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IN STR U C Ţ IA Ş l EDU C AŢIA . :
«Ne se poco io vi dia, da imputar sono,
Chè quanto io posso dar, tuto ri dono.
„ ■
A rio sto
Dacă pucin vë daii, nu snnt de imputat
Căci cât pot da, tot vè dau.

«Popolul caro are celle mal bune scholl
este cel d’ântêiü dintre populî; daca nu
este asfăfji va fi mâine.
(«Iules Simon» 1’EeoIe).

DISCURSURILE DE INAUGURARE ALLE ATHENEULUÏ ROMÁN ŞI SOCIETĂŢI! DE
SCIINŢE NATURALE DIN BÜCÜRESCÏ.

Prim ul num ër al 'jurnalului ce avem
onóre a dirige începea prin rîndurile urniàtóre;
E xistă un fapt evident pentru acella
care a m editat asupra - naturel umane şi
asupra nature! soţietăţilor. Acest fapt es
te cel’ u rm ăto r: sunt epoce îu viaţa uueî
naţii în care se simte pretutindeni un ma
re gol ; fiă-care simte că are trebuinţă de
cèva, dar nu scie bine de ce; spiritele sunt
nemulţumite de starea îu care se află, ar
vrea să apuce o direcţie, ca să se sc a , e
de neodihna apăsătore ce se află asuprăle. dar nu sciü care, şi staü pe locü, cătînd a’şi omorî u ritul ce simte prin tînguirî
zadarnice, sau prin declamaţii şi mai za
darnice, starea socială intrégá lîngezesce şi
fiă-care individ îu parte lîngezcsce aseme
nea şi se consum ă în recrim inaci deşerte.
• Să vie atunci o intelligenţă lăm urită
care să formule în tr’un cbip luminos şi
precis trebuinţa ce se simte (dar într’un

chip vag şi nedeterm inat) îu inimile tu tu 
ror, să dea o formă pipăită acestei tre b u 
inţe, s’o arate tutulor, s’o pue stralucitóre
de evidenţă şi de actualitate înaintea ochi
lor fiă-căruia şi să dica la toţi:
lată de ce av eţi treb u in ţă.

Atunci iată ce se va întâm pla; dacă
naţia are vitalitate întrênsa şi e destinată
a tr ă i,. o mişcare de viaţă se simte in tò 
te clasele societăţii, un curent electric pa-,
re că le străbate, ca să producă căldura şi
m işcarea: semnele vieţei. Atunci se ivesc
acelle entusiasmo juvenile (de òm eni ce aü
întrëusi tinereţe); acea ardóre, care produ
ce lucrurile celle mari şi nobile; acea v ita
litate c’un cuvînt care îuveselesce inimile
acelora ce iubesc ţe'rra, în sinul caria aceste
sem ne se arată, şi care se gândesc la viitorul ci.
. ; .
D acă din contra naţia a ajuns în acel
grad. de .am orţire care învecinéza şi pre-
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vestesce m órtea, nicï unele din semnele sus
num ite n n se arată. D e şi ’í aï formulat
cu claritate trebuinţele şi le aï proclam at
cu forţă şi energie, ea persistă (stăruiesce)
a sta în amorţire, De şi ’i al arătat ideea
care, îm brăţişată cu ardóre, ar scăpa’o şi
ar duce-o pe callea mântuireî, ea stă peloc şi n u se mişcă. Arăţi fiă căruia cal
lea pe care, mergënd, ’lu ar scăpa de neodihna, de urîtulü, de som nolenţa îm povărătóre saü de agitaţia febrilă, zadarnică şi
tot aşa do îm povărătdre ca şi somnolenţa,
dar fiă-care se uită la tine cu o privire
indiferentă saü c'un surîs scepic,
Si
m aî la vale.
»
„Din parte-ne nu credem, (nu voim a
crede) ca naţia rom ană este lipsită de vi
talitate, n u voim a crede că am trecut fă
ră transiţie din starea de copilăriei într’o
stare de caducitate şi de bCtrăneţe infirmă
de aceia cerem cu ardóre şi conjurăm pe
toţi a se asocia cu cererea nòstra ca iota1)
perseveranţa, tòta activitatea, tótá energia
să se îndrepteze către trebuinţa cea maî
capitală ce simte societatea nòstra şi pe ca
re o vom résum a în duoë cuvinte:
: -

: ;

Instrucţia şi Educaţia.

