile Baltice, 
de unde abordez câstele Germaniei, Belgici şi Franţei. 

Pe Marea Negră portul Batum sorvă la distribuirea 
activă a produselor oleogindse ruse atât pe pieţele ruse 
cât şi în Oceident și Orient. In 1894 ati plecat încărcate
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Waci 936 bateluri cu 1.108.249:t. și 215 șalupe cu 
82.202 t. 

Din acâstă cantitate s'a încărcat pe jumătate în ba- 
teluri-citerne. - 

Când s'a inaugurat linia Bacu-Batum noui debuşeuri 
se deschiseră comerciului păcurei nu numai în tot Cau- 
casul dar și în părţile de Sud ale Rusiei și în tâte ţările 
limitrole ale Mărel-Negre. Se înlesni în acelaș timp 
accesul productelor ruse pe pieţele occidentale. 

Fraţii Nobel merseră și mal departe pentru a înlesni 
scurgerea produselor ruse pe pieţele occidentale, în con- 
curență cu cele americane ; sai pus în capul unei. mari 
întreprinderi d'a lega Bacui cu Batum prin tuburi pentru 
scurgerea produselor pe o distanţă de aprâpe.95V kilo- 
metre, care e și terminată. | 
_E vorba şi de înființarea unui tub de scurgere între 
Bacu și Goltul Persic pentru a acapară pieţele orientale. 

Inconvenientul care există astădi cu navigaţiunea flu- 
vială, întreruptă iarna din causa înghețului riurilor, va 
fi în curînd suprimat prin legarea Bacului cu Petrovsk, 
capătul liniei ferate Wladicawlkas pe Caspica, care va fi 
chiar în cursul acestui an'un fapt împlinit. 

Desvoltarea- producţiunei 

Intreg acest concurs de împrejurări favorabile des- 
voltărei industriei păcurei la Bacu, a făcut ca produc- 
țiunea păcurei să iea un mare avînt; aşă cum resultă 
din. datele statistice ale administrațiunei minelor pe 
anul 1897.
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Mersul atât al producţiunei cât şi al fabricaţiunei a 
fost de la 1880—1897 după cum urmâză: 

  

    

  

e e - 3 = | 
E 5 Z a E 
> = = -Z > 

= _ = te = S > o 
| < = Z P az 5 = 

1830 25 8.0 — 7.0 — 15.0 
1881 40 12 $ — 9.3 — 22.1 
1852 30 13.5 0.3 1830: — 31.8 
1883 -60 130 1.2 18.8 — 35.0 
1884 9%0 220 1.5 29.2 — 52.7 
1385 116 30.0 1.6 33.Y .- 63.5 
1836 150 35.0 1.7 36.2 — 72.9 
1887 165 44.0 23 415 — 87.8 
1858 192 50.0 2.6 58.5 — 1U.1 
1839 205 61.1 3.3 88.6 42 197.3 
1890 239 67.3 4.6 97.1 65 175.5 
1891 288 11.0 5.1 103.4 11.6 194.1 
1892 298 18.7 56 106.8 11.7 212.8 
1893 337 85.9 5.8 143.5 19.2 247.4 
1594 309 71.2 6.4 193.6 16.4 287.6 
1895 396 831.0 6.8 180.4 15.1 293 3 | 
1596 406 86.8 8.3 185.6 25.5 306.2 | 
1897 433 90.3 9.1 221.7 22.1 34418                     

Din acestă cantitate s'a extras prin: 

1539 1890 1831 1892 1593 18094 1895 1896 1897. 

Extracţiune cu vase: 149.7 116.6 295.4 210.8 2455 23517 264.6 29922 39936. 
Tişnire | 426 4977 99.2 15.1 109.2 618 1128 87 888. 

17 

Represintarea grafică aci alăturată, datorită d-lui... ne 
face să vedem dintr'o aruncătură de ochi, mersul pro- 
ducţiunei păcurei de la 1891 atât prin scâtere cât și prin 
țişnire pe fie-care lună, cum şi vatriaţiunea respectivă 
a preţului. - 

Suprafaţa de jus, liniată mai rar, de la linia zero până la 

12
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linia de sus în zig-zag, arată ttă cantitatea de păcură pro- 
dusă în fie-care lună, iar partea de sus. mai strâns li- 
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niată, arată câtă cantitate din acestă 
este dată prin puțuri ţișnitâre. 

Activitatea lucrăr 
bloul următor: 

producţiune totală, 

ilor de sondagii este arătată prin ta- 

  

| 
  

  
  

              

2. | 22| |lz>l| = 

„zii âes e] 55 a = £ = =] 
—_ = 

1889 218 121 283 85 47] 6.300 

1890 336 231 50 157 85 "14.810 

1891 „458 291 S7 147 150 19.980 

1892 418 .| 200| 111 59 83 11.670 

1893 458 | 175 102 60 68 10.984 
1894 532 204 101 102 90 12.853 

1895 601 | 269 133 157 914 20.762 

1896 1306] 384 173 209 134 28.124 

1897 "917 dit 156 300 203 39.841 

Exploatarea a fost în puduri după cum urmeză: 
  
  

  

  

  

  
          

  

  

| | : 5 T6te puţurile E 

| = 53 = n misi 
| a. 3 Puduri 

1892 || 448 | 280.513.843 639.500 

1 1693 || 458 | 8324.163.197 109.089 

| 1894 | 532 297.651.021 359 306 . 

| 1895 | 601 317,426.620 624.878 

1896 j 134 3586.264.782 526.246 

| 1897 | 917| 422.160.751 460.698 
l     
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Adâncimea mijlocie a puţurilor în stânjeni a fost: 

1890 1891 1892 1893 1894 1885 1896 

Balachany . 87.7 90.1 931 96.81 97.10 98.38 101.58 
Sabuntschi. 988 1112 1205 122.95 129,32 13124 138.66 
Romani .. 67.1 97.5 109.8 128.57 145.31 154.69 103.814 
Bibi-Eibat . 106.4 118.5 195.7 129.81 140.01 1476 163.43 
In mijlocii . 94.7 162.2 109.7 113.70 119.55 121.97 12787 

In 1897 a lucrat la Bacu 63 rafinării, cari în primele 
dece luni ai produs 72.684.000 puduri petrolei. Pentru 
producțiunea acesta, s'a întrebuințat 291.732.000 puduri 
păcură, așă că pentru un pud petrolei sa întrebuințat 
“peste 4 puduri păcură. i 

„ Proporţiunea de fabricaţiune a residiurilor în raport 
cu petroleul a fost în acelaş timp ca 2:1. 

Analysa petrolenlui Rus și American. 

Calitatea petroleului rus din Bacu a fost dată prin a- 
nalise întreprinse în Germania, în comparaţiune cu acea 
a petroleului american, cu care intră în concurenţă. 

După datele de analisă ale d-lui Finkener, profesor la 
institutul de chimie din Berlin, însărcinat oficial de Mi- 
nisterul Comerciului și Industriei din Prusia; petroliu- 
rile de proveniență Caucasiană și Pensilvană aă arătat: 

Petrol Petrol 
Caucasian.  Pensilvan. 

Inceput al ferherei. . . . . . .1500C. 120, 
Volatilisate până la 2000. . . . -40%, 250%/ 
De la 200—2500.. . ... . . :40% 25%, 
De la 250—3400,. .... . . 16% 20%, 
De la 340 ferbere. . . ., . . .„ 400 35% 

* Greutatea specifică la 21%5 C.. . 0.8188 0.8029 
Inflamabilitatea. . . . .: 280.50. 2550. 
luțâla de scurgere prin o ţâvă 

subţire . 4 3.
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Puterea de lumină. Punctul de intlamabilitate fiind mai 
ridicat în petroleul de la Bacu, el este și mai puţin. 
periculos. . 

Mica cantitate a hidrocarburelor, la a căror volatili- 
sare se degajază carbon, nu produce de cât o mică 
sgură la fitil. De alta parte lichidul fiind mat subţire 
se urcă mai bine în fitil. Dacă sar construi, dice chi- 
mistul prusian, nisce lampe proprii pentru petroleul din 
Caucasia, el ar arde cu mai mare avantagii de cât cel 
din Pensilvania. 

Un alt chimist din Francfurt, dr. Becler, după însăr- 
cinarea ce a avut din partea direcţiunel Căilor Ferate a 
dat următorul avis: 

«Petroleul Caucasian coprinde 3 la sută mal puţin în 
părți volatile, intrând în ferbere sub 1500, de cât cel A- 
merican. Pe când părţile în ferbere între 150%—2500C, 

“care se arăt ca un bun uleiă de iluminat, comport 70.5 
la sută în petroleul rus, în cel american figurez: cu 
50%/,. . ” 

Aceste 50%, chiar, nu pot să fie considerate ca un bun 
uleiii de luminat, fiind-că la distilațiunea petroleului 
american la 2509, intervine deja descompuneri. In petro- 
leul Caucasian, acestea n'aă loc de cât între 2800—2850. 

Apoi modul d'a se comportă al uleiurilor cu acidul sul- 
furic de 1.53, lasă a se recunâsce că petroleul cauca- 
sian, este mult mai bine rafinat de cât cel american 

Condiţiunele concurențer: 

Consecința naturală a desvoltărei industriei petroli- 
fere la Bacu, n'a fost numai isgonirea petroleului ame- 
rican de pe pieţele ruse, ci şi crearea unul debușei 
în afară productelor ruse. | 

Pentru uleiurile ruse n'a fost tocmai aşa dificil a câş- 
tigă piețele străine, dar pentru petroleii, concurenţa a- 
mericană este covîrşitâre. 

Inainte de construirea 'Trans-Caucasului, eră pentru 
Rusia mai avantagios ca să "ȘI dirigeze -tâte transpor- 
turile sale către Occident prin porturile Baltice, căci
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cea mai mare parte din trafic îl avea drumurile ruse, 
dar nu .e acâsta calea cea mai economică, și de aceea 
"debuşeul în Germania n'a putut luă o mare desvoltare. 
După construirea Transcaucasului și ridicarea portului 
Batum, petroleul rus a găsit prin marea Neoră un drum 
mai eltin către Occident, dar cu acesta câștigă mai mult 
traficul străin. : 

Noua cale însă, urmată d'o organisare mal puternică - 
comercială, în deslacerea productelor ruse, va aveă de 
efect a creă acestor producte condițiuni de concurență 
neîntrecute. 

După cum transcaucasianul asigură o desfacere mai 
comodă produselor industriei de păcură rusă în Oeci- 

„dent, trans-caspicul e chemat a'i asigură un bun debușeii 
în extremul Orient. N 

Petroleul este transportat de la Batum' mai mult în 
citerne Ţe pieţele asiatice, dar se transpârtă și în cutii 
de tinichea la unele porturi ale mărei Negre. Cutiile au 
„capacitatea unui pud și sunt închise în cutii de lemn. 

In Batum sunt ateliere proprii pentru fabricarea unor 
asemenea cutii. 

- Totalitatea exportului productelor oleagindse din Rusia 
de la .1889, este după cum urmeză: 

  

: - TSte produ- 
_ânii_ Petroleii sele din petrol, 

1889 29.3 mill. pud 37.4 
1890 362 » » | 49.4 

1891 412 » » 414 

1892 442 » » 51.5 
1893 413 » 55.4 

„1894 - 403.» » 49.1 
1896: 40 o» » 485 

Aprâpe 35 mili6ne puduri se desfac anual în Rusia 
pentru trebuința fabricelor interne. , | 

Exportul prin porturile Baltice abiă atinge 5 milione . 
puduri.
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E vorba a se construi la Odesa un port special pentru 
petroleii, care va da un mare avînt exportului. 

* 
+ * 

O concurență puternică întimpină petroleul rus pe 
pieţele Germane din partea petroleului american, grație 
unei bune organisări comereiale a Comp. «Standard Oil 
Comp.» care prin numerâsele sale agenții distribuite 
peste tat teritoriul German, a ajuns a aveă aprâpe mo- 
nopolul comereiului petroleului în Germania; cu care e 
în stare a menţine pe pieţele acestui Imperii, un preţ 
mai ridicat produselor americane în raport cu cele ruse, 
de şi analisele indic pentru acestea din urmă o calitate 
superi6ră. | | 

Acâstă concurență pe an ce merge: este tot mai 
puternică, și sa întins în tâte țările occidentale; de 
acea observăm o retrogradare însemnată. a exportului 
petroleului rus pe pieţele europene de la 1891, după 
cum este indicat aci în miline puduri: 

1891 1892 1893 1894 1895 1896 
98.2 27.17 968 266 25 2944 

Numai prin faptul că exportul pe pieţele în afară de 
Europa (Asia, Africa, Australia) s'a ridicat în acelaș timp 
forte mult (de la 14.1 mil. puduri în 1891 la 24 mil. 
puduri în 1896) a fost posibil a ţine balanţa exportului 
aprâpe în aceleași limite. , | 

Ixportul petroleului rus în extremul Orient, se face 
prin Compania Samuel, care: actualmente are 13 mari 

- vapsre-citerne de mare, cu agenţii în 15 diverse porturi 
de la YVladivostok până la Bombay și apoi numerâse ate- 
liere pentru fabricarea cutiilor de petrol. 

In anul 1896 acestă firmă a exportat 11 mili6ne puduri, 
„din cară în China vre-o 2 mil., în India iar vr'o dou, și în 

" Japonia un milion, şi restul în cele-lalte ţări ale extremu- 
lui Orient. Pe lângă acâstă- casă mal sunt Nobel Brothers 
C-ie, Societatea Caspică-marea-Negră (Rotschild) şi Com- * 
pania Mantaschef, firme însemnate de export, al căror 
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comerciii se întinde și în Germania. Mantaschet C-ie are 
agenţii și deposite la Salonic, Smyrna şi Egipet. 

Dar de la 1897, tâte aceste case comerciale n'au făcut 
afaceri strălucite ; ceea-ce s'a resimţit și în portul Batum 
care în August, n'a exportat de cât 280.000 cutii cu petrol, 
pe când în '1896 în aceiași lună, exportul se ridicase la 
600.000. 

* 
E * 

În Asia unde se menţineă mai puternic concurența ; 
precum în India, China și Japonia a scădut considerabil. (1) 

Aci a intervenit un alt factor vătămător exportului 
rus ; descoperirea unor însemnate sorginți petrolifere în 
insulele Java şi Sumatra, exploatate de societăți puternice 
cu capitaluri de aprope 100 milisne guldeni. 

Acestă nouă industrie a' Indiilor de Jos, va ajunge a 
" acapară tot comerciul Asiei, și va restrînge debușeul atât 

al produselor ruse cât și al celor americane. 
Efectele asupra comerciului de export rus le-am a- 

rătat dejă. . ! 
America s'a resimţit şi ea de acestă concurenţă ; căci 

de unde exportulamerican la Java a fost în 1896 de 2 mi- 
line de cutii, a scădut în 1897 Ja un milion şi jumătate. 

Compania Standavd Oil nu rămase cu braţele încruci- 
şate în faţa acestui redutabil concurent, şi a şi început 
tratative pentru a prinde în mreaja sa, societăţile de ex- 
ploatare. | 

Până acum n'a reușit, căci în ţările Indiilor de jos, 
nu se vede cu ochi buni ca o societate americană 
să pue piciorul aci, și guvernul a făcut totul pentru 
a întări aci societatea <Alocara Emin» ca să mârgă de 
sine stătătâre, pe propriile ei base. Ia 

De curând sa mal descoperit isvâre de păcură, ne- 
liniştitOre pentru exportul rus, şi în China; la Tsilin-Chiny 
şi la Burma, unde păcura se găsesce rafinată natural. 

