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TURING-CLUBUL ROMÂNIEI 
FOST HANUL DRUMEŢILOR 

Asociaţie de turism şi pentru protecţia Naturei 
Fondat în 1921 

 
SECŢIUNEA ALPINĂ A BUCEGILOR 

Fondată in 1924 
11, Str. Spătarul M. Cantacuzino—SINAiA 

 
Avantaje acordate membrilor asociaţiei: 

a) Reducere de 50% - în grupe de cel puţin 5 
membrii pe întreaga reţea a căilor ferate române, 
tot anul, toate trenurile (cu excepta expreselor) 
clasele II şi III. 
b) Mari reduceri din taxele de adăpost la casele din 
munţi ale asociaţiei. (Casa Peştera şi în curând 
Casa Omul şi Casa N. Bogdan, fostă pichetul 
Roşu). 
c) Reduceri de 20 % la publicaţiile asociaţiei 
(cărţi, hărţi, fotografii, etc., etc.). 
d) Reduceri între 5 % şi 15 °/0 la diverse mari 
magazine din Bucureşti şi provincie (ex. Sigmund 
Prager, Nicolae Bunea, Menu, etc.). 
e) Şi orice alte avantaje vor veni, în urma 
desvoltării şi creşterii numărului membrilor 
asociaţiei. 

Pentru a călători deci avantagios în 
România, înscrieţi-vă ca membru în asociaţia 
Turing-Clubul României. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
Prima secţiune a Turing-Clubului României 

fost Hanul Drumeţilor, publică întâiul său anuar. 

Deşi acesta pare un fapt neînsemnat eu cred că 
este totuşi un lucru mare şi toţi acei cari cunosc 
imensele greutăţi, apatia şi lipsa de interes de care 
entusioştii acestei asociaţii s'au izbit chiar de la 
începutul ei, vor înţelege ce pas spre progres se 
face tipărindu-se această modestă cărticică, care – 
sperăm - va deveni în câţiva ani o importantă 
publicaţiune turistică, menită a contribui la 
progresul localităţilor climaterice de pe valea 
Prahovei, cari cad în raza de activitate a secţiunei 
alpine a Bucegilor, precum şi la cunoaşterea 
amănunţită a acestui faimos masiv muntos. 

Este greu de precizat, ce trebue să conţină 
un anuar. De obicei acest fel de publicaţiuni 
coprind două şi chiar trei părţi. O parte oficială, o 
alta ştiinţifică sau technică şi o a treia descriptivă. 

Micul anuar pe care aşa de frumos îl 
prezintă Domnul C. I. Ionescu, este prea modest ca 
să poată conţine, măcar două părţi deosebite. 
Într'ânsul materia se prezintă oarecum amestecat, 
de oarece predomină partea oficială sau 
documentară, căreia - fiind întâiul - nu se putea să 
nu i se dea o mare desvoltare. Dar e mai pitoresc 
aşa şi nu mă îndoesc că va avea succes. 

Salutând deci apariţia acestui prim anuar, 
felicit călduros pe membrii comitetului Bucegilor 
cari au avut idea publicării lui şi recomandându-1 
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publicului cititor, termin cu cuvintele : 
„prieteni, ridicaţi ochii şi slăviţi, măreţele 

creste ale Bucegilor" 

MIHAI HARET
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Darea de Seamă a activităţii Secţiunii alpine a 
Bucegilor  

de la constituire până la 3 Maiu 1925 
 

Intr'o seară către sfârşitul lui Ianuarie 1924, 
o mână de câţiva români, bătrâni şi tineri, dornici 
de realizarea scopurilor propuse de „Asociaţia 
Hanul Drumeţilor", azi Turing