■

N u voim a vorbi astă-dată de alte sem 
ne (ce ne arată că o parte din activitatea
rom anilor bine cugetători se îndrepteză că
tre Instrucţia şi Educaţia ţerreî) de cât de
celle cen e oferă celle duoë societăţii ce se
organisară în Bucuresci. Atheneulu român
şi Societatea dé sciinţele naturale. Vom re1) Tota., e o figură de rethorieăcare consistă în a iu a to tu l entra p a rte _
Dorinţa nóstrá este ca o parte din perseveranţa,'activitatea şi
energia a cellor ce sunt capabili de a avea aceste qualităţi unite
cu tactul şi in telllfjinla p o litic ă (lucru rar cu totul) să se în
drepteze către situaţia generală a T errel şi a Gnvemulul (îm
preună cu Consiliul seö de Stat) precum şi a marilor Corpur
alle Statului, Adunare» electivă şi Senatul şi a consilia şi a f ice pe toţi.de a ’şî îm p lin i cu scru p u lo sila te d atoriile f i a ’f l de
fin ie c u energie d rep tu rile,

sum a, pentru eititori noştri, celle duoë dis
cursuri de inaugurare pronunţate de D . Au
relian, pentru Athénéul român şi de D. E s- ^
sarcu pentru societatea de sciinţele naturale.!
D. Aurelian (dupö exord ui obicinuit) a
schiţat repede istoria Asociaţiunilor ştiin 
ţifice, litterarii şi artistice în principalele ţer
reî alle Europei şi a aretat cum celle'm al
illustre Academii şi Instituturi de astă-eji
aü avut începuturile celle maî mici şi m a
modeste.
în antiquitate colegiurile sacerdotale ale preoţilor egypteni, sectele philosophilor
greci, Leviti judaicï nu eram alt de cât
nişte asociaţiunî de ómen! învăţaţi care se
luminau uni pe alţi, cultivaü sciinţele şi
respêndéü ideile de religie şi de philoso
phie. în secolul mediu, cu tòte luptele şi p re 
facerile, totuşi ómenii de sciinţă se asociară ca să ’şî comunice uni altora ideile.
Carol cel m are fundă în palatul, seü
chiar o academie în care priimea ca,m em 
bri pe toţî învăţaţii din lume.
Anco dela începutul secolului X l’II, su
verani şi domni ţineu ca să aibă în p a laturile lor cursuri de amor; pentru, că aşa
le num ia âtunci, asociaţiunile litterarii.
Aceste cursuri (ascultaţi) preşedate de
către damele celle mai sp iritu a le , m aţ
elegante şi mai înveţate, craii nisce a-»
devenite întruniri litterarii. , D am ele care
presidaü fácéü procesele verbale, regula-,
mentele şi distribuiaü premiile. . Principii,
cavalerii, trubadurii şi toţi ómenií de ş ti
inţe alergau ca să ia parte la aceste ocur.
paţiuni alle spiritului care fácéü să dispa
ră ori-ce distincţiune de rang şi de po siţiuue şi ţiitiu séma num ai de merit.
Cine ar crede că illustra Academia E ran çesa s’a născut din a se m e n e a în tru n iri şi
fu punctul de plecare al form ării cellor
*’