= 

*. + 

  

(1) Din acestă mieşorare a debuşeului, a resultat o scădere 
mare în preţul petroleului lampant la Bacu ; care era în 1897 de 4—5 Kapeici la pud, şi la Batum de 26-27 Capeicl:
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Exportul petroleului rus în Germania stă mai mult în 
mâinile «Companiei Nobel» care are în Berlin o sucursală. 
numită : Societatea de împort pentru petrolul Ruso-germană 
căreia caută să "1 dea o organisare cât de desvoltată. 

xportatorii ruşi comptez mult pe posibilitatea unui 
resbel vamal germano-american în favârea lor. 

Ajutaţi și de abila diplomaţie rusă, at căutat a des- 
ceptă opiniunea publică germană asupra pericolului ce 
presinta pentru pieţele germane, monopolul de fapt al 
“Companii Standard, și au adus cestiunea chiar înaintea 
Camerelor wermane. : 

Un comitet s'a format în anul trecut în Mannheim 
de către marii comercianţi wermani, întitulat : Comit€ 
unabhiingiger Petroleum grosshiindler Siidicest- Deutschlands, 
care a adresat o petițiune cancelarii imperiului contra 
Comp. Standard Oil, prin care arată că piața wermană este 

"astădi fără apărare în faţa acestei Companii. Petiţiunea 
dice că tratările ce at urmat între comersanţii cari 
n'aă legături cu acestă companie şi Cria Pure Oil din 
Hamburg, pentru a luptă contra concurenţii Standard 
Oil Comp; ai dus la resultatul că C-ia Pure.0il nu e 
pentru moment în stare d'a luptă cu Standard Oil C-ie ; 
ast fel că acesta din urmă a ajuns să dicteze preţurile 
în Germania. 

Comersanţil arăt că numa! un marlk de urcare la 100 
lg. peste preţul celor-l'alte uleiuri, costă pe Germania 

„în fav6rea capitaliştilor americani, numar puţin de 10 
miliâne anual. 

"n 

*» >» | 

Cestiunea a fost adusă către finea anului trecut în 
Reichstagul german de D-rul Bassermann, interpelând 
guvernul în aceşti termeni: Ce măsuri crede a lua gu- 
vernele unite, pentru a scăpa pietele germane de monopolul 
petroleului, pe care “1 ezerciteză : Standardt Oil Comp? 

La acestă interpelare sub-secretarul de stat Posadowsli 
a respuns în termeni, cari dovedesc o'cunoscinţă pro- 
fundă în cestiunea concurenţii comerciului păcurei în 
Germania.
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Dăm aci următorul extras din acest discurs. | 
„_ Gralul Posadowslki a răspuns că: Standard Oil Comp. 
are ascendentul asupra comercianților intermediari ger- 
mani, prin 0 organisare plină de vitalitate întrun cere 

„xast. Incepând cu slabe mijlâce a ajuns a aveâ astădi un 
capital de peste 100 mili6ne dolari, şi a ajuns a sugrumă 
concurența unei societăți puternice Pure Oul C-ie. 

A căutat a face tributar întreg comereiul de: petrol 
german, și după siluirea celor două societăți indepen- 
dente Jassoe Jung et .Comp. în Bremen și Filip Pot, în: 
Manncheim "şi-a ajuns scopul. Aceste firme ai resistat 

„mult silinţelor Companiei Standard Oil, însă a făcut ce 
a făcut și le-a subjugat. .. 

Prin contracte încheiate cu comercianții intermediari 
în care le este prescris acestora preţul : de vindare și 
beneficiul, aceştia ai fost degradaţi în stare de agenți. 

Ar fi întrebarea, dar pentru ce comercianții accept 
„asemenea dictaturi? Se pote răspunde numai, fiind 

că le este ridicată posibilitatea d'a-și procură petroleul 
din altă parte, sati fiind-că debitul lor ar fi slăbit prin 
„agenții Companii Standard. | 

* 

* * 

Folosul ce percepe Societatea Standard prin organi- 
sarea sa, este cu tot preţul scădut al petroleului, de 
3-60 pe butoi, un beneficii pe care nu" pâte avea 
nici un comerciant intermediar. 

Aşa în anul 1896 a dat dividende de 31%, iar în 
„1897 500/,. 
Noi, a dis d. Posadowsli, putem 6re interveni în ase- 
menea contracte ? 

De altă: parte: vedem că. prețurile scad într'una, de 
când a mai intrat în concurență: Societatea germană- 
"americană de petrol, căci iată ce în ce regres au fost 
la Bremen:
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Pe cântar 
metric | 

1591. ,, . . . . . 1333 mărci 
1892... . . . . . 1296 » 
1893... . . e 11.10 » 
1894... . . . . . 9.52 » 
1895. ....... 9.170 » 
1896. . . .:, . . . 13.50 » 
18597... ..... 940 » 

Urcarea din 1895 și 1896, se explică prin impuţinarea 
ce a avut loc în acel an a produeţiunei americane, care 
a avut de resultat o urcare a preţului petroleului. 

Graful Posadowsli a anunţat însă câte va măsuri pe 
“cari eventual le va luă guvernul german în cas de ne- 
cesitate, contra monopolului numitei Companii ; măsuri 
„cari vor fi de natură a favorisă mult concurența pe- 
troleului rus. 

10. Vindarea după greutate în loc de capacitate, căci 
uleiul rusesc este mai grei de cât cel american. 
20 Ridicarea punctului de inflamaţiune de la 21 la 
23 grade, cu care iarăși se va avantagiă petroleul rus, 
acesta având un punct de - inflamabilitate mai ridicat. 

30. Micşorarea tarifului pentru uleiurile ruse pe căile 
ferate germane. 

40. Tratarea în mod diferenţial al ulciului brut şi ra- 
finat la vamă, pentru a favorisă chiar instalaţiuni de 
rafinerii în Germania. | 

5%. Supraveghierea mal.de aprâpe .din partea Statului. 
a comerciului păcurel. * - .. 

* 

| * > 

Cu doui ani mai “nainte, fabricanți ruşi vtând că 
desfacerea productelor lor întimpină mari dificultăți în 
Germania prin concurența Companii Standard, s'ati sin- 
dicat între ei dar fără resultat. 

„Representanții sindicatului acestuia n'a putut face 
alt de cât a se pune sub jugul Companii Standard, 
care ia anglobat dimpreună cu C-ia Nobel ruso-germană.
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Acest sindicat dirigiat de Nobel a luat dejă sfârşit 
în anul trecut, în urma nemulțumirilor ridicate ; așă că 
numai casa Nobel a rămas legată «le Standard C-ie, pe 
când toți cei-lalţi fabricanți ai scăpat de sub acest 
jug apăsător. 

Am intrat în asemenea detaliuri asupra condiţiunilor 
concurenţi! între petroleul rus şi american ; căci ele 
interesez în cel mal înalt grad, viitorul industriei nâstre 
de păcură. . 

Se vede din cele până aci expuse, că petroleurile ame- 
ricane și ruse vor [i în retragere progresivă din Orient 
și vor căută a -năpădi pe piețele occidentale cu tot es- 
cesul producţiunei lor. 

Concurența cu peiroleul român. 

Ori toemai aci -şi în special în Germania. 'şi caută 
astădi un debuşeii produsele române, apucând calea 
Dunărei până la Regensburg. 1 

Concurența sfărimătâre ce vor întâlni cu produsele 
ruse și americane, le va face a da înapoi. | 

Nu r&mâne dar de cât piaţa internă, în care nu pâte. 
găsi un debuşeii mai însemnat de cât în trebuințele 
de consumaţiune ale căilor ferate și la marina nâstră 
comercială, prin îngrijirea unui guvern patriotic. 

Aceste rânduri erai dejă scrise, când am primit ur- 
măt6rele informaţiuni de la Societatea nâstră de petrol 
«Steaua Română», asupra condiţiunilor de concurență 
ale petroleului Român la Regensburg, unde Societatea 
'Ș-a instalat depositele sale. | 

Nu putem face mai bine pentru a apreciă condiţiunile 
acestei concurenţe, de cât a reproduce comunicaţiunca 
ce mi-a lăcut administraţiunea acelei Societăți. 

SOCIETATEA STEAUA ROMÂNĂ ' 
aCerendu-vă scuze că nu am putut răspunde imediat la in- 

trebările din stim. d-vâstră cu data din 2 luliea. e. avem on6re a vE comunică următrele date refative la întrebările d-vâstră, 
„«Un inceput de export al produselor nâstre s'a făcut dejă cu
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şlepurile nâstre (Tanks) proprii via Giurgiu, pe Dunăre la Re- 
geusburg, unde avem instalaţiuni de export şi import. 

«În ceea ce privesce calitatea petroleului nostru românesc, 
suntem veseli a constată că a fost găsită fârte bună, insă după 
cum de altmintrelea ne așteptam, concurenţa rusâscă şi ameri- 
cană au inceput a ne persecută pe |tâte câile şi ne fiind incă 
cunoscuţi pe pieţele Germaniei ne vedem forţaţi a vinde cu pre- 
ţuri derisorii. 

«Dejă am vindut cantităţi destul de considerabile pe preţuri 
cari calculate franco Câmpina, ne dă lei 4 pentru suta de lulo- 
grame petroleă rafinat. : 

«După cum am menţionat mai sus, America și Rusia sunt 
principalele n6stre concurente. 

«Am început in acelaş timp a exportă şi derivatele nâstre ca 
benzina, ulei de maşină și: in special ule! mineral marca C.F.R. 
și am avut satisfacțiunea de a vedeă că și aceste produse sunt 
mult apreciate. 

aSpesele de transport de la Câmpina la Giurgiu, se urcă la 
lei 40 vagonul, iar de la Giurgiu la Regensburg aproximativ la 
lei 300 vagonul. , 
«ln ţară se vinde actualmente petroleul rafinat cu let 6, pă- 
cura cu lei 3,50 suta de kilograme, | 

" «Primul cost al păcurei nu se pote fixă ca precisiune şi de- 
pinde de primul cost al țițeiului, cât şi de multe alte împrejurări». 

«Germania consumând anual aprope 900.000 tone petroleă, pe 
cari până acum şi le furnisă din America și Rusia, avem spe- 
ranțe de a puteă face afaceri importante in acâstă ţară și uşor 
sar puteă exportă 5—6.000 vagâne anual, dacă am dispune de 
mijloce de transport suficiente, acordânduni-se în acelaș timp 
reduceri insemnate de taxe de transport. 

«Din nenorocire nu ne putem așteptă momentan nici la una 
nici la alta, căci pe cât se vede, factorii principali de cari de- 
pinde resolvirea acestei “chestiuni, nu par dispuşi a ne ajută, 
deși credem, că industria nâstră ar merită o atenţiune cu totul 
specială. 

aIntr'adevăr, găsim că în ţările concurente şi in special în Ru- 
sia, guvernul a redus frachtul pentru maria de export cu mai 
mult de 50%/, ceea ce ne ingreuneză neapărat și mai mult si- 
tuaţiunea. ! - 

«Ar fi de dorit, ca pentru petrolei să se înfiinţeze o primă 
de export cel puţin la inceput, să se suprime taxa de port, să 
se reducă frachtul și să se intervie pe lângă C. F. B, ca să plă- - 
tescă un preţ mat bun pentru residiuri, cari astă-di este cât se 
pâte de redus faţă cu preţul cărbunilor». 

De aci se constată cum am (is, că Societatea nu va 
putcă face afaceri strălucite pe pieţele germane în faţa 
sugrumătorei concurențe ruso-americană. Că aşă va li,
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e destul a spune: că fractul pentru petroleul rus de la 
„ Batum la Regensburg este de 1 mk. 86 la 100 kgm., 
"cea ce lace 2 lei 33. Pe când frachtul de la Giurgiu la 
Regensburg costă cum arată «Societatea Steaua» 3 lei 
suta de lgme. 

De'altă parte, de curând guvernul rus a redus frachtul 
pentru petrol de la Bacu la Batum de la 19 Kapeici la 
pud cum eră mai nainte, la 12 Kapeici, prin urmare 
cu 400%. Afară de acesta, la noi costă actualmente pe- 
troleul 6: lei suta de gem. pe când la Batum costă 4 lei. 

Prin urmare o situaţiune de concurenţă. destul de 
nenorocită în present ; în inferioritate cu 2 lei 60 la 
sută de lkome,loco Regensburg. 

Ce va fi ea,când va năpădi după cum am espus mat 
sus, și sfocul oriental al Rusiei și Americei? 

Prin urmare încheiii cum am inceput,. numai piața 
internă în marele nevoi de consumațiune ale marinei 
și căilor ferate, și în prima linie în ardere la mașini, 
p6te scăpă viitorul industrii n6stre de păcură, prin îngri- 
jirea unui guvern patriotic. . 

In Austro-Ungaria, exportul păcurel e limitat la 2500 
vag6ne.



XII. . 

TRAJEUL TIFLIS-BATUM 

Intors la Tiflis în diminâța dilei de 11 Sept, am găsit 
campat la Clubul nobililor, intregul corp al congresului, 
care trebuiă a se dirigiă scra spre Bacu. 
“Am luat. cu toţii dejunul în frumâsa grădină a Clu- 

bului, oferit de Primăria “din “Tiflis, sub președinţa Gu- 
vernorului Caucasului. 

A doua di de diminâță, m'am dirigiat cu câți-va colegi 
spre Batum, cu hotărire a ne opri la Rion, şi d'aci să 
luăm ramura ferată care duce la Kutais, pentru a visită 
minele de manganez din vecinătate; proect ce nu s'a 
putut realisă. 
„În vagon m'amaflat în agreabila sociotate a mai multor 
medici din Paris, cari se întorceaii în Franţa, după o 
excursiune ce făcuseră în Samarlianda, dincolo de Cas- 
pica, în urma congresului medical din Moscova. 

Printre dinşii se află și profesorul de chimie agricolă 
al Institutului Agronomic de la Nancy, însoţit de gentila 
sa soţie, originară din Nancy. 

Intr'o așă agreabilă societate, cele 12 ore pe o dis- 
tanță de 300 kilometre până la Batum, ati trecut fără 
să fie băgate în semă. | 

După Mtslhât, iată că ne apropiem de stația Gori, 
şi terenul deluros, de unde era lormat din gresii-ca- 
vernose suportând mase de argiluri bariolate, iea aspectul 
unui masiv stâncos plin de cavităţi. Aci se dice că a 
fost locuinţele Troglodiţilor. 

Un inginer rus care se află în acelaş vagon, mi-a spus
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că sunt acolo săpate în piatră imense galerii, conducând 
la vizuinile subterane ale locuitorilor din vechile timpuri. 
Inginerul rus mi-a mai spus că aceste galerii sunt săpate 
sub forma de boltă cu multă artă. Din tren se observaă 
cavități practicate în păreții stâncoși, una lângă alta, ur- 
mând inclinaţiunea straturilor, şi sunt prin urmare eta- 
giate ca și dinsele. 

Ele a trebuit să cuprindă o poporaţiune considerabilă. 
Inginerul rus n'a putut să 'mi spue dacă sa găsit aci 
arme de silex sati oseminte umane. 

Arheologii ar puteă studiă aci urmele omului preis- 
toric. Se dă adesea Caucasul ca fiind l6gănul rasei eu- 
ropene, şi cum e probabil că unii Caucasieni, descind 
din locuitorii acestor caverne, aci ar [i locul pentru 
arheologi a studiă legănul stremoșilor lor. 

ă 

x + 

De la gara Gori, avem înaintea ochilor vechea cetate 
Georgiană ridicată pe cesta delurilor, cu ziduri și tur- 
nuri inalte. - 

De aci înainte aspectul arid şi golaș al naturci asiatice 
înceteză ; peisagiul devine vesel, înverdit ; vii prospere 
acoper dâlurile iar luncile întinse ale. Kurei, care for- 
mez așa disul șes al Kartalici, e plin de culturi de 
porumb. . 

Satele încetez d'a aveă aspectul Caucasian ; casele şi 
felul grupării lor în cătune, se ofer sub peisagiul româ- 
nesc ; de la care nici hanul la marginea drumului cu 
un şopron înainte, nu lipsesce, cum nici carele stoborite 
înaintea hanului cu boii dejugați. 

In acestă partea Caucasului, nu te simți depeisat. 
Aci se vede că natura nu udă cu parcimonie ca în 

Estul Caucasului; clima e dulce, fără a fi prea caldă și 
terenul propice culturei. 

Vinurile de la Gori sunt vestite în tot Vestul Cau. 
casului. 

Reputaţiunca lor e veche în Georgia; încă de pe timpul 
orgiilor seienorilor Georgieni, care se dedeaii la petrecer
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remase proverbiale, pe la viile lor. Cultura viei ocupă în Georgia aprâpe 150.000 hectare și mai cu s&mă în d6- 
lurile Nakheţiei. : 

Aceste vinuri fârte alcoolice nu se conserv și nu re- 
sist, nici căldurei nici voiagiului, 

Falşilicarea e întrebuințată pe o mare scară. Se fa- 
bricez aci vinuri cu multă artă, cari sunt date ca vinuri 
de Bordeaux, de Burgonia și de Champania. 

* 

* + 

lată-ne la stațiunea Mihailov, de unde se bifurcă o cale ferată spre Sud pe apa Kuret la Borjom şi alta spre Nord, la Suram, vestit prin frumusețea femeilor locale, 
Acestă stațiune pârtă numele marelui Duce Mihail, moșul actualului 'Tzar Nicolae II ; cel mai popular vice- rege al Caucasului. EL a fost trimisul lui D-zeti pentru Caucasieni fără deosebire de rasă și de religiune. Nu- merosele lucrări ce sa executat sub dinsul, sunt -o probă neperitâre de marea sa solicitudine către popârele ce ave a guvernă. Dinsul a făcut prosperitatea Borjo- n:ului ; așa numitul mărgân al Caucasului, situat la 

„900 m. altitudine pe care l'a desemnat nobililor Geor- gieni ca o minunată stațiune de vară, ce se distinge prin r&corea climei, prin pădurile sale imense, prin _riurile sale limpedi, şi văile sale ridânde. 
Cu ridicarea castelului s&ă în stil renaisance, întrun loc mai retras, unde și-a stabilit reședința de vară, vile peste vile cari mai de cari mar cochete, aă început a se ridică în amfiteatru, pe câstele dâlurilor. Un sta- . hiliment balnear cu ape minerale, datorit îngrijirii sale complectâză nevoile igienice. 
Aceste ape carbonatate alcaline— Vichy al Caucasului— emergez din ruptura unei anticlinale a marnelor și gre- siilor olizocene, în legătură cu irupţiunea lavelor an- desitice, cari acoper platoul Borjomului. 
De la Borjom se face o şosea spre Sud la Akhaltsikh, un Târg însemnat din Caucasul meridional, 
De aci o ramură de șosea duce spre N. E.la Abas- 

13
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Tuman, depărtare de vr'o 20 kilom., unde prințul Im- 
perial petrecea vara; localitate elimaterică de primul rang. 

Aci sunt isvâre sulfurâse termale de 270—390 R., care 
fac reputațiunea Abas-Tumanului. 

Aceste izvâre emergez din aceleași terenuri ca la Borjom, 
în legătură cu irupţiunea andesitică. 

: “Băile sunt instalate. după cele mai noul: exigențe 
sciinţifice. 

Pe lângă castelul Imperial s'a ridicat aci numer6se 
vile. Aci şi-a: ridicat o vilă şi marele duce Alexandru 
Mihailovici, soțul marei princese Xenia, pe care '1 vom 
găsi staționând la Batum, într'un batel al familiei. 

x 

* * 

De la Abas-Tutuan duce șoseaua la Rion, stațiunea căii 
ferate a Trans-Caucasului, unde vom ajunge îndată. 

Pentru acesta însă, vom ave a străbate mai întâi 
“munţii Mesci, de la staţiunea Mihailovo unde ne-am oprit, 
care se găsesce la piciorul acestor munți, formând tră- 
sura de unire între Caucas și platoul Armeniei, după 
cum am arătat întrun capitol precedent, şi în acelaş 
timp linia de despărţire între basinul Kurei și al Rionului. 
Am vEdut că aceşti munţi sunt constituiți din roce 

granitice cu o direcţiune perpendiculară pe catena Cau- 
casului şi dacă considerăm cum dice Favre intrusiunile 
de roce eruptive : diabase, melafire și porfire piroxenice 
ale căror urme le găsim și în terenurile mai recente, 
e clar că la epoca terțiară cele mai mari schimbări s'a 
întâmplat în acest basin dis al Colchidei, care sunt le- 
gate de mari mișcări tectonice în terenurile miocene. 

Prin câta-va tuneluri, strebatem masivul cristalin de 
despărţire între basinul Kure! şi al Rionului, și suntem 
la stațiunea Kwirila, așă numită după afluentul Rio- 
nului, la care debușeză calea ferată şi pe care”l urmeză 
când la drepta, când la stânga. 

De aci intrăm în Imeretia, şi parcurăm mai întâiti un 
masiv muntos stâncos, format din bance calcare mult 
turmentate prin accidente tectonice, și îngăurit prin
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peșteri cari serviaui altă dată de relugiă locuitorilor în timpul invaziunilor. Iată că debușăm într'un frumos tapet de vordâţă, care se întinde la p6lele dâlurilor, în- veselite cu vii prospere și cu păduri de castani, de smochini, de nuci, de cireşi. Cu acest încântător pei- sagiii, apropiind stațiunea Rion, de unde se bifureă o ramură spre Nord la Kutais, capitala guvernămîntului cu acelaș nume, o plâe torențială ne ridică curagiul d'a mai descinde aci, pentru a lua calea utaisului, și a visită, interesantele localităţi miniere din vecinătate. (1) 
* 

+ * 

Deşi n'am putut visită acâstă interesantă localitate, tot nu voiii lăsă pe cetitor în necunoscința el. "MI este cu atât mai lesne a face o scurtă dare de semă, cu cât numai o aruncătură de ochi asupra unei “admirabile harte geologice, datorită laboriosului geolog. Simonoviei, asupra guvernământului Kutais, ne înlesnesce mult sarcina. 
Aci prin analogie orografică și geologică cu Erzge- Dirgul “Transilvaniei după cum am arătat, avem un avut teren metaliler, în care întocmai ca la Abrud se păsesce aurul în zăcăminte primare şi secundare, apoi plumb argentifer, fer magnetic, fer oligist și limonit, pyrite, minereuri de maganez, şi antimoniti. 
Apoi se mai găsesce cărbuni, huilic şi lieniţi, mar- mură și isvâre minerale, 
Dar aceste zăcăminte minerale, zac departe de Kutais la Nord, în părţile abrupte muntâse ale catenei centrale, şi inaccesibilitatea lor, va face încă pentru mult timp imposibilă o exploatare. 

- Numai în două puncte este începută o exploatare de cărbuni: în apropiere de Olriba și la 'Tkwibuli; unde DURI 
(1) Parte din colegii mei din grupul A, cari 'și au reservat a visită: Bacu cu întrâga expediţiune a congresului, sai dus unit la Borjom și Abas-Tuman, iar alţii la Kutais și în minele invecinate, şi apoi s'aă intors la Tiflis, de unde ati mers cu grosul corpului la Bacu.
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zăcăminte puternice de huilie sunt în lecătură cu gresii 
argil6se, intercalate între calcarele Liasului și Dogerului. 
O societate de exploatare franceză face aci brichete 
din praful de cărbuni, amestecându-] cu residiuri de 
“păcură. 

| x 
% * 

O altă exploatare începută în guvernământul IKutai- 
sului, este acea a manganezului de la 'Tschiatura. 

Cel mai bun acces 7 are cine-va aci, de la staţiunea 
precedentă Ikwirila, de la care o cale îngustă urmeză 
păriul Kwirilei la Nord, până în apropiere de câda lui. 

De aci nu departe se află zăcămintele de Manganez 
în legătură cu calcare şi marne cretacice, cum şi cu 
bareolatele deposite argilo-nisipâse cocene și oligocene. 

Stratul de manganez are o putere de la 2—5 m., cu 
-o avuție medie de 56%; Mangan. 

La analysă a dat 84%, Mangan superoxid. 
Exploatarea a fost începută încă de la 1879 d'o so- 

cietate cu mari capitaluri, care n'a întârdiat însă a se 
ruină din causa preţului forte scădut al Manganezului 
pe pieţele Olandeze, unde eră expediat. 

Astăgi exploatarea se urmeză de proprietarii locali 
“cu slabe mijlâce și cu un profit nulă, după cum m'am 
informat la Batum. 

Aceste comunicaţiuni făcute, să ne vedem de drum. 
Părăsim pe sâră stațiunea Rion, unde copii Imereţilor 

ne asiegeai cu diferite obiecte de vindare: zmochinc, 
castane trecute prin sfori ca mătăniile, d'un gust delicios, 
struguri și broderii de mătase filitată, pe un preţ de 
nimic. 

” * 

+ +* 

Se face scră, plâia continuă a cădea în torente. A- 
jungem la gara Samtred unde calea ferată se bifurcă 
în dout ramificaţiuni; una scoborind Rionul pe un teren 
marecagios care se asvârlă cu impetuositate în Marea 
Nâgră, aşă că nu le-a fost grea Argonauţilor d'a se lăsă
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săi conducă curentul. Acestă ramură abordâză portul 
Poti. O altă ramură cotesee spre Sud, urmând ț&rmul 
mărei la Batum, prin Guria. | 

Pe acâstă din urmă ramură, prin trăsnete și fulgere 
care lăceaii să licăreze valurile spumegânde ale mărei, 
ajungem la 9 h. sra în gara Batum. 
Am luat cartier la [otel Belle-Vue, situat în fața por- 

tului, unde aveam să aștept două dile sosirea colegilor 
mei de la Bacu, pentru a ne imbareă cu toţii pe va-. 
porul special al congresului Xeniu care încă nu sosise 
în port. ” 

Cât am stat la Batum, diua şi n6ptea ploia a cădut 
torente. Locuitorii d'aci mi-aii spus că acâsta e starea 
ordinară higrometrică. | 

O mare deosebire există, între aceste două extremități 
ale Caucasului de la Caspica și Marea Negră. 

De la platoul de despărţire al Imeretiei şi până la 
Marea Neeră, adecă în basinul Rionului, nivelul pluvial 
se ridică la 2 m. și chiar 2 m. 40. - 

De la acest platoii spre Est în basinul Kurel el seade 
gradat; o de 040 la Tiflis şi abiă ajunse la 0,25 la 
Bacu, unde nu plouă decât forte rar. 

+ 

> * 

Batum este înconjurat despre Est, de dâluri cu o ve- 
getaţiune luxurisă, la piciorul cărora se ridic fortereţe 
puternice, cari arăt gura unor înfricoșate tunuri asupra 
Mărei. 

Batum care acum vre-o 20 de ani, n'aveă decât vre-o 
2.000 locuitori, acum are peste 20.000. 

Are o frumâsă grădină pe marginea mărei, admira- 
bil întreţinută: 

Guvernul rus a arătat o mare solicitudine pentru 
Batum, asanând orașul situat pe un loc maercagios, mă- 
rind portul, și legându-l cu drumul de fer trans-cau- 
casian. 

Portul Batumului este fârte bine adăpostit contra 
venturilor Mărci Negre, însă îmi pare că e prea mic
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pentru a încăpeă comod vasele de resbel alături cu 
cele comerciale ; așă că situaţiunea sa de port militar 
nu puţină genă aduce comerciului. 

Exportul principal prin acest port, esto păcura de la 
Bacu, şi de aceea tot garajul e ocupat numai cu va- 
gone-citerne. Ă 

Aci sunt marele ateliere pentru fabricarea cutiilor de 
tinichea căptușite cu lădiţe de lemn, în cari se pune pe- 
troleul. Ele conţin de la 28—30 chilograme. 
Mărturile - cari se expediez prin marina comercială, 

rusă, se bucură de privilegii speciale în privinţa taxelor 
de port şi comunale, cari grevez mult asupra marinei 
străine.
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XIV. 

TRAJEUL BATUM-KERTCII. 

Marea expediţiune a congresului sosesce la Batum, 
venind de la Bacu, în dimineţa qiloi de 15 Septembre, 
abordând rada portului, unde eră dejă ancorat magni- 
ficul batel al congresului «Xenia» purtând numele A. 
S. 1. sora "Țarului, soția Marelui-Duce Alex. Mihailovici, 

Marea eră furi6să de trei (ile dejă. In port se mai 
găsiă batelul Marelui-Duce mai sus citat, care purtă pe 
bord pe A. £..[. şi augusta Sa soţie, și. un alt batel fârte 
elegant şi mult mai mare, al lui Rotschild. | 

Augusta familie sosise de trei dile în port de la Ahas- 
Tuman și încercase a luă marea în larg cu batelul spe- 
cial al Alteţelor lor, dar valurile furiâse ale maret a 
silit batelul a-și reluă adăpostul în port. | - 

La 5:1/, d. a. batelul nostru ridică ancora în mijlo- 
cul uralelor membrilor congresului, la care răspunde 
echipagiile celor alte două bateluri. 

* 

* + 

După o jumătate de oră abordim în plină mare. Va- 
lurile mărei ai un aspect sinistru, batelul incepe să 
balunseze din ce în ce mal tare, valuri peste valuri vin 
de se sparg în spume, stropinc cu putere podina ba- 
telului. In acest moment am început a sci ce e «le mal 
de mr. E: 

O stare de suferință ce a durat mai bine de -6 ore 
pentru 3/, din vre-o 180 membri al congresului, câţi 
erau imbarcaţi.
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De la miedul 
nopţii marea a în- 
ceput să fie mai 
liniștită, şi ne-a 
permis a ne odih- 
ni 6re-cum. 

Plecasem cu 
destinaţiune pen- 
„tru peninsula 
Kertsch a Cri- 
meci, și atât ne 
depărtasem de 
ț&rm în timpul 
noptii; că a doua 
di de dimineţă a- 
biă i mai puteam 
vedeă conturul. 
După amiadli a- 

propiem țărmul, 
şi la picidrele d&- 
lurilor acoperite 
cu păduri înver- 
dite, începe a se 
desenă falese a- 
brupte sub forma 
unei broderii al- 
bici6se, care câș- 
tig în importanță 
cu cât ne apro- 
piem de Nowo- 
Rossisl. ” 
Avem aci îna- 

intea ochilor efec: 
tul unei acţiuni 
mecanice de a- 
brasiune a mărel, 
care a mers may
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repede de cât acţiunea erosivă a apelor atmosferice 
prin pirae. 

Acâstă acțiune mecanică combinată ; d'o parte a mărci 
prin tăeturi de faleze, și de alta a apelor continentale 
prin deschiderea de largi valonamente, face să iea nascere 
la piciorul muntos, un pesagiii pictoresc de maluri și 
cornișe, desenându.se sub forma mamelonară. 

In apropiere de Nowo-Rossisk, batelul a fost oprit de 
mai multe ori pe mare, spre a se face măsuriitozi asupra 
adâncimel mărei, pentru care batelul eră expres înarmat. 
S'a făcut asemenea experiențe de laborator asupra cali- 
tăței apel şi vasei din fundul mărci ce aveă un miros 
tare de hidrogen sulfuros, pentru care d-l Lebedew, spe- 
cialist în materie, aveă o cabină a batelulul transformată în laborator de himie.