‘
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laite academii care tòte îm preună consti
tua astă-cji In stitutul Francei.,
Institutul Francei întrunesce repivsentanţi tutulor cunoscinţelOr. om enescl şi este
un adevërat focar care reflecta tot ce sci
inţele, litterile . şi artele aü m ai m a r e şi
m ai sublim. Şi origina prim itivă a, aces
tui illustru corp este
»i
v
. C ăutaţi bine şi veţi găsi o femee la
începutul tutulor-lucrurilor cellor ..mari,
în Englitera marele învăţat Bacon fă
cu în secolul seü un proiect pentru înfiinţarea
unei. asociaţiuni de ómeni de sciinţe şi de
littere. Societatea regală din L ondra întru
nesce astă-di tòte illustratile sciinţifice alle
Engliterei. ;
în Italia aü înflorit de timpuriii şi mai
cu sémá în epoca ce urm ă căderea Constantinopolului, asociaţiuni de natura aeellora de care ne ocupam şi în Germania nu
este astă-^i oraş de óre-care im portanţă în
care să nu existe asem enea asociaţiuni.
.. t
D. Aurelian insistă asupra m arei n e 
cesităţi de a exista într’o terră asem ea asociaţiuni şi exprim ă ideea urm àtóre a unui scriitor însem nat :
,
„D’asupra clasei m uncitóre, absorbită
în preocupaţiunea curentă a existenţei, tre
buie eă existe în tot d’auna, subt pedepsă
de mòrte, (căci societatea m òre cândîneetéeá de a cugeta) o clasă de omeni învă
ţaţi care să întreţie cu religiositate şi să revifice neîncetat focul sacru
Să facă
ast-fel, ca rac]a intelliginţei să ca(ţă pe frun
tea fiă-căruia şi să’l ridice mai presus de
sine. Acestă aristocraţie intellectuală dă
nota intelliginţei şi, din susul pîno în jó
sul societăţii, spiritul vibrézá saü cel pu
cin tinde pretutiudeni a vibra cu armonie.“
% D. Aurelian vorbesce în urm ă despre
aristocraţia intelliginţei şi, uitându-se cu
compasiune la cdle-l-alte aristocraţii nu ex

—

prim ă ; nici o părere de reü vë4ëndu-le că
dispar,;,din causă că rem ân în ignoranţă şi
se cuiund în corupţie. ; E xprim ă însă cer
titudinea , că - în questie de aristoctaţie nu
va mai exista decât aristocraţia intelliginţei şi a inimeï, aristocraţia cè o dă in stru 
cţia şi educaţia. ;;-Acestă aristocraţie, în in 
teresul omenirii chiar, trebuie sa ţie şi să
trăiască cât lumea. Gelle-l-'alte, pot inuri.
: D. Aurelian, dând perspectivei o vas
tă extensiune, arată sciinţa apropiind pe
învăţaţi din diferitele ţerri alle Europei şi
unindu’i în : asociaţiuni internaţionale. D é
jà există ^mai m ulte/ asemenea asociaţiuni
însă cea mâi însem nată esté Asoeiaţiunea
internaţională pentru progresul sciinţelor sociale,
Com pusă din învăţaţi din tòte ţerrile (chiar
din tèrra nóstrá). Acéstâ asociaţiune îşi
ţine şedinţele anuale în deosebite oraşe ale
Europei.
,j;‘
‘
începutul acestor societăţi internaţio
nale este un fapt însem nat, trebuie,- s’o recunóscem . Asoeiaţiunea învăţaţilor din tó tá
lumea este basa unei alte asociaţiuni m ai
m aro de cât tòte : Asoeiaţiunea popolilor, şi
pacea universală care nu se va prepara de
cât respândind ideile,» unind din <p m .4*
pe popoli* înlesnim! şi îmmulţind rap o rtu 
rile între dânşi, şterg0nd cu încetul vechi
le prejudiţiuni, vechile rivalităţi barbare,
vechile urî de care sunt ânco dom inaţi şi
îm pingând societăţile către acea confraternitate, către acea pace, acea civilisaţie şi
fericire, către care aspiră consciinţa virilă a
Umanităţii !
D. Aurelian, întorcêndu-se la punctul
de plecare arată avantajele în |érra nóstrá
a asociaţiuni! junilor ce constituă Athénéul
român.
Athénéul român, 4ice
Aurelian, so
cietate sciinţifică, litterară şi artistică, în to 
tul streină de luptele 4ilei şi de orl-ce par