AV. 

RERTSCI. 

N6ptea târdiii am abordat portul Kertsch. Des de di- 
mincţă avem înaintea nâstră panorama Solașă, tristă, a 
unui orășel abătut. E zidit în amfitâtru pe cesta de Est 
a strimtârei cu acelaș nume, care împreună Marea de 

"Azov cu Marea Negră. Orăşelul Kertsch însă, eră vestit 
mal înainte ca resboiul Crimeei să ne facă familiar nu- 
mele ; prin vechile rămăşiţe archeologice descoperite în 
zidurile şi vecinătăţile sale. 

Cu mici bateluri locale ne-am transportat la un țerm 
stâncos din apropiere, unde ara examinat faleza consti- 
tuită dintr'un calcar găunos cu Congeria subcarinata, 
aparţinând ponticului. , 

După examinarea acestei faleze ne-am transportat în 
trăsuri la o altă faleză, conturnând zidurile carantinei, 
Aci'am observat un fel de Klipe calcare, care după. 
amabilul nostru dirigent în excursiune d-l N. Andrusov, 
ai format un singur recii la marginea mărel. Aceste 
recifuri calcare nu sunt coraliane, adecă nu sunt for- 
mate prin coralii, ci sunt curate recifuri cu briozoere 
formate în lacuri sarmatice. D'asupra acestor recifuri 
sarmatice, zace în discordanță argiluri, cu diatomce şi 
mal cu semă calcare albici6se cu ceriți care aparţin 
etagiului meotic al lui Andrusov, ca cel din urmă ter- 
men al sarmaticului, cunoscut şi sub denumirea de 
calcar de Kertsch.
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De aci tot în trăsuri am mers spre Nord prin un teren 
ondulat, la vestitul monticul dis Kurganul Dnperial. 

Acesta formeză punctul cel mai culminant al Muntelui 
(is Mitridate ; unde se dice că e mormîntul lui Mitridate, 
regele Pontusului, acum vre-o două mii de ani. Imensul 
tumulus care '] coprinde, este constituit dintr'un fel de 
tunel cu păreţii în zidărie de piatră. Bolta se compune 
din aşternuturi de piatră tăiată dreptunghiular, eșind cu 
capetele unele peste altele, iar extremitățile ancastrate 
sunt susținute prin greutatea pămîntului. Tunelul abor- 
deză la o mare cameră circulară sub forma de dom, 
zidită în piatră tot în acelaş mod. Numerâse lespeqi de 
pietre sprijinite de pereţii tunelului, atestez vîrsta cul- 
turală a regiunei. 

O frumâsă privire are cine-va din acest monticul, peste 
baia Kertschului şi peste țărmurile de vis-ă-vis ale pe- 
ninsulei 'Taman, cum şi peste un orizont mai depărtat 
al munţilor Caucasului, sfirșindu-se în stepele mărginite 
de linia albastră a Mărei d'Azov. 

De aci ne-am dirigiat spre satul Bulganak, părăsind 
trăsurile pe la jumătatea drumului, spre a examina 
la Gre-care depărtare, într'o ripă, o stratilicaţie înce- 
pând cu culcarul meotic și sfirșind printr'un argil fe- 
ruginos, constituind ponticul superior. ' 

Apoi am urmat printr'un mic valonament, cursul unui 
păriu, în care se desvelesce succesiunea unor strate sar- 
matice mai vechi, așezate drept în picire, a căror di- 
recțiune am observat'o fiind E. V. h=20. 

Acestea încep cu așă numitele straturi cu spaniodon 
urmate de șisturi argil6se sulfurâse, intercalate de bance 
de silex. 

Guidul congresului nu ne spune nimic asupră acestor 
şisturi, cari au t6te aparență unor deposite aparţinând 
Cretacicului superior. . 

, + * x. 

De aci urmând tot pe jos, dăm de renumiţii vulcani 
de noroi de la Bulganak, care ocup o depresiune șâsă 
forte întinsă, golaşă de orl-ce vegetaţiune. Pe dînsa se
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vEd ici și colo vuleani de noroi, mat mari și mai mici 
încongiuraţi pe alocurea de mici lacuri. 

Se formez în tocmal ca cei de la Bacu, și sunt în 
tocmai ca aceştia în legătură cu degagiări de gaze și 
păcură. 

De asemenea vulcani se găsesc şi vis-ă-vis, dincolo 
de strămtârea Kertsch, în peninsula 'Taman. Ca la 
toți vulcanii vedem aci cşind dintr'o movilă de pămînt 
un noroi subțire format din ruptura și spălătura argi- 
lurilor terțiare, cari formez terenurile fundamentale. 

Acest noroiă în giurul locului de eşire, modelâză un 
crater șes, din care ese din timp în timp, băşici de gaze. 
Din buzele craterului cari sunt puţin ridicate, se scurge un 
curent de lavă noroi6să, care se întinde în șesul deprimat, 
până la Gre-care depărtare de crater. Sub căldura s6- 
rolui, noroiul ast-fel răspândit, 'și perde apa, se usucă, 

Şi se crapă în bucăți. 
Aceste deposite sunt aşa de tari, că am putut păși po. 

dinsele cu re-care precauţiune, până la crater, unde 
unii din noi, ati aprins cu hârtie bășicele razose. 

Unii s'aii amusat a astupă un crater mai important 
cu noroiul uscat; și după puţin timp o irupțiune a avut 
loc, care nea botezat pe toţi câţi eram împrejur. 

* 

* 4 

După acestă interesantă visită, ne-am transportat în 
trăsuri la (&rmul de Sud al Mărci d'Azov; la capul (is 
Tarkhan, de unde am avut o frumâsa privelisce pe o- 
glinda albăstrue a acestei liniștite mări. 

Aci suntem asupra unui țerm răpos, format dintr'o 
serie de straturi sarmatice avute în fosile, la basa cărora 
sunt aşternute nisce argiluri şistâse roșatice fâră fosile, 
probabil mediteraneene. 

De aci ne-am suit din noti în trăsuri, și am seoborit 
pe o șoscă croită în zigzaguri, un valonement fertil care 
abordă într'o vale, de unde am avut acces la srădina 
publică a Orașului Kertsch ; destul de bine umbrită.



208 

Aci ni sa oferit un splendid dejun, de primăria lo- 
cală, în sunetul muzicei militare. 

> 

* % 

După dejun ne-am suit din nou în trăsuri dirigindu-ne 
mai întâii către fortereţa Cap. Ab-burum, luând în lung 
o stradă principală a orașului Kertsch și urmând apoi 
o șoscă da lungul plagei, care ne-a scos la un lac sărat, 
şi daci urcând în câstă, am dat de-ţirmul răpos fosi- 
lifer de la capul Kamysch-Burum al strâmtârei, de către 
Marea-Negră. "Țermul ripos a fost obiectul unci căutări 
pasionate de fosile, cu tat pericolul ce presintă, în casul 
unui pas greşit. 

Aci sunt o serie de straturi pontice, puţin inclinate 
“către Est, care cuprind un banc puternic de fer oolitic, 
forte avut în Cardii şi Congerii cum şi în fosfor. 

Straturile fiind fârte avute în fosfor, dai ocasiune la 
formarea Vivianitei. Rușii pun mare speranță pe ex- 
ploatarea acestor zăcăminte de fer; 

O exploatare aci n'o cred rentabilă, fie prin excava- 
țiuni la suprafață, care ar avea a descoperi straturi pă- 
mintose sub o grosime considerabilă, fie prin galerii 
care ar aveă a luptă cu dărămăturile unor terenuri 
fără cohesiune. 

De altă parte și o conţinere de 30 —400/, fer, nu e 
încuragiătâre. 

Find dejă sâră, ne-am transportat în trăsuri Ja radă, 
unde ne-am îmbarcat din noi în mici vapăre, cu care 
am abordat batelul nostru, 
„Xenia ridică ancora pe la 9 h. sera şi'și luă drumul 
spre Sud către Karadagh, pe un timp superb, cu o apre- 
ciabilă iuţelă. : 

* 

* +. 

Miile de lumini din Karadagh, se amestec și se con- 
fund puţin câte puţin, strălucirea lor se perde, câmpul 
lor se restringe, și oraşul finesce prin a nu formă de 
cât un punct strălucitor, care se perde îndată într'un 
voal negru. Adio Kertsch!
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Când panorama acesta fecrică se perde în negură, este 
-o alta mult mal interesantă, care vine de 1 iea locul. 

Suprafaţa mărei în giurul batelului, ascundea o pânză 
întinsă de lumină. Acest fenomen se producea prin faptul 
că supralața mărei eră plină cu miriade de miriade de 
micro-organisme, cari prin frecarea produsă de _vier- 
muirea între dinsele, dedeati nascere luminei. 

Nu ne săturasem de acâstă apariţiune luminssă pe 
luciul întunecat al mărei, că iată zărim scoțând capul din 
mare o sumedenie -de delfini, cari se țineu de batel 
aruncându-se în salturi, că nisce abili mateloţi. Prin iuțela 
lor aprindeii şi mai mult lumina bacteriilor, așă că eșind 
d'asupra mărei, respândeaii în jurul lor, o brazdă de 
lumină. 

Trecuse miedul nopței în admirarea atâtor scenerii 
ale naturei de n6pte pe luciul mărci Negre, și era timpul 

„a câştigă fie-care cabinele nâstre, căci a doua di des 
de dimineţă, o ostenitâre excursiune în munţii Kara- 
Dagului, făceă parte din program.



XVI. 

KARA-DAGH 

Când ne desceptăm des de diminâţă, în diua de 18 
Septembre, avem înaintea nâstră un peisagii cu totul. 
schimbat; în loc de pleşuvele mici dâluri de la IKertsch 
se ridică înaintea ochilor un zid pictorese de stânci 
colțorate. : 

De departe fac impresiunea a cea-ce sunt într'adevăr, a 
unor roce eruptive. Eram în baia Kara-Dagh. situată între 
Theodosia și Sudalk, în care batelul a trebuit a ancora 
În mare, departe de țărm. 

Am atins țărmul pe luntrele batelului, după un par- 
curs de 1/, oră. 

Cum scoborăm la țărm, privirea ne este atrasă de nu- 
merdse schelete de pesci de mare care umpleaii țărmul 
pe o mare întindere, și mai cu s6mă la gura unui păriu. 
Urcăm c6sta prin rădiși de arbuşti, cari aduce aminte 
pe cei din viile nostre, pe un teren de detritusuri 
compus din sfărămătura diverselor roce fundamentale 

„ale Kara-Dagului. 
Ajungem la o parte prea răpâsă, de unde conducă- 

torul expediţii d-l A. Lagorio, invită damele şi membrii 
congresului care n'ar putea sui rîpa, ao luă pe un 
drum la drepta, care duce pe un versant mult mai dulce, 
la o poiană situată pe câsta de apusa muntelui, unde 
trebuiă a luă dejunul. 
“Damele cu câţi-va membrii a urmat acest sfat.
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Cei mai mulţi ai ţinut a sui părțile răpâse cari eraă 
mai interesante. , 

Cei ce ai luato către virful muntelui s'a rătăcit. 
timp de trei ore, până să dea de locul nostru de con- 
centrare, 

x 
e * 

Am lost printre cel ce am ţinut continuă câsta. 
Urcare penibilă pe pietriș de roce eruptive; cari aco-: 

periaii dâlul răpos, aşă că nu puteam aveă spor în as-: 
censiune. Pietrișul fugind sub picidre, te pomeniai dus 
de vale, şi trebuia a reîncepe aceeaşi practică. 

Cu mari ean6ne ajungem la muchea-înaltă a mun- 
telui, care desparte două masivuri munt6se ; de unde 
privirea ne-a fost atrasă pe câstă în jos, de-un co- 
losal stâlp stâncos, care 'se ridică în mijlocul masivului „eruptiv'la 475 m. d'asupra mărel. 

Acesta este un dyk andesitie denudat prin 'erosiune, 
şi care pârtă numele de Giaur-Balh. 3 
Am cotit muchea spre apus, unde am dat de gresii, 

şisturi şi conglomorate; după care apoi prin rădișuri de 
mărăcini, am mers cu mare anevoință peste bolovani. 
de tufuri andesitice. Aceste tuturi acoper versantul de apus, formând o c6stă repede ce scobâră în valea unui păriii, dincolo de care, pe-un versant mai dulce, se vede: 
cătunul Balay-Kuia. 

Dăm în line după un mers penibil prin bolovani de 
tuluri, de un izvor de apă dulce, care dădea ' nascere 
unui păriă. Eră singurul izvor 'ce am: întâlnit în acestă 
natură_ topită altă-dată prin foc, şi calcinată, astăqi la 
sore. El iea nascere din contactul şisturilor și gresiilor, - 
d'o parte cu andesitele, şi d'alta cu tufurile. 

In vecinătatea păriului, la vre-o sută metre distanţă, eră poiana pe care ni s'a întins masa pregătită de ser 
viciul batelului nostru. 

Necesariile de mâncare fuseseră transportate în: care, 
ajunse aci pe primul drum care îl urmaseră damele, și 
pe cari după prânz ne-am întors cu toţii. - . :
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“Strugurii de o calitate rară, care. ni se aducâi cu 
coșurile de tatari, din viile vecine cultivate pe șisturi, ati 
complectat furmecul unui dejun pe munți. 

x 
* * 

Inaintea n6stră se înalța masivul stâncos al unor cal- 
care şi marne calcare, înclinând sub 45 N. V, fără de- 
terminare sigură stratigrafică ; în tot casul un calcar co- 
ralian probabil jurasic, repausând pe gresil și șisturi pâte 
Liasice. 

Intregul sistem tormâză o anticlinală, a cărei boltă este 
ocupată de rocele eruptive andesitice. - 

Intorcându-ne la mare pe drumul carelor, am obser: 
vat la stânga un monticul de etinite în care se deo- 
sibiă o structură în colonade. 

Acestă excursiune avea de obiecta ne pune în vedere 
că diversele roce eruptive cari compun masivul Kara- 
Dagului, nu-și datorese proveniența lor, unor anumite 
epoce geologice. 

Constituţiunea lor este legată numai de mecanismul 
emisiunei magmei, iar diferenciațiunea aceleiaşi magme, 
depinde de nivelul ridicării sale şi scurgerii sale în acea 
localitate. | . 

Ast-fel la Karadag avem la basă andesitele, mai sus 
retinitele, și în viri tuturile, tâte pătrunse prin ganguri. 

Abordăm hatelul, la 5h- d. a. care se pune imediat 
în mișcare către Sudak, în faţa căruia, remâind în largul 
mărei, ajungem la 7: 

Pentru prima ră staționam în batel înaintea unui 
» orășel în plină mare, ast-fel că putâm să ne desfătăm 
vederea asupra magnificului spectacol al acestor fecrice 
luminaţiuni, într'un stranii orășel, care păreă că ese 
din fundul mărei. | 

Dar iată că după ce am luat masa pe batel, suntem sur=. 
prinși de cântece în zamparale; erai membrii consiliului 
comunal din Sudak, însoțiți de damele lor, cari veniati 
pe luntre, a ne salută pe bord, şi erai însoțiți d'o bandă 
de musică turcescă. Am ascultat cu mult drag cân-
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tecele turcesci de o melodie plângătăre, dar a fost unul 
care m'a surprins cu totul; tocmai cântecul miresei de 
la nunta românescă. După acâstă originală festivitate, 
d-l Andrusov a bine-voit a ne ține în salonul batelului, 
o conferinţă interesantă asupra Mărei Negre, pe care 
tocmai călătoream.



XVII. 

MAREA NEGRĂ 

Acestă conferinţă se răsumă în următârele date sciin- 
țilice, obținute în urma cercetărilor făcute de savantul 
rus. De la linia de 100 brasse, lundul Mărei Negre se 
scoboră repede și devine șes. Cea mai mare adâncime 
se găsesce la mijlocul Mărei atingând 1227 brasse — 
2224 m.— 

In apropiere de coste, cea mat mare adâncime este 
despre Asia Mică. 

O zonă batrimetrică între 800—1000 brasse, unesce 
Cap Saritsch în Crimea, cu costele Mărei Negre de la 
gura Rionului până la Novorossisk. . 

Marea Negră, din causa marelor riuri ce primesce 
întriînsa, este puţin sărată la suprafaţă. Se pote distinge 
într'insa 'dou& straturi: unul superior la supralață mai 
puţin sărat și altul inferior tare sărat, 

Stratul superior dulce al Mărei Negre, se întinde pe 
suprafaţa Mărei de Marmara și încărcându-se aci de sare 
în proporţiune de 2,4 /, se scurge prin Dardanele în Ar- 
chipelagul Grec. Dar la rîadul săi, acest archipelag trimite 
Mărei Neore prin Dardanele apele încărcate cu sare 

“în proporţie de 3,8%, care din causa densităţii lor formez 
un curent inferivr, Aci, din aceeași causă cad în mare 
parte la fund. De aci şi diferenţele de temperaturi ce se 
observ în apa Mărei Negre cu adîncimea. Suprafaţa apei 
urmeză oscilaţiunile temperaturei atmosferice. La 30—40 
brasse este o temperatură uniformă vara și ierna de 70, la 
200 brasse are 9 şi în fundul Mărei la 1200 brasse 9,3. 
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Stratul superior al apei Mărei Negre d'o grusime de 
125 brasse, conţine o cantitate de aer disolvat, suficientă 
la întreţinerea vieţei organice. Curenţii verticali nu des- 
cind decât la o adâncime de 100 brasse, oprită de stra- 
turile inferi6re mai dense. Oxigenul acestor din urmă 
nu pote să se complecteze decât prin ditusiune și prin 
„Curentul inferior venit din Dardanele, pentru a susţine - 
vieţa organică. In general suma totală a gazului atmos- 
feric se micşorăză în adincimele Mărei Negre în detri- 
mentul oxigenului, și începe a se formă acid sulfidrie 
a cărui cantitate cresce cu adincimea. Formaţiunea 
acestui acid după Andrusov se datoresce în mare parte 
bacteriilor. S'a găsit o sumă de bacterii dar s'a studiat 
mai cu s6niă unul: Bacterium hidrosulfuricum ponticum 
care degajeză acid sulfuric. 

* 

% * 

Procesul formării al acidului sulfidric, set hidroge- 
nului sulfurat, ar fi după Andrusov acesta: 

Apele superficiale ale Mărci Negre, viermuesc de or- 
ganisme. Mortea neîntreruptă a organismelor pelagice 
produce o plâe perpetuă de resturi orwanice, cari cad 
în fundul Mărei Negre. Aceste resturi cădend la fund | 
pot să [ie absorbite de alte organisme pelagice, dar ajunse 
la o adincime mai mare, cad în domeniuri unde afară 
din microbi, nu mai sunt alte organisme. Hidrogenul 
sulfurat care se formăză, se legă cu sărurile de fer; de 
aci avuţia în sulfur de fer în adîncimile mărel. 

+++ 

In ce privesce geologia Mărei Negre, D. Andrusov 
crede că Marea Negră a format înainte un basin închis, 

„şi că nu s'a pus în comunicațiune cu Mediterana decât 
la o epocă l6rte recentă. : 

Andrusov sprijină acâstă ipotesă, de alt-fel emisă mai 
înainte și de Neumayer, pe faptul că în fundul Mărei 
Negre, se găsesce la diverse adincimi molusci de ape 
puţin “sărate, precum: Dreis. polymorfa Bon. Dreis. ros-
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tiformis Desh. Alonodacua pontica Fichio. Micromelania 
Caspica Lich. 

Acestea se întâlnesc mai mult, la mari adincimi. 
Yaptul, că se găsesc în vasa unde nu se mai întâl- 

nesce viața, mărturisesce că la o epocă recentă, Marea 
Negră eră un imens basin închis, întocmai ca Caspica. 

-D. Andrusov pretinde că profunda depresiuite a Mărei 
Negre se rapârtă la o epocă mult mai veche decât se 

„crede în general. Sprijină acestă idee pe faptele urmă- 
tore: existența aprâpe de Burgas în Bulgaria, a deposi- 
telor oligocene identice cu cele de la Ecaterineslaw, 
desvoltarea straturilor ca Spaniodon, presenţa sarmati- 
cului la Varna, Burgas şi la marginea Mărci de Mar- 
mara, aprope de Sinope și în Transcaucasia, descoperirea 

. straturilor de la Tschauda (Kertsch) cu Didacna crasa 
et Dreiss. Tschaude la Galipoli. 

Tote acestea dice B. Andrusov sunt fapte câri probez 
că şi în timpurile mai vechi există Marea Negră. Căa 
fost tot atât de profundă la epoca miocenică ca astă-di, 
asta e altă cestiune. 

* 

* * , 

Până la finea epocei sarmatice şi pâte chiar a meo- 
- ticului, acest basin comunică cu Ocânul şi numai de la 
epoca pontică devine isolat. 

Sehimbările consecutive ce ai avut loc după epoca 
pontică sunt anevoe de urmat; acest basin a ocupat de 
sigur o întindere mal mică de cât astă qi şi n'a lăsat 
de cât slabe urme de presenţa sa: așă după pontic, vin 

“straturile de la Kuialnik aprâpe de Odesa, apoi stratu- 
rile de la Tchauda (pliocen superior) în fine la începutul 
epocei postertiare, straturile cu faună caspică ale Ba- - 
sarabici de sud şi peninsulei Kertsch. După depositul 
acestora sa întâmplat schimbările topografice cari at 
adus trecerea apelor Mediteranei - în regiunea Pontului 

„odată cu deschiderea Bosforului. Cu tâte acestea Bos- 
forul şi Marea de Marmara existaii dejă în momentul- 
trecerei apelor din Mediterana în Pontul Euxin după
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cum probeză exemple de Dreissensia rostriforimis găsite 
de Ostrumov în fundul Bosforului, și prin expediţiunea . lui Selanik în adîncimele Mărei de Marmara. 

Pentru aceste cuvinte trebue să atribuim formațiunea 
Bosforului la o epocă mai veche (pliocenului) și trebue 
a căută explicaţiunea în istoria Mărei-Egee. Se admite 
că trecerea apelor Mediteranei este datorită scufundărel 
gradate a pămîntului de uscat al Egeei, care a permis 
apelor sărate d'a pătrunde în regiunoa Pontuiui. 

D. Andrusov crede că Dardanelele și DBosforul nu 
Sai format prin falii ci a fost aci o vale fluvială, care 
şi-a săpat canalul grație schimbărilor respective ale ni- velurilor mărilor, în urma prăbușiturilor. Formaţiunea 
acestei văi s'a întâmplat la o epocă mai recentă decât sarmaticul, de 6re-ce patul Dardanelelor este săpat în straturi sarmatice. -
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XVII. 

SUDANK 

A două di de dimincţă avem înaintea ochilor, un zid 
de masiv calcar care mărgineă ţermul Mărei, peste care 
se ridică în mod pictorese ruinele unei vechi cetăți 
genoveze ; eram la Sudalk. 

Am urcat pe o potecă practicată în calcar, până la 
platoul pe care este ridicată vechia cetate, şi unde se 
găsesce şi o veche moschee, transformată în biserică 
catolică.. 
Aci un preot Italian, a oficiat un 'Tedeum pentru congres. 

După eșirea din biserică, membri! congresului aii făcut 
o subscripţiune de ajutorare pentru lucrările de aduce- 
reă apei la Sudal, întreprinse de o veche colonie ger- 
mană stabilită aci; căci lipsa apei se simte mult în lo- 
“calitate. 

De la spatele ruinelor cetăței, se vede în vale satul 
creştin Sudak, populat de Armeni, Polonezi, Germani 
şi Greci. Cevă mai departe la Est, se zăresce pe o câstă vechiul sat tatar Sudal:. 

După un dejun frugal pe platoul ruinelor, am fost 
aci fotografiați. 

XE, 

* * 

Am plecat apoi în excursiune sub conducerea d-lui 
Vogdt pe muntele Pertschew, care se ridică în. faţa 

„n6stră, a cărui penibilă ascensiune n'am întreprins'o de 
cât vr'o 20 membrii, din totalul de 180.
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Din vale, sistemul calcar ce se ridică în faţa n6stră 
ca formând contrafortul muntelui, se presintă în forma 
unei anticlinale, a cărui boltă erodată trece pe c 'asupră 
bisericei disă a Apostolilor, 

Aripele acestei anticlinale se înclină spre S. E. şi N. V. 
Ne angagiăm întrun pârii ce debușeă din. munte, în 

malul .căruia observăm un banc de calcar coralian, su- 
portând nisce şisturi argil6se și marnâse, intercalate cu 
strate de gresii cu nodule de silex şi sferosiderită, şi 
repausând pe marne argilâse şistâse vinete, intercalate 
de marne silici6se foliatate.: 

Urcând apoi pe câstă, suntem izbiţi d'un masiv calcar, 
interceptat de un briă șistos, cu caracterele petrografice 
mai sus arătate. 

Intregul sistem de calcare și şisturi este indicat ca 
aparținând Oxfordianului, după fosilele câracteristice ce ati 
fost wăsite. | 

Urcăm continuii versantul urmând direcțiunea şistu- 
rilor, unde dăm d'o alternanță sub forma de terasă con- 
sistând, în bance calcare şi şisturi argilse, și unde tot te- 
renul era presărat de coralii, provenite 'din erosiunea şi. 
desagregiarea bancelor stratificate. Şisturile pe un ver- 
sant opos, arăt o mare derangiare, formând îndouituri a 

. ingenuchiate, întretăiate prin rupturi. 
De aci începe urcarea penibilă pe un versant Tipos. 

şi tare erodat, acoperit de detritusurile rocelor (schut- 
gehiingre). 
Avem a urcă talusul răpos al muntelui, pe un teren 

alunecător de detritusuri. 

* ” E 

Acela care n'a făcut pe jos ascensiunea unui munte, 
nu pote să 'și figureze 'lassitudinea şi plictisela ce în- 
cârcă cine-va când urcă pe o căldură copleșitâre, rampa 
monotonă a unul teren mișcător, 

Silinţele penibile și prelungite în care te sleesci fără 
spor, te face une-ori să te gândesci, dacă.nu e o ne- 
bunie să te prăpădesci în sforțări, d'a. atinge cu ori-ce 
preţ virful. Se
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Incepusem a regretă că n'am fâcut trajeul comod pe 
marginea mărei,cu masa cea mare a celorlalți colegi, care 

„pe când noi ne istovâm pe câste, ei pâte gustaui deja 
deliciurile repausului în încântătârea vie a prinţului 
Galizin, locul nostru de concentrare. 

- Dar cu cât urcam îmbăiaţi în nădușelă și istoviţi de 
ostenâlă, roca vie de şisturi și gresii spălată de detri- 
tusuri, începeă să ne ofere un loc de repaos şi de di- 
„vertisment, în căutarea fosilelor, de care eră mult avută. ' 

Am cules numerâse : Lithoceras. Pholadomii, Bynconrle, 
Terebratule etc. , 

Incă o sforțare, şi iată-ne într'o brecie conglomeratică, 
care vine de se împănză între şisturi și basa unul masiv 
calcar, aflat la gâtul muntelui. 

  

  

Tig. 16. 

'Tectonica Muntelui Pertchem. 

a Calcar, 
2 Puding. congl. sai brecie, 

- c Sisturi şi gresii. o. 

„_Dăm aci geotectonica masivului parcurat după a mea 
impresiune. - 

Mişcarea ce sa urmat pe acest versant, este pentru 
starea geotectonică a muntelui, d'o mare importanţă, căci
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totul denotă, că păretele stâncos care forma mai 'nainte 
o singură masă, a fost îmbucătăţit, iar bucăţile formate, 
ca într'o mișcare pe culise, ati alunecat între dînsele, şi 
formațiunea breciformă de țerm, a fost r6să și subțiată 
între calcare și șisturi. . - 

[, posibil ca acesta să fie un resultat, chiar al acestor 
alunecări și frecări. 

Iată-ne în fine la gât, de unde începem a descinde 
versantul opus despre Vest, având înaintea nâstră de- 
parte pe o costa opusă agreabila privelisce, a castelului 
și viilor Prințului Galicin. - 

  

Fig. 17, 

Contrafortul dealului de la via Caliciu. 

Ajunși aci, prăpădiţi de ostenlă, avem on6re a salută 
pe. stimabila Princesă Galicin, în curtea castelului, în- 
congiurată de masa cea mare a colegilor, care făcuseră 
parcursul pe marginea mărci. Ceaiuri, ciocolată, vinuri 
superbe, șampanie, struguri delicioși, defilati înaintea 
nostră. Am visitat apoi admirabilele pivniţă, cară consist 
în nisce tuneluri boltite, ţiind câte-va kilometre pe sub 
pămînt. Asistăm și la o explicaţiune din partea șefului 
pivniţelor ; un francez, asupra modului de preparare al 
şampaniei în pivnițele Prințului. 

Ne luăm adio de la respectabila d-na Galicin şi adresăm 
o telegramă de salut şi de mulţumire Prințului Galicin, 
care se află absent, şi ne înscrim fie-care numele întrun 
registru de înscriere al casel.:
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Descindând d€lul, pentru a-ne ambarcă în luntre, cu care să putem abordă batelul, se ' înfățișeză înaintea n6stră o magnilică panoramă tectonică în piciorul stâncos al malului, ce scobâră din viile Prințului, la mare. Avem aci o anticlinală resturnată spre Nord a calcarului Co- ralian în alunecare asupra boltei șisturilor Oxfordiane - dirigiată N. E.—S. V. Pare a fi aci un fenomen de alu- necare, al calearelor dărămate din munți (Fie. 17). 
Batelul venise înaintea nâstră în acest punct final al excursiunei nsstre, și după o mișcare de 1/, oră ajuns în plină mare, a ancorat aci în timpul nopței.



XIX. 

JALTA-LIVADIA. 

Des de dimintţă Xenia ridică ancora, şi începu să iea 
în lung costa Crimeei, spre Aluchta şi Ialta. 

De aci înainte abordăm câstele de S. V. ale Crimeei, 
renumite prin frumuseţea lor și prin dulcâţa climei, de. 
aceca sunt și mult căutate de societatea rusă. D'asupra” 
țărmului se înalț masivuri muntâse; pe pâle către mare. 
se desfășur avute păduri, câmpuri cultivate, şi încântă- 
tore vii. Numerâse vile, se văd ridicându-se la țărm. 

lată Aluchta prinţului Woransow, celebră prin viile. 
sale plantate de Germani; aparţinând în mare parte 
caselor Tokmakov şi Moloteov. - 

Xeniă aruncă aci ancora, şi mai mulți colegi francezi 
debarcez pentru a face drumul la Bakhtehissarai în tră- . 
suri, pe şoseaua ce duce prin Simferopol. Si 

Batelul ridică ancora și plecăm la Jalta, trecând pe 
d'inaintea câstei muntâse disă Gursuf adică Ursul, cu 
considerabilele sale lave eruptive-—lacolite—cari dai loc 
la numerâse izvâre sulfurse, cum şi cu măreţele sale - 
vile, încongiurate de magnifice parcuri, umbrite cu Cypril, 
Codrii Libanului și Platani. 

lată şi încântătârea costă a Nikiter, cu grădina sa im- 
perială de aclimatațiune și o șcâlă de viticultură, după . 