siuney cred că va fi un început din celle
ma! fericite pentru a întruni cu timpul în
tr’un scop comun, pe toţi bărbaţi care se
interesă de desvoltarea şi împrăstierea aci
uiţilor, litterilor şi artelor în România,
D. Aurelian invită apoi pe membri A theneuluï de a nu se intimida cătu’şl de
pucin de celle ce se vor cjice despre dînşi;
să aibă curagiul ce dă -oonvicţiunea de a
face binele şi să fie siguri că concursul Òm enilor bine cugetători şi do bună voinţă
nu le vor lipsi. Negreşit, adaogă D. A urèlian, că se vor găsi ómen! (ascultaţi) pe
care nimic nn’l îm pacă, «care vor lua cu u şuririţâ şi póte îii rîs întreprinderea nòstra
noi însă să trecem ' înainte.

aiţi? Sa avem curagiul convicţiunilor nòs
tre, f;ă lăsăm acel sentim ent de descuragiare care slăbesce resorturile m achiné! u - \
inane pe séma inimilor vestejite, pe séma
acellòra cărora le place a ’şî trece viaţa
fără a fi folositor nici pentru sine, nici pen
tru alţi, şi să avem în vedere cu un om
de sciinţă „că a trăi, ce die? a îm bëtrânï
fără o ocasinne de merit, de devotam ent,
de ori ce ar fi care să probe cel p u 
cin că 'şl a îm plinit cineva consem na
rea vocaţiunil salle, nu este acésta óre o
pedépsâ mal tristă de cât a lui lob pe g u 
noiul seü ,, ?
D . Aurelian term ină rem arcabilul seü
discurs prin ideea atât de m ult cunoscută
cititorilor Naturel că este o ilusie înşelă■ Non- raggiónar dì loro, ma' guarda"è passa.
,. . "
;
:l
'
. (Dante)
- ■ - « tóre, ilusia care consistă in a crede eă vom
şi să ne silim ca faptele nòstre să răs putea vre O dată construi un edificiu so
pundă despre intenţiile nòstre. D ela un cial şi politic pe base solide fără lum ina
tim p în eòe! nu seim din ce fatalitate ne rea şi in orali sarea n aţi el. fă ră . . . In str cţiă
am obicinuit a nu lu a1 nimic cu seriositate; ; şi Educaţia.
Spaţiul na ne permite de a résum a
surîdem fcând aucjim că din compatrioţi
noştri, ôm enï de bună voinţă se aduna pen discursul prin care D. Essarcu a inaugu
tru- cutare sau cutaro întreprindere. Acesta rat societatea seiinţelor naturale. Acest
e o dovadă că nu avem încredere 'în noi d isc u rs, fiind m al pucin interesant de
înşine, şi daca noi nu avem încredere în cât al lui D. Aurelian îl vom lăsă la o
. . .
••
^ '
noi înşine am maî putea pretinde să aibă parte. ■it'

A

'

- QUESTIA"SUPRIM ĂRII C L A S E I IY P R IM A R Ă . :

Revenim asupra u el questi! căria îl dăm
o im portanţă seriósá şi ne vedem, cu părere
de reü, obligaţi a constata eă cererea cea
mâl dreaptă, cea maî legitim ă cea mal ur
gent reclam ată de trebuinţele Instrucţiei,
cererea pe care Consiliul General a for
m u lalo în modul cel mal clar, cel mal energic şi cel maî categoric nu a obţinut
pên acum o soluţia definitivă. .Classa IV
ïëm âiïe áncö suprimată, şi împreună cu
suprim area el, töte gravele inconveniente,

tòte interesele lesate,tòtà perturbala ce se
aruncă în învăţăm ântul public.
Acestea s’au pus îndestul în evidenţă
în raportul învăţăm ântului prim ar *) şi ci
titori Naturel au o idee indestulátóre des
pre dênsele.
. '
Ceea ce ne propunem a pune astă
dată în evidenţă este proposiţia următCre :
D. Ministru al In ctru cţil. publice . inpreună
) Ve<Ji Monitorul Officisi şi Natura Nr. 37,
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cu Ou. Consiliul Permanent isbesce grav
în légánul seü şi discredită o instituţie aşa
de utilă ca aceea a Consiliului General.
Aşa s’aü discrediţat la noi în tèrra in
stituţiile celle m al salutarii!
Ni se spune însă ca D. Ministru a aprobat cererea Consiliului General şi că
oposiţia vine din partea Consiliului Per
manent; în acest cas iată ce se va întîmpla. Una din duóé:
Saü Consiliul Permanent nu va mai