„care abordăm debareadera dalta la 81/, dimineţa —20. 
Septembre.— 

* 

. - * * . 

Generalul Guvernor al guvernământului Tauriel, se 
„urcă pe bordul batelului, și ne salută de bună venire.
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Numer6se elegante echipage—panieruri—puse la dis- posiţia nâstră, ne transportă la interesanta exposițiune locală de viticultură și pomicultură. 
De la port, trecem mai întâi pe dinaintea nnor hale ordinare in stil asiatic, şi-abordăm apoi un elegant cheii mărginit de frumâse vile, cum și de măreţe și elegante hoteluri, construite în stil tatar. 'Mi face impresiunea San itemului pe Mediterana. | 
De la cheii, Jalta este construită în amfiteatru pe „costă, până la 150 m. înălțime ; unde zace vechiul oraș tatar cu strade strâmte, întortochiate, şi cu casele în piatră, băgate unele într'altele. E 
De aci se înalţă în mod abrupt până la 1400 m, înălţime; Muntele Jaila, care cu cele dou ramilicațiuni ale sale sub forma de contralorturi, vine de adăpos- tesce valea Jaltei, contra vânturilor de la Nord și Nord-Est. Jalta este vechia colonie bizantină Galita ; astădt o stațiune climaterică principală a aristocrației ruse pentru cura de băi de mare, cura de struguri Şi cura de Kumys. Jalta face mare progres, din causă vecinătăţei reședinței Imperiale de la Livadiă, 

De la mult interesanta exposiţiune locală, am mers în trăsuri la reședință imperială de la Livadia, situată la vr'o 4 kilometre depărtare de Jalta. spre $. V. Este aci că Ion Brătianu a încheiat lă 1876 convenţiu- nea husv-Română, în prevederea resbelului Ruso-Turc, 
* 

+ * 

Numele de Livadia însemnăză livade, căci aci cu ex- cepţiune de alte localităţi, se desvolt nisce platouri de livezi care sub pante dulci, acoperite de vit prospere, se întind până la mare. " 
De la Jalta, urcăm rampa unei frumâse șosele bine umbtită de plantaţiuni, până la aceste platouri de lived unde este înălțat palatul Imperial. 
Palatul de la Livadia este o vilă construită în mod simplu în stil italian, cu două etage, ascunsă în viță de vie, purtând la întâiul ctagit, balcone: elvețiane. Fațada palatului se află expusă spre mare. | 
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De jur împrejur, 'este înconjurat de plantaţiuni ale 
"regiunilor meridionale. dia ERĂ iti 

RE 

x + 

Numai întrun mic cere îniprejurul palatului, 'sg pote întreţine prin irigaţiuni o umiditate îndestulătâre planta-. “ţiunilor. Mai departe întrega vegetaţiune este calcinată la sâre, de 6re-ce apa lipsesce la Livadia ca și la Jalta.. - Acâstă lipsă regretabilă, este datorită condiţiunilor na- “turale ale acestor localităţi. - e Terenul este constituit ca şi la Sudak în mare parte ” din şisturile argilose oxfordiane, înclinând . către Nord, “unde departe de țărm, sunt tăiate de văi, cari serv ca, NE "evlector al' apelor, 
i „Rupturile însă care le str&bat însoțite de dărămături,- fac forte anevoi6să, formarea isvorelor.: 

Palatul Livadia. 

In etagiul de jos, disposiţiunea camerei de mâncare şi camerti de lucru și altor săli spaţidse este tot ce pâte fi mai confortabil și d'o mare simplicitate. Etagiul su- "perior'este şi mai simplu. In planșeul unei camere se află însemnată o “cruce, arătând locul unde s'a stins "vicţa “Țarului Alexandru III, la 20 Octobre 1894... Tote camerele mobilate cu o simplicitate rară. Un privor duce la o bisericuţă construită în piatră albă de ÎInkerman, în stil bizantin. In apropiere se află Vila “principelui Imperial în architectură tătară, cu zidărie. . roșie turmentată. In etagiul de jos al palatului, am asistat. la un “concert oral format din copiii șelelor locale. | „După prânz, a avut loc visita vestitelor pivnițe ale. Impăratului, cu tratația a variate calităţi de vinuri. | „2 Sera s'a; dat un concert în grădina publică din Jalta,. - În onrea membriloi congresului, la care a asistat și aristocrația: rusă în vilejiutură. lă Jalta. „.” Batelul a'rămas tâtă n6ptea la ancoră. 

——
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XI. 

SEVASTOPOL. 

A doua di de “diminâţă 21 Seprembre; Xeniz ridică 
:ancora, şi se pune în 'mişcare spre Sevastopol. 

La fie-care iînvirtitură :a -helicei, primim o bl6ie de 
„picături scânteetore. Marea fără a fi furi6să, aruncă cu 
“putere valurile. 

Cotim câstete -de sud:ale Crimeei prăbușite pe o mare 
întindere, unde -se repetă aceleași fenomene de alune- 
care ale masivelor calcare peste şisturi, ea în contrafortul 
-delului de te viile Prințului Galicin, în mijlocul cărora 
se ridic stâncile dantelate ale rocelor eruptive. 

Cu cât înaintăm terenul de costă calcaro-șistos, ia 
mai mult furma terasată, din causa faliilor care îl în- 
“tretae; falii cari în timpurile geologice ati dat loc la 
prăbuşitura munților d'a lungul țărmului actual al Mărei 
Negre. Cotim Capul Sariteh sub acelaș aspect orografic, 

„și când suntera în faţa Balaclavei; caracterul încântător 
muntos .se perde, munţii şi dâlurile dispar, și vine de 
le ia locul un șes întins, sub forma unul platoii ridicat, 
Ja câte-va .decimi de metre d'asupra mărei. 

Aaa 

- . . 

Batelul cotesce către N. E. şi abordeză după un scurt 
“parcurs la 1: d. a. în baia Sevastopol. După o nouă 
cotitură în fața Fortului Constantin, abordăm debarca: 
“dera cu o vastă scară de trepte în piatră — Grafskaia 
Pristan — cu un portic în colonade, la care a debarcat 

„la 1787 Caterina ÎI, înconjurată de ambasaborii tutor
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puterilor; cu ocasiunea faimosului voiagii întreprins, În 
sudul Rusiei pe Volga şi. Boristene. după conchista 

Crimeei, voiagii pus sub abila direcţiune a lui Potemkin. 

Sevastopol este un oraş de 45.000 locuitori, recon- 

struit din noii după resbelul Crimeei, care la făcut re- 

numit. Oraşul situat pe un platou ridicat, este străbătut 

de trei bulevarde mărginite de clădiri cochete, în cel 

mai frumos stil european. Aecestea sunt: Bulevardul Li- 

toralului, Bulevardul Mitchman și Bulevardul Istoric, 
celebru în resbelul Crimeei. 

Vecinătăţile Sevastopolului cele mai visitate sunt: 
Inlkerman cu resturile unei vechi fortificaţiuni şi o bi- 
serică săpată în stâncă; Malacov-Kurgan sai Turnu-Ma- 

lacovului, celebu-prin apărarea Sevastopolului, monas- 

tirea Chersones lângă care se execut săpăturile vechiului 

Chersones, care posede.un museit archeologic şi în fine 

mânăstirea S-tului Gheorghe la o ripă a litoralului. 

“Tâte acestea ai făcut obiectul excursiunilor nostre, 

atât în interes geologic, cât și în: interes istoric și ar- 
cheologie. a - 

Inlerman, 

„Ne-am dirigiat- mai întâiă după amâdi. la Inkerman, 
„__ celebru prin sângerâsa bătălie din Octombre 1851, astădi 

- abordat de calea ferată a-Sevastopolului, care duce prin 
Bachtehisarai la: Simferopol. ” 
Am plecat în barce trase de mici bateluri militare 

* trecând pe d'inaintea tortului Constantin; în dreptul că- 
ruia am intrat în marea bae a Sevastopolului, pe care 
am parcurat'o până la țărmul săi de la gura gârlei 

““Tehernaia, străbătând un tufiş de trestie... a 
Ne-am răspândit de aci în diferite direcțiuni pentru 

a studia malurile băii Sevastopol. 
M'am dirigiat împreună cu d-nii Renevier și Deperet 

despre mânăstirea Jukerman,: săpată în cavernele unul 
“calcar marnos cu Briozoere şi Exogyra — Senonian —in- 
“clinat S. E.; la basa căruia am constatat gresii calcare 
“cu Inocerami. - 
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De aci apoi, am parcurat întrega serie stratigrafică 
întorcându-ne spre Sevastopol, pe malul drept al băiei, . 
întâlnind mai întâiii marne calcare cu Briozoere şi Gra- 
nia, peste care vin marne calcare cu briozoere. 

Ceva mai sus urmez marne calcare cu Ostrea vesi- 
cularis. , 

Totul este încoronat către virf de marne calcare cu 
numuliți—a căror desagregiare prin erodare, face că tot | 
șesul 'văei să fie plin de numuliţi— d'asupra cărora re- 
pauseză marnele miocene cu Spaniodon. 

TOte aceste sisteme stratigrafice stat în concordanţă. . 
Marnele cu Spaniodon dincolo, pe țârmul stâng al 

apei, repausez transgresiv pe marne Cretacice. N 
După guidul Congresului, o fălie a indicat cursul'apei 

Tchernaia și al băiei Sevastopol, ocasionând pe cursul 
apei citate, o denivelare de 40 — 50 .m., în calcarele 
Neocomiane, care se desvolt cevă mai sus de terenul 
parcurat.«le nol. 

Acestă falie a avut de efect, a aduce gresiile achifere 
de la țărmul stâng în faţa unul strat mai puţin .per- 
meabil, și a «ondiţionă ast-fel o emergenţă de isvâre, pe 
care se sprijină captagele pentru alimentarea Sevas- 
topolului. 

* 
, * * 

Cu aceste împrejurări geologice ce se desfâșur despre * 
Inkerman, se leg şi 6re-cari fapte de ordin arheologic, 

In păreţii verticali calcari de la mânăstirea Inkerma- 
nului, sunt săpături de caverne care denot locaşurile 
vechilor locuitori din timpuri arhaice. 

Se văd aci cavități săpate rotund sub formă de fe- 
restre, înăuntru mari și mici camere, iar în păreții ca- 
merelor, sunt menagiate locuri de culcare, ca nisce vi- 
zuini la 5—7 m, înălţine. 
Acestea a trebuit să serve de locuinţe umane într'un 

timp f6rte depărtat, când marea se întindea peste 'totă 
valea 'Tchernaia. , 

Apoi mult mai tâtdiă, a trebuit să se încâpă lucrarea 
părcţiler și a plafondurilor.



  

- In apropiere de aceste stânci cavernâse, .se: găseso -. 
apeducile din timpul Romanilor,. din care 'se mai văd 
ici, colo, rămășițe, E Si | 

'Aci e și mânăstirea S-tului Clement, săpată în piatră. . 
pe. jumătate, ca mânăstirea Nămăescilor din Muscel, nu- 
mită așă după numele papei Clement [, care se dice - 
că a fost trimis în exil de Impăratul Trajan în aceste. 
peşteri, recomandând credincioşilor sti, să '1 arunce în. 
mare. : - . | | : 
“Biserica e săpată în "partea .de sus a ripei calcare, 
d'asupra căreia ca întrun cuib de păsări, se află clo- 

„Potniţa. Anticamera și capela ai plafondul săpat în forme 
arcate gotice. O pârtă aurită, pârtă ornamentațiuni: re-. 
ligisse. . i Ma 

“Călugării locuesc pe la jumătatea înălțimei ocupată 
„de caverne, în care sunt amenagiate uși şi ferestre. -.- 

Balhtsehi-Ssarat 

„A doua qi de diminţă 22 Septembre, am plecat în 
excursiune la. Bakhtschi-Ssarai. | 
Am abordat gara, care se găsesce de cel-l'alt țtrm al băii, disă Meridională, cu luntre, Ra 
Trenul sa pus în mișcare la 9h1/, și după două ore, am ajuns în Bakhtschi-Ssarai. . - 
Linia ferată strebate apa 'Tehernai .la “Inkerman, ur- m6ză cât-va apoi valea Belbek şi abordeză o mare de- 

presiune cu podgorii, încongiurată de deluri golașe,. 
Apropiind Bakhtschisarai, terenul devine stâncos cal- 

car, presintând masivuri ' calcare abrupte, intretăiate 
sub forma de trepte. 
Balkhtschi-Ssarai a fost de la 1428—1783 reședința 

hanilor Crimeei, Meca Crimeei, iubitul loc al tătarilor 
Crinieei. Oraşul are 15.000 locuitori, cei mal mulți tătari, 

Bakhtschi-Ssarai va să dică în limba tatară «Grădina 
Castelului»; mărgenul Crimeei, pe care Ruşii l'a lăsat 
ca: un loc sfânt al învinșilor, ale căror gloridse relique 
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“le-a lăsat neatinse, pe când Mongolii victorioși -mult .. mai 'nainte, răseseră ori-ce urmă ale culturei 'Tatare. 
x. 

+ * Da 

De la gară abordăm în trăsuri o stradă “strâmtă în- tortochiată, în care s'a speriat caii de la trăsura Catepinei II, când tocrnal intră în acest oraș, accident care eră să . 1 pericliteze viaţa. a E Pavagiul colțorat, ne sdruncină corpul în trăsuri. Pe drepta și stânua uliţii. se înşiruesc vechr prăvălii orientale de căldărari, ferari, tinichigril, . boiangii, .ca- vali etc., cari lucrati pe capete cu uşile de perete și : cu marfa atârnată de uși, sati pusă pe câte o bancă afară. Casele în paiantă, când sunt cu două etage port un : privor lung în stilul vechilor și - miserabililor nâstre . căsuțe din provincie. De la acâstă stradă principală disă “«DBazarnaia» se face un labirint de mici strade întor- tochiate pe câste, în care casele se lipesc și se etagez unele peste altele. Femeile tatare după legea otomană și învăluesc aci (gura, pe când pe la câstele mărel nu mai păstrez acest obicel, ă Iată-ne la palatul Hanului, situat chiar lângă stradă. Pa- „latul este încongiurat de ziduri Înalte ca o cetate. D'inaintea 
q 

porței pe mici colonade este aședat dublul Vultur-Im- perial, care eternisâză vizita memorabilă a Caterinei II. Prin pârta arcată ajungem în curtea palatului, măr- ginită de un gard viu de viţă şi flori urcătore, din care la drâpta se înalță palatul, iar la stânga Moschea. Cas- telului și jur împrejur parcul. - Da 
. E * 

* % 

“Impresiunea palatului este încântătâre, cu o verenda dinaintea arcadelor, acoperită în ţiglă divers: colorată; cu privorul şi arcadele sale ascuţite, suportate de colo- „ nade în piatră, cu ferestruele. sale astupate d'un grilagiă de vergele. Pe pereţii albi ai castelului, se văd flori - picturate pe un fond negru. | 
Din lungul privor intri: în camerele ; reservate 6spe-
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ților streini, transformate în dormitor pentru colegi! noștri, cari ajunseseră aci în predinua vizitei nâstre, ve=. * nind în trăsuri de la Alutscha unde debarcaseră. * Mobilierul consistă în solale jur împrejur, taburele și- mese," , 
Apoi vin săli şi mici buduaruri, decorate în roșu și aurii cu arabescuri. 
Plalondurile sunt zugrăvite dupătipul covârelorpersane. Mai luesos arangiate sunt: sala de aur, sala de au- dienţe, sala de justiţie, sala de culcare, sala: de ras şi sala de mâncare; acesta aflată Ja -etagiul de jos, dar fârte întunecâsă, unde ni s'a servit dejunul. 