O C H I

| fi posibil înaintea Consiliului General şi
trebuie să se retragă, saü existenţa Consilunli i General n u m a i înscmnăză nimic, şi
acest corp trebuie să se disolve şi să dis
pară. Iată dilema. Soluţia el este iataîă.
T ot sperăm însă că nu se va crea o
asemenea situaţie, şi că peste pucin vom
vedea în Monitorul oficial ordinul, prin care
se invită toţi protesoli! classei IV supri; m ată de a redeschide acestă clasă. Vom
reveni asupra acasiul subiect.
E.

C h. j

O chiul um an.
Cel mai frumos şi nobil organ, prin care omul
şi animalele intră în relaţie cu lumea externă es
te ochiul.

El ne dă noţiiiui despre mărimile, for

Vederea nu póte exista fără ochi.
Ochii sunt oglinda sufletului, şi limbagiul lor
este acella al amorului.

Nimic nu resistă la muta,

mele şi culorile obiectelor ce ne încongioră; cu el

dar via lor eloquenţă inţeîlâsă şi de copii.

numai putem privi variatele frumuseţe alle univer

sentimentele ascunse alle sufletului, precum: bucu

sului: bolta stelată a cerului, verdeţa câmpului, lu rie, întristare, mânie se desemnézâ îu ochi.
ciul mări, culorile variate ale florilor etc.

Tote
De

multe ori gura nu îndrăsnesce a exprima ceea ce

Un philosoph a <Z1S: »Ae am ved® tòte frumuseţe-

ochii ne arată:

et spun tot ceea ce nu îndrăs-

„le acéstei lume iu realitatea lor am muri de bucurie.“

nesce cine-va a

spune.

O privire a ochilor este

destul ca să ne facă să iubim.
') Vedeţi Natura Nr. 26, 27, 28, L u m in a şi p ro p ie tă - j
ţik él

Poeţi cu imaginaţia lor vie a făcut din ochi
instrumentul cel mai puternic al amorului şi a ser-
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vit de bas’ a o mulţime de cântece populare şi sen

chiulul

timentale, care resunâ in tot Orientul; d’acolo ex

eolórea ochilor, aşa. spre exemplu când Zicem că

presiile de: ochiul lumi, ochi de gazele, ochï de vul

cutare individ are ochï albaştri, verZï saü negri,

pe, ochï de miere, dulcea şi blânda lumină a o-

asta provine din causa că irisul este astfel colorat.

cbilor, etc. etc.

In dosul irisului şi în dreptul pupileî se află un

Acésta este partea poetică a ochiului, ne pro-

Irisul este differii colorat şi servă a da

corp transparent numit Cristalin care jocă un rol

punemü însă a vorbi lectorilor nostri pe scurt şi

însemnat în actul vederi.

de partea materială, anatomică, silindu-ne a fi cât

intîmplă une orî ca cristalinul să se întunece, de

se va putea de înţelleşî in expunerea nostră.

vine opac, atuncî raZele lumineï nu maî strêbat prin-

Maî ântêiu aitragem atenţiunea lectorilor nostri
asupra formel şi posiţiuneî lor.

Sunt nisce corpuri

Când din nenorocire se

tr ’énsul saü strebat cu mare anevoinţă, individul, se
Zice atuncî că are perdea şi nu maî vede').

rotunde, spherice, aşezate în partea de sus a capu

In scurt în ochiul nostru tòte concură spre a

lui, la basa frunteî, în nisce cavităţi numite orbite

face dintr’însul cel maî perfect instrument de op

ce le servă de protecţie.

tică, la care nu póte ajunge orî ce machină a in-

Maî observăm că dintre

tòte organele simţurilor ochii sunt ceî maî apropi
aţi de creer, ca să-î raporteze maî curând impresiunile şi imaginile care se desemnezü într’ânşi
să dea de scire, dupö cum am Z'ce, despre obiecte

cenţiilor umane.
F ără ochi, frumuseţile lumi ar fi pentru noi
necunoscute.
Providenţa a dat fie-căruî animal o

vedere

le cu care este în relaţie. Forma lor spherică este ad

potrivită cu locul unde trăiesce şi cu felul luï de

mirabil conformă cu planul Naturel, că adicö p’un

vieţuire.

spaţiii mic să se desemneze cât se vor putea maî
multe imagine.

Cáprióra şi Gazela care se rătăcesc prin roce
şi pe vîrfurile munţilor sunt presbyte adicö : aü o

Globul ochiului este învelit tn trei membrane

vedere lungă; ceea ce le era fòrte trebuincios ca

satt peliţe: una pe din aiară tare şi albă, care se vede,

să pótá descoperi inemici lor la distanţe mari, prin

numită sclerotica; a duoa dedesubt négrá şi cu

profunditatea văilor. Din contra, animalele grele ca

vase sângifere, numită c'haroideai şi a treia de desub-

re trăesc în pace prin câmpii şi prin văî, precum :

tul aceştia de natură nervosă, fòrte fină, numită re

leneşi, porci, caprele, oile a căror vedere este mărginită

tina.

Asie trei membrane ce formeză învelişul o-

de colline şi de p ă d u rî, sunt myopi adicö aü ve

chiuluï aü duoă deschideri, una maî mică în d ărâtp e
unde trece nervul optic, care ’1 pune în comnnica-

dere scurtă.
O minunată differinţă există între ochi passe-

ţi0 cu creeru, şi alta înainte maî mare, unde este

rilor şi aï pescilor, celle d’ânteiü trăiesc în aer şi

încadrata o membrană transparentă numită cornea,

aü vederea lungă, ceî d’al duoilea trăiesc in apă

prin care trec raZele lumineï. înăuntru ochiului se

şi aü vederea scurtă. Cameleonul un animal curios,

află liquide transparente apóse şi sticlóse, care ser

póte mişca ochi seî indipendent unu d’altu, adicö: pe

vă a refracta (frànge) raZele luminóse ş’a le îndrepta

când ochiul drept privesce cerul, cel stâng privesce

spre retina ; p’acéstá membrană din fundul ochinlu-

pământul şi într’acelaş timp schimbă colóréa peleî

se desemnéza imaginile obiectelor din lumea exter

dupö circumstanţele în care se află.

nă şi apoî se trimit la creerî prin nervi optici

'

Raci, albinele şi fluturi aü ochï micî şi fòrte

In dosul comei transparente se află o mem numeroşi aşezaţi pe părţile laterale ale capuluî, ceea
brană circulară numită iris, avênd in centru o des
chidere rotundă numită pupila saü lumina ochiului,
prin care strebat raZele lumineï péná în fundul o-

1) Malatia acésta a ochilor se numeses Cataract şi fâcênd operaţie
asupra cristalinului, (operaţie fòrte delicată) iadividul redobindesce vederea.
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ce permite astor animale d’a vedea lucrurile în prevedere nu póte fi uvragiul unei putere fără în mulţite.

Melciï aü ochiï puşî la extremitatea cór- ţellepciune şi fără prevedere.

nelor care se întind şi se strâng.

Animalele mal

Dela celle mal mari pînă la celle mal mici şi

simple n’aü organe materiale pentru vedere cu to

microscopice descoperim o 'Fiinţă Omnipotentă ca

te astea se impresionézâ de lumină şi deîntunerec

re umple tot universul şi Ingrijesce de tote.

şi pot prin pelea lor deosebi lumina de întunerec.
:

Ochiul, un instrument aşa de complicat în for

Un medic renumit în antichitate, Galien, con
sidera minunile vederi ca demne d’o eloquenţă ceréscâ.

marea căruia se vede atâta înţellepciune şi atâta

A.