-O impresiune plăcută face şi lântănele ce se observ : dinaintea. galerici de jos, formate din nisce mese de niar- moră, sub care prin mici tuburi, curge apa. 
* 

+ + 

- 

"Cel mai interesant loc. însă, este mica grădină de scăldat a cadânelor; un basin de marmură cu apă ţiş- : 
y - nit6re, încongiurat de boschete de flori și plopi piramidali. 

Alături. se află camera de privire a hanului, și în apro- pierea aceştia, mica căsuţă a haremului cu trei mari : camere, din' al căror balcâne închise cu grile de ter ca- dânele 'și petreceau: existența, visând că o să vadă odată | vecinătățile palatului. 
Intro cameră,se găsesce portretul Caterinei II, care . a pus slirșit acestei viețe de Sarai. 
Vis-â-vis de palat se află Moschea, are pâte cuprinde . „peste 300 persâne. Sala este întunecâsă, având nisce ferestre înguste armate cu grile de fer. Pe ziduri sunt inscripțiuni de Koran Din mijlocul tavanului suportat de colonade albe, atârnă ds nisce vergele poleite, două steluțe cu: opt colţuri. Acestea sunt . destinate a purtă lampele cu uleiii ce se aprind în sărbătorile Rumaza- nului. La o. parte se află 'anvonul abordabil prin o mică scară, care servă pentru predici, tot-deauna Vinerea după amiadi. 

“Vis-ă-vis sunt un fel.de tribune aședate pe colâne



  

  Te d, n 
Pe ala, 
Jane ie aicea       

MONUMENTUL AMIRALULUI KORNILOY LA MALACOY



233 

pentru cetirea IKoranului. La intrarea în Moschee sunt 
fântânile la care se spală credincioșii, înainte da in- 
tră în moschee. Alături este dispusă o şcolă pentru cei 
tineri ca să înveţe preceptele Koranului. Colonada Mi- 
naretului ce se înalță la cer, oferă, o admirabilă vedere 
asupra orașului. 

După. visita acestor interesante vechi monumente îs- 
torice ale gloriei musulmane, am întreprins excursiunea 
nâstră geologică, în delurile învecinate de la Nordul 
Oraşului, trecend 'prin un făgaș adânc, tăiat în masivuri 
calcare. 

Pe stâncile ripâse ce se înalț la drepta păriului, am 
studiat acelaş calcar cretaceii ce an: întâlnit la Inlkerman 
cu un habitus fosil de Pecten, Briozoere, Ostree ongulate, 
Ostree gigantee, Crinoide ete. 
„Acest „sistem calcar, suportă în transgresiune calcarul 

Numulitic, 
Sera ne-am întors la Sevastopol. 
O representare a avut loc la teatru, în ondrea Mem- 

brilor congresului. 

Malacow-Kurgan 

A doua di 23 Sept., eră aniversarea dili î începerei 
asediului Sevastopolului, 23 Sept. 1854. Am fost în tră- 
suri. a vizită turnul Malacovului, cum se numiă la noi . 
în timpul resbelului Crimeei. 
Am luat în lung cheiul băei Meridionale, și am cotit 

pe la spatele gărei, de unde un drum duce direct la 
Malacov, distanţă vr'o 3 lilometre. 

In drum se zăresce zidurile în ruină ale mai multor 
cazarme şi așezăminte militare. 

Suim puţin pe un platoi, și suntem la casa de gardă 
unde descindem. 

Urcăm pe jos un mie' deal rotund cu o pantă dulce 
printre monumente mortuare, era chiar Malacovul. 

Pe șesul delului, mi-a atras privirea monumentul 
amiralului Kornilov, ridicat la 1895.
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Monumentul este în bronz, representând pe : amiral 
atins de.o ghiulea. - 

La basa monumentului este o lespede mormintală, 
pe care este însemnată o cruce cu ghiulele. - 
Malacovul. în timpul asiegierei Sevastopolului, a fost 

încins de generalul Todleben cu un zid de. piatră 
calcară. | E _ " 

1 sa dat acestei întăriri ferma unel semiluni, consis- | 
tând în două ctaze; din care unul este încă conservat, 
şi închis cu v pârtă cu grilagii de fer, avend înăuntru 
un gang de casemate cu pereţii exteriori plini de ca- 
neluri, pentru împuşcători. 
Jur împrejur erau aşedate tunurile. 

* 

Ki % 

Din acest platou ondulat şi întretăiat de valonamente, 
privirea este atrasă spre Sud, dincolo de golful. Meri- - 
dional de la Sevastopol, de ruinele -unci cetăţi ce se 

ridică pe un del: este Balaclava, cu ruinele vestitei ce- 
tăți Genoveze din secolul al XIII, căci puternica repu- 
blică comercială, a întins domeniul ci până în apele 
Pontului. - 

Pe aceste ruine mal târdii, s'a construit un fort Tatar, 
„de Hanul Balaclaya, care a dat numele orășelului lipit 
pictorese de stânci. Aci în portul cu ape adâncă ale 
Balaclavei, s'a inecat la 1854 un vapor rusesc cu bani 
pentru întreţinerea trupelor, în urma unei tempeste. 

Pe. acele dâluri a fost- dată o gr6znică luptă în timpul 
asediului. La piciorul dâlului aii luat Englezii posesiune. 
La stânga pe înălțime Lord Raglan cu statul săi major, 
la drepta pe dâlurile mai mici, era aşedată artileria și 
pe dinsele luaseră. posiţiune Turcii, dar nu întârdiară 
a o luă la fuga la apropierea Rușilor, şi a lăsat tunurile 
pe mâinele inamice, cu care Ruşii ai prăpădit pe fugari. 

Mai departe la stânga, stă în forma unul obelisc, mo- 
numentul, care arată locul, unde brigada cavaleriei uşâre 
engleze, bătându-se cu mult eroism, a fost decimată. 

* 
* +
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Cum s'a început acest sângeros resbel, se scie. 

Pzavul Nicoiae, voia să înmormânteze pe «omul bal- 

mav» aşa cum numiă el Imperiul Otoman. . 

Cele-lalte naţiuni, Englezii şi Francezii, Va care s'au 

alipit şi Austriacii şi Sardinezil, s'au temut că acestă 

înitindere din ce în ce mal mare a colosalului Imperiă, 

va sfărămă echilibrul european și a venit în ajutorul 

“Turcilor. Numai Prusia şi cu statele Germane, aă r&- 

mas neutre. | 

Isoniţi de lrancezi din Malacov, Rușii împărţiţi în 

luptă cu toți aliaţii, nai mai putut resistă asediului. 

Câştigaseră însă în Asia mică Cetatea. Kars şi -ob- 

ținură predarea Sevastopolului ca un mare succes de 

arme, şi ast-fel s'a tăcut posibilă pacea, care s'a încheiat - 

la Paris la 30 Martie 1856, în "urma căreiă noi am ob- . 

ţinut perduta Basarabie. E 
De la Malocow, ne-am întors în oraș și am vizitat 

Museul apărărei Sevastopolului construit la 1895. Museul 

conţine tunuri şi pusci de pe timpul resboiului Crimeri, 

modele de vase de resboiii înecate, stindarde, harte, pla- 

nuri și tablouri, și dilerite suveniri ale asediului Se- 

vâstopolului. - i 

După dejun, pe batel, am avut o audiţiune a corului 

teatral, chiar pe bord. 
După amiadi, am pornit în trăsuri, în vizita vestilelor 

localităţi Chersones şi mânăstirea St. Gheorghe. 

Chersones 

Se află la vr'o 31/, kilometre la S. V. de Sevas- 

topol, la capul cu acelaș nume. Ca şi Sevastopol, vechiul 

sat tatar Akt-Jar, care a primit acest nume 'de la Ca- 

terina II, după colonia Sevastopolis, întloritâre sub îm- 

păraţii bizantini, așă și Chersones, a împrumutat numele 

săi, vechei colonii pontice Heraclia, după denumirea 

precescă Chersonesos, care însemnă pămînt sterp, căci 

stârpișul încongiură Sevastopolul. | 

Imperiul pontice a cădut la anul 65 înainte de Cristos
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și. cu dinsul şi Chersones în mâinile Romanilor ; mai 
târdiu în mâinele Bizantinilor. | | 
„De aci începe fasa creştinătăţii în Rusia, când la 988 

Marele. Duce Wladimir, pentru a pedepsi pe Impăratul | 
Bizanţiului pentru ruperea păcei, veni aci cu putere 
armată şi subjugă orăşelul. 

In urmă însă, logodindu-se cu o princesă bizantină, 
se boteză aci, el şi poporul stă, și ridică în Chersones | 
biserica nouel credinți. 

+. 
, * * . _ 

„In secolul al XIII, Chersones cădu în mâinile repu- 
blicei-genoveze, despre care atestă resturile întăriturilor. 
„Apoi a venit distrugerea Chersonesului de Turci şi 

Tătari, până când la 1781 Katernia II, după învingerea 
Turcilor, numi satul Akt-Jar, Sevastopol, şi îl ridică 
ca port de resboi de primul ordin, și cu acâsta se ri-. 
dică 'şi importanța Chersonesului. 

„Mănăstirea a fost construită lângă marginea Mărei, şi 
se numesce St. Wladimir. Alături cu ruinele la pămînt 
ale vechei biserici, se ridică Catedrala St. YVladimir, care 
a lost construită cu resturile vechei biserici, în care a 
fost botezat prințul Wladimir; S-tul Kiewului. La drepta . 
altarului, este zugrăvit botezul lui YVladimir, la stânga 
botezul poporului. | 

Constituţiunea "geologică a platoului Chersonesului 
“este arătată prin depunerea transgresivă a marnelor cu 
Spaniodon, peste marnele Cretacice. 

- Mănăstirea St. Gheorghe. 

De aci pe un teren de stârpişuri puţin ondulat, ne-am 
transportat la Mănăstirea S-tului Gheorghe, situată spre : 
S. E. la vro 5 kilometri distanţă. pe marginea mărei, la 
Capul Fiolente, trecând d'inaintea cimitirelor francese 
și englese, cu mormintele celor morţi în asedii. 

Aci e cea mai frumâsă posiţiune a unui platoă ri- . 
dicat pe câstele stâncâse ale mărei, contra cărora marea 
se sparge în spume.
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Mănăstirea este o mare construcțiune în stilul marelor nostre mănăstiri. Biserica a fost fondată în primii secoli ai creştinătăţii, de locuitorii creştini al Chersonesului şi în apropiere de Parthenon. Aci cresce o floră sudică. Pe coste se află Ciprii, Castani, Smochini și Platani. 
% 

* * 

Visita acâsta a fost completată şi cu o excursiune geologică pe câstele platoului care formâză Capul Fio- - lente. Platoul este format aci din calcarele sarmatice cari repausez pe roce eruptive recente, formând tot li- toralul Crimeei de S. E. şi S.: trahite, tufuri trahitice etc. pe cari d-l Lagorio le numesce: k6raphyre, diorite | quarţifere și melafire basice. 
Aci se găsesce un conglomerat trahitie uarțos, su- perpus de un argil gras și d'asupra un calcar cu fosile din 'Tschokrak în Kertseh, cu Pecten şi Mytilus, cores- pundând unui etagiă la basa straturilor cu Spaniodon. Ne-am întors la Sevastopol sera, unde am prânzit pe batel, în cântecul musicef militare. 
Xenia a ridicat ancora la 9!., salutată de musica mi- litară cu cântecul Marseilesei. : Părăsind portul, batelul nostru a fost urmărit până în plină mare, cu proiecțiuni lumin6se electrice, din fortul St. Constantin. 
Voioşi că a doua di vom aborda Odesa, termenul excursiunilor nstre, am manifestat prin cântece pe bord satistacţiunea n6stră, printre care Lucia a făcut succesul petrecerei pe bord în asea seră.



XXI, 

O OCHIRE GEOTECTONICA,. | 
. Ciueasul-Crimea-Balcaniy- Carpaţii, 
Aruncând o ochire generală asupra condiţiunilor geo- logice și tectonice ale Crimeei, în tot parcursul litora- luiui maritim, între Kertseh și Sevastopol; vedem că. peninsula Kertsch la extremitatea orientală a Crimeei se l6gă geologicesce prin peninsula Taman de Kaucas; căci depositele miocenice cari formez fundamentul pe- ninsulei, presint aceeași desvoltare petrografică și pa- leontologică ca miocenul versantului Nordal Caucasulut, Apoi aceste deposite miocenice sunt strinse în in- doituri, cari sunt continuarea îndoiturilor insulei Taman și cari ai apărut la epoca ridicărei celei maj intensive - a catenei Caucasuluj, după epoca sarmatică. Indoiturile sunt dispuse în semicerc, cu convexitatea “către Nord, avend fascicule dirigiate NV-SE în peninsula Taman, apol E. N. în Kertsch, și întorcându-se către S. V. spre Sudul Crimeei. 

„Prin urmare este aci un fenomen de torsiune, ce:se observă în alura techtonică a Caucasului, a cărui energie se acusă mai cu s6mă la legătura peninsulei 'Taman și IKertsch, și care ne face să ne gândim la torsiunea prin care Carpaţii se leg de Balcani peste clisura Dunărer despre care vorbesce Suess; prin care noui elemente stratigrafice apar pentru a dispare îndată, iar făliile de torsiune de la limita bandelor archaice și calcare, sunt pătrunse de diverse materii eruptive, . ! Ă * 

+ x
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Etecte- identice de torsiune le găsim și în prelungirea 
Caucasului în Crimeea, prin sucitura căruia zonele vechi 
archaice și paleozoice se subţiez pînă dispar; înce- 
pend a se arătă gradat la estremitatea de Esta Crimeei 
în IKertsch, mal întâiiă depositele cele mai recente și mai 
mult desvoltate în Caucas, adecă cele sarmatice și pon- 
tice, apoi către Teodosia, eşind la suprafaţă sub forma 

„unei suprafețe stânge, cele mesozoice întindendu-se pînă 
la Sevastopol. In acestă scurtă haleină, nu e destul spaţii 
pentru a putea să se desfășure și vechile zone archaice 
și mesozoice, pe &are numat o: desvoltare mar departe 
către Est prin două ramure: una spre NV în Dobrogea 
și alta spre SE în Bulgaria, le face visibile așă că aceâ 
direcţiune de la Măcin, streină Carpaţilor, despre care vor- .besce Suess, se lâgă cu direcțiunea sistemului Caucasian, | a cărul continuare pare a fi. 

Că un noă termen se ivesce în Dobrogea în vecină- 
tatea Măcinului, cu acestă desfășurare de vechi elemente 
orografice, prin presentarea măreță a Triasului, de a cărui 
urmă nu s'a dat în Caucas, acesta nu aduce nicl o umbră 
expuncrei nostre, căci nici posibilitatea existenţei 'Tria- 
sului în stadiul actual al geologiei Caucasului nu pâte fi 
exclusă, cum nici posibilitatea că acel „vechii termen mesozoic n'a putut dispare în Caucas prin numerdsele falii 
de torsiune, ca şi cele mai vechi deposite. 

Cu sistemele mesozoice care încep cu Liasul, are loc 
în Crimeea o stare tectonică identică ca în Caucasul de 
Sud prin care se stabilesce analogia și cu Carpaţii; 
este că în Crimeea, avem cu deosebire de ce se presintă 
în Caucasul de Nord, o mișcare ante-neocomiană. 