M Ă R G Ă R ITA R U L ş i SID EFU L.
Mărgăritar, iată un nume frumos dat de botaniştî unor flori mici, albe şi rotunde, ce cresc pri

ca nisce bòbe de mazăre saü şi mai mari, acesta
este mărgăritarul.

măvara prin selbe şi respândesc un parfum delici

Modul formaţiunel acestor corpuri în îndoiturile

os; poeţii cu imaginaţia lor vie le au cântat în poesi-

mantalei explică de ce mărgăritarul este neregulat

ile lor şi le au dat numirea de lăcrămiore.

Ju

saü unflat. Li se lassă astă formă naturală când es

nele nòstre ţerrane găsesc o plăcere să culégâ măr

te plăcută şi se apropie de forma unei pere, dar

găritar şi să se împodobescă cu dênsul.

pentru celle-l’-alte caută să le piléscâ şi să le dea

Naturaliştî! aü numit tot mărgăritar nisce cor

o formă rotundă, mal cu sâmă dacă mărgăritarul

puri rotunde, argintii şi tari care sâmănă óre cum

este lipit de conchilie, dupö cum se vede în celle

cu florile de mal sus, şi din care se fac felurimi

mal multe.

de obiecte de lux, pentru ornamentul dómnelor.

S’a observat că înţepând pielea animalului saü

A rare ori se găsesce o domnă care să n’albă o introducând în îndosurile mantalei un corp Strein
colletă saü o braceletă de m ărgăritar (fie măcar

se produce o irritaţie, o durere, şi animalul produ

şi fals), saü cel puçiu un bricegel cu plăselele de

ce m ărgăritar d’un volum mal mare; iată de ce

sidef.

poeţii aü numit m ărgăritarul lacrămile măre! fiind

Scriitorii antici, amatori d’a poétisa lucrurile, veçlênd că m ărgăritaril se scot din mare ’1 a numit
lacrămile mări.

D ar se scie că lacrămile se pro

că este produs óre cum prin durere.

Valórea lor

se socotesce dupö mărime şi dupö frumuseţe.
N atura calcarosă a mărgăritarului explică cum pot,

duc de fiinţe simţitore, când sunt în dureri şi că tot ca şi mărgeanul '), să pâr^ă culórea şi să se ro(lă
marea este, nesimţitore la dureri, cu tòte astea există

cu încetul de sudóre şi de secreţiunile acide (acre) ale

un adevër într’acéstâ frumosă expresiă poetică.

corpului uman.

Credem că vom satisface curiositatea lectorilor
noştri dând aici pe scurt istoria mărgăritarului.

Aşa spre ex. un acid ceva mal

tare le disolvă (topeşte) lesne, cu óre care effervescenţă (ferbere); dar un puté fi tot aşa şi de o-

M ărgăritarul este producţia unor animale mari

ţetul întrebuinţat, se (lice, de Cleopatra ca să di-

ne care; aü conchiliî ca stridiile şi se numesc mo-

solve un m ărgăritar faimos care preţuia un regat.

luscl; este compus ca şi sideful, din var amestecat

Celle mal frumóse m ărgăritare vin diu insula Cey-

cu puçinâ materie organică.

Animalele acestea aü

lan şi din golful Persic, asemenea din Java şi din

corpul môle, invălit c’o pele largă ca o manta a-

Sumatra şi tòte se numesc în general mărgăritare űne.

vênd proprietatea d’a fabrica conchilia lor, şi la u-

Pescuirea mărgăritarului merită asemenea să a-

nele se produce în îndoiturile mantalei lor şi pe
partea internă a conchiliel nisce corpuri rotunde

1) VeŞI Natnra Nr. 32, Vit g o lf de m ă rgeân.
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tragă attenţia nóstrá. Sunt óinení învăţaţi din mi

; Se ••numesce mărgăritar de Roma nisce micî bo

ca lor copilărie ca să ţie câte-va minute tresuflarea

be de albatru (gyp), puse într’o, ; pastă făcută : de

în apă. . .

sidef pulvérisât, spirt şi clei de pesce; se face şi ^

„ .

.

..

Un cufundător d’aceştia este legat de mijloc c’o

metaniî. Se numesce asemenea mărgăritar de. Ve

funie, la picióre o pétra mare, c’un coşuleţ într’o neţia un fel de smalţ colorat în roşu închis saü
mână şi c’un cuţit îutr’aita, ajunge repede în fun negru ce.se exportă maî cit séraâ în Africa.
dul mării, .unde se scie că sunt asemenea animale;

M ărgăritarul 'constitue una din podóbele celle

acolo culege iute conchiliî cu mărgăritar, le aruncă

maî, frumóse şi celle maî căutate; se face diutr’ên-

în coşuleţ şi când simte că’l prinde respiraţia, miş

sul maî cu séma collete şi braçelete.

că funia cu care este legat şi îndată este scos

veche, ea a început în Françia în regnul luì Hen-

afară.

ric IU (secol 16). în medicina veche praful de măr

Moda este

Astfel se , peşcuesc mârgăritariî cu multă difti-

găritar era întrebuinţat ca astringent (care stränge).

cultate ş’apoî se lucrézá cu multă îngrijire, d’aceea

Sideful se produce tot ca mărgăritarul, insă în
loc să aibă formă de bòbe, se întinde ca un strat

costă scump.
Animalele care produc mărgăritar sunt : Avicula
perlata, Pintadina, Moietta märgäritifera, ş’altele, şi
maï tòte câte produc mărgăritar produc şi sidef,

pe partea din ântrn a unor conchiliî bivalve ma
rine şi are tot aceeaşi composiţiune chimică.'
F rurnòsa lucire care !i dă tot meritul provine
din aerul ce a remas închis intre straturile de cal

despre care vom vorbi maî în urmă.
Se fabrică mărgăritar artificial cu praf de sidef saü
cu bòbe scobite de sticlă suflată fòrte subţire, unse po

car transparente de care este compus şi care este
secretat saü fabricat de pelea animalului

din ântru c’o materie argintie făcută din soiţii de

Maî multe conchiliî din genul .Turbo, produce

pescî albî, ce se numesce şi. .essenţă de orient. Ca

uu sidef strelucitor. bătând în verde auriü ; une

să se prepare astă materie se ia soliji de pescî

le Haiiotide saü urechi de mare, dupö cum se <jicî

albî (Leuciscus alburnus), se frecă în apă curată

aü sideful împodobit de culorile celle maî viî : şi

premenită des, se trece prin sită şi essenţa de o-

celle mai închise, avênd zone saü bande negre.

rient, se depune şi se conservă în amoniac. Dup’a.

Din sidef se fac o mulţime dn obiecte, precum:

eeea este de ajuns să introducem în globulele de

cutióre, plasele de bricege etc.

sticlă puçin liquid ţinând ín suspeusiune. essenţa

mărgăritarul sunt producţiunî alle unor mollusc,

de orient, şi se depune pe totă suprafaçia internă!

bivalvi (avênd Conchilia cu duoë Valve) care trăiesc

le usucă repede şi târnă pucină céra albă topită

pe fundul mări.

ca să’î dea greutate şi soliditate.

în scurt sideful şi

>
A.

ANUNŢI Ü.
DD-ni abonaţi aï Natúréi, cari vor avea dorinţa d ’a continui abona
m entele D-Ior pe anul viitor, sunt rugaţi a face cunoscut redacţiei, franco,
saü d’a drepîu, saü prin corespondenţi D-lor, cel inult'penă ia 15 Decembre.
Maî aducem aminte asemenea tutulor acelora dintre Onorabili noştri
abonaţi din districte, care pên’acum n ’aü plătit anco abonamentele D-lor* să
bine-voiască a se acquila d’o aşa mică datorie către Natură.
B u cu re scl — Typographia Stephan R assidescu, strada Germana, Hanulü Ghermany, No. 2.