Apoi mai avem în Crimeea transgresiunea Numuliti 
culul și a Sarmaticului peste Cretacic, ca în Caucasul 
de Sud; cu care se mai stabilesce o analogie perfectă 
şi cu Balcanii. . | 

Ă - * | . , * * 

Mai avem apoi fenomene de irupțiune în Crimeca, cari sunt în relaţiune cu depositele mesozoice, și care în-. tocmai ca în Caucasul de Sud, sunt în raport cu în-
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« douituri, strânsori —refoulements,— însoţite -de resturnă- 
; tură, rupturi, falii, sculundături, și în fine dărămături.. 

„ „Apoi depositele mesozoice, se presint în Crimeea ca şi 
; în Caucasul de Sud, sub acelaș facies, cu care se stabi- 
„ lesce armonia și cu Balcanii Bulgari şi Dobrogeni. 
- Dar legătura într'adevăr intimă între Caucas și Crimeea 
se stabilesce de prelerință către finele epocei miocene 

„cu straturile «Spaniodon». Atunci către: începutul Sar- 
„ maticului s'a stabilit o comunitate de legătură, -între - Caucas şi Balcanii, de care Carpaţi! aă r&mas complect în afară, și cu care sa introdus acele colosale sculun- ; dături ale țărmurilor, cari ai ocasionat transoresiunea 

„ sarmatică. 

       



XXII. 

"ODESA 

A doua qi de dimineţă 21 Septembre, timpul eră întune- 
cat. marea fără stirşit; abiă pe la amiadi începe a se desină 
despre apus, un țărm de uscat. O pl6e torențială începe, 
un vânt rece bate despre NE; eră crivățul, şi marea 
se puse a-şi luă diua bună de la noi, după ce ne-a dat 
dece dile ospitalitatea, tot cu atâta furie, cum ne priimise 
în largul ei domeniu; la Batum. N 

Mai trebuiă o oră şi jumătate pentru a abordă Odesa, 
şi ni se servi dejunul. | 

Ei care fusesem fârte impresionabil la Batum, de 
rindul acesta am fost neînvins; am putut să-mi termin 
în liniște dejunul fără accident; pe când marea majori- 
tate a colegilor mci, suferiă în cabine. . 

M5 lamiliarizasem dejă cu răul de mare. Abordăm 
portul şi totul intră în linişte. ! , E 

La debarcaderă suntem priimiţi, de. Guvernorul şi 
Primarul local, cum şi de profesorii Universităţii, 

Aci un tren special aşteptă pe membrii congresului, 
pentru a-l transportă la limanul din apropiere al 'Ode- 
sei, dis Kuialnil. - | ! EI 

Sera o representaţie de gală, sa dat la splendidul 
tâtru Municipal, în onârea membrilor congresului; unde . 
sa jucat de o admirabilă trupă rusă, cu mult succes 
piesa :' Le Mond oă Pon Senmtit. | 

Pînă ce sosi ora de teatru, am făcut în trăsură o plim- 
bare în oraş. 

16
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Oraşul 

Orașul Odesa este situat la N. gurei Nistrului, pe 
platoul stepelor pontice. - . 

Existenţa sa datâză de la 1794, când Caterina Il a 
ordonat punerea pietrei fundamentale. Are vr-o 300.000 
locuitori, din care 1/, evrei. 

Odesa este reședința guvernămîntului Kherson şi 
primul oraș comercial al Mărei Negre. Prin Odesa se 
face marele comerciii al cerealelor. Cuantumul aface- 
rilor sale de import și export, se ridică la 100 milisne 
ruble. 

Mai mult «de 6000 vapâre intră pe an în port. Baia 
Odesei este forte încăpătâre şi “protejiată în contra va- 
lurilor mărei și înnisipărilor. 

Oraşui este construit în mare parte din piatra calcară 
de stepe, care "i formeză fundamentul natural. 

Casele în piatră cu două și trei etaje, se aliniez pe 
largi strade cu trotuaruri plantate. - 

Cele mai frumâse strade prin : eleganța construcțiu- 
nilor sunt: strada Dtribassorhaia. apoi Bulevardul pe care 
se înalță palatele așeQ&mintelor publice, înconjurat de 
parcuri, din care are cine-va cea mai plăcută privire asu- 
pra mărei. Ă 

Palatul primăriei, palatul guvernorului, Clubul Nobi- 
lilor, Universitatea, şi Biblioteca suni construcțiuni cari 
se presint fârte bine. 

Teatrul este o construcțiune de tâtă frumuseţea. Cu 
porticele și aticele sale ornate de sculpturi, se pote 
pune alături cu cele mai frumâse construcțiuni tea- 
trale. Sala teatrului este forte spaţi6să -şi decorată cu 
mult lux. Are multă asemănare cu sala teatrului Iyrie 
de la Paris. i 

Limanele. 

Lacurile sărate despărțite printr'o limbă de pămînt 
de către mare, se numesc limane, care constituiese un 
liman al sănătăţi publice fârte apreciat la Odesa.
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După studiile d-lui Sokoloft publicate în Memoriile: 
Comitetului Geologic din Petersburg, depresiunile ocu- 
pate de limane cari sunt târte numer6se pe țărmurile 
mărei Negre și de care nu este lipsită nici Dobrogea ; 
unde avem ca mai însemnat lacul Techir-Ghiol, da 
torez origina lor acţiunei apelor curgătâre, care de- 
buşai aci în timpul mărei post-pontice, când nivelul 
sci eră cu 40—50 m. mai jos de câte astă-di, dar în 
urmă, după unirea acestui lac de mare cu mările Me- 
diterane, a avut loc o schimbare positivă a liniei de. 
țirm, și marea a năvălit atunci în văile acestor rîuri şi a format departe în continent golfuri de mare strimte, 
în forma cărora se presint astă-(i limanele, după sta- 
rea apel lor, modul mişcărei lor, modul depuneri se- dimentelor lor, care a decis și de fauna care le locuia. 

Asupra noroiului limanelor de la Odesa, s'a făcut analise de d. M. A. Yegounov. | 
Noroiul are odârea hidrogenului sulfuros. Acest fapt probeză că în limane întocmai ca în Marea Negră exist 

bacterii sulfurâse, al căror H>S îl depun în Sulf şi acesta apoi se oxideză în acid sulfuric. Autorul a stu- diat nisce: spirile cari oxidez H,S în limanele din Odesa. De aci auțorul conchide că în Marea Negră la o adin- cime determinată, trebue să existe plăci de bacterii de mari dimensiuni cari trag Hidrogenului sulfurat care se formeză în adincime, nisce limite hotărâte, 

Geologia Odescl. 

Câte-va rînduri imprimate de prof. |. Sintzot asupra geologiei vecinătăților Odesej, dai vo idee despre tote stratilicațiunile ce se pot aci întălni. 
Aceste deposite se succed de sus în jos în: ordinea următore: 
1. Loesul galben 
2. Loesul roșu 
Aceste argiluri se raport la periGda post-pliocenă. - 3. Argilurile verdui şi nisipurile ocrâse aparţinând neo-pliocenului, cu cardii și planorbis. 

cu concrețiuni calcarâse.
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4. Calcarul de Odesa. 
5. Argiluri sistâse sai marne cu Oypris. 
6. Argiluri verdui, nisipuri verdui, împrejurul lima- 

nelor. i - 
Aceste straturi după d-l Sintzof ocup un loe strati- 

grafie între Calcarul de Odesa şi acela de la Rișinei 
care se rapOrtă miocenului superior. 

Paralelisarea făcută de d-l Sintzof acestor deposite: 
—într'o lucrare a sa recentă —cu cele din Crimeea, Ro- 
mânia și Austro-Ungaria. a fost: combătută în mod 
fârte documentat de N. Andrusov într'o broșură a sa 
de curând apărută în limba rusă, cu un extract în limba 
germană, întitulat: Enige Vemerhungen îiher die Jungter- 
tiire Ablagerungen Russlands und îihre Deziehungen 2u 
dennen Rumăniens und Oesterreich- Ungarns. 

Andrusov arată că calcarul de la Odesa pote [i pa- 
ralelisat nivelului straturilor Jamysehhurun din Kerisch 
şi în special celor de la basă, cum și nivelului Conge- 
viilor Rhomboidea “din Austro-Ungaria şi al acelui cu 
Valenciennesia din straturile congeriane ale României. 

Tot asemenea straturile de la limanul Kujalic, pe 
care Șintzof le raportă nivelului celor de la Cucesci şi 
Berbescă în România cu Prosadacna Cobalceseui, corespund, 
unul orizont mai inferior şi în special. straturilor ferugi- 
nâse din Kertsch, care repausez acolo pe depusitele de 
la Kamyschburun, corespundând la nivelul nostru con- 
gerian din Vălcănesci, Boteni şi Vârfuri. 

Intr'un alt studiu de curînd apărut, care mi-a făcut 
ondrea a mi-l trimite; savantul rus se ocupă mai în de- 
talii de cestiune (Fossile und lebende Dreissensidue Eu- 
rasiens de A. Andrusov,) , 

Nu e locul aci d'a analisă acest studii interesant al 
paleontologiei terțiarului recent; și mă mulţumesc a . 
reproduce din acea monografie o tabelă de paralelisare 
ale acestor deposite, cu cele din Austro-Ungaria, (basi- 
nul Vienei și al Ungariei), România, sudul Rusiei și 
Iertsech-Taman, 

Acest tabloă coneretisâză cea ce trebue să admitem 
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în depositele terțiare ale acestor țări, ca raportându-se la aşă numitele deposite pontice ale lui Play, care după cum se vede, cuprind o variată serie de stratilicațiuni ocupânil orizonturi cu totul deosebite. 
Le Play încă de la 1842 când a studiat basinul Do- netzului, a dat denumirea de Pontie calcarului de la Odesa și echivalentului săi din stepe. Dar . mai târgiit denumirea s'a întins şi asupra diferitelor deposite con- geriane din Austro-Ungaria, Italia, România, Franţa etc. Aceste deposite cum dice Andrusov, ai aceași posițiune batrologică în stratigrafia tertiară, dar nu identică, căci fauna este t6rte deosebită; aşă că aceste straturi pontice nu pot fi considerate de aceași virstă. Ast-fel denumirea de pontic perde acceptaţiunea sa de «rocă» şi are-un înțeles «tacial». 
Eră dar nevoe a trage limite între diferitele niveluri pontice și a stabili raporturi între dinsele ; după cum d-l Andrusov a făcut în monografia sa sus citată, și care sunt resumate în tabloul sinoptie următor:



„TABELA 
SYNOPTICĂ 

A 
STRATURILOR 

NEOGENE 
TINERE 

DIN 
ESTUL 

EUROPEI.. 
 
 

246 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

  
 
 

  
 
 

   

 
 

  

 
 

  

       

       
 
 

    
    

    
 
 

        
 
 

R
O
C
E
L
E
 

S
A
R
M
A
 

T
I
C
E
 

  
 
 
 
 
 
 

. 
Basinul 

, 
, 

Basinul 
Vienei 

Danubian 
Ungar 

R
o
m
â
n
i
a
 

Sudul 
Rusiei 

Kertsch 
şi 

Taman 

& 
o 

9 
a 

: 
F
o
 

= 
Ş. 

Diviz. 
Super, 

3 
Oriz. 

sup. 
Craiova 

2 
3 

ci 
iz, 

mijl. 
Craiova 

5 
3 

| 
Diviz, 

Medie 
| 

E 
Oriz-mij 

raio 
z 

o 
= 

pi 
| Oriz. 

înt. 
Craiova 

S 
B
e
e
n
 

2 
o
 

Nisipuri 
şi 

Argiluri 
“| 

5 
: 

Argil 
roşu 

târă 
fosil 

i 
s 

ivi 
m
e
a
 

i 
i 

ără 
fosile 

U 
= 

£ 
Diviz. 

S
e
.
 

Pz. 
Strat, 

P
s
i
l
o
d
o
n
 

M
a
s
t
o
d
o
n
 

arven-. 
os 

a 
. 

at.| 
22 

e 
E
a
t
 

Szekler.| 
& 

| 
ensis 

O 
% 

| 
P, 

b 
Straturi 

din 
= 

Pe 
5 

|Vuleănesci, 
Boteni] 

in 
w. 

Crimei 
Straturile 

cu 
fer 

= 
e 

| 
Nivelul 

Congerii 
hu 

Vârfuri, 
ete, 

s 
, 

: 
= 

, 
3 

eemoanosa amenonneanananease 
H 

2 
Straturile 

a 
Rhomboidea 

z 
P, 

a. 
Straturi 

Folunele 
de 

la 
A
l
e
:
 

8, 
(O-Krugliak, 

Nagy| 
£ 

cu 
Psiludon 

Kamysch 
ca 

& 
B
e
l
v
e
d
e
r
e
 

5 
Manyok, 

O-Kurd 
ă 

Ileberti 
=
 

Rocele 
b
u
r
u
m
 

= 
E 

ete 
Straturi 

ete, 
baltico 

| Straturilo 
ete, 

= 
5 

cu 
Valen- 

Kalcar 
>
 

cu 
N
 

£ 
cienesia 

de 
_ Odesa 

Valencienesia 
A 

3 
a 

Straturi 
a 

“Strat. 
Lyrcuea 

, 
=> 

rat 
cu 

cong. 
- 

O 
s 

3 
Congeriane 

Banatica 
R
O
C
E
L
E
 

M
Ă
E
O
T
I
C
E
 

Q 
|
”
 

Marne 
albe 

=
 

 
 

 



24? 

  

INTOARCEREA IN ȚARĂ, 

La Odesa luară sfirşit exoursiunile nâstre. Pentru a 
doua qi există în program vizita aşed&mintelor culturale 
urmată de un banchet dat de primărie și alte festivități. 
Cei mai mulţi dintre noi grăbiţi a se întârce în țară, 
ai plecat cu trenurile de nâpte. - 

Luând trenul accelerat de la 11 h. n6ptea, spre Chi- 
şeneii-Ungheni, am ajuns a doua di 25 Sept., la vama 
rusă Ungheni, unde plin de un profund sentiment de 
recunoscință pentru buna priimire şi îngrijire ce am 

" avut în tot timpul excursiunilor nostre, am adresat Mi- 
nistrului Domeniilor, sub ale cărui auspicii s'a ţinut 
congresul din St.-Petersburg și s'a organisat excursiu- 
nile, telegrama următăre : 

Ungheni. 

«4 Son Lzcellence Monsieur le Ainistre des Domaines 
ă Petersburg. , 

«Au moment de quiter le sol Russe, permetez d'6x- primer ă Votre Excellence, mes sentiments de profonde 
reconnaissance pour Laccueil tr&s cordial et tres hon- 
norant (ue nous a ct fait en Russie, comme mzmbres 
du congres gâlogique, sur “tout notre parcours. Vive sa Majeste Y'Empereur et PImperatrice ! Vive nâtre Presi- 
dent d'honneur le Grand Duc Constantin et la Grande Duchesse! Vive le gouvernement et le peuple Russe.> Cu aceste rinduri mă despărțeam de imensa şi pu- 
ternica ţară vecină, în care atât în timpul congresului, 
cât și al excursiunilor, am avut atâtea de observat şi 
de învăţat, sub tâte raporturile care interesez propășirea 
sciinţifică şi economică a unui stat. Impresiunile ce am. 
simţit, mi-au lăsat ce:e mai dulci amintiri,
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Sper că reflexiunile mele, favorisate prin descoperirea 
atâtor lucruri bune în organisarea și activitatea puter- 
nicului stat vecin, cu care ne l6gă tradițiunea, religiunea 
şi cele mal precise suveniri istorice, nu vor rtmâne 
infructu6se pentru ţara mea. 
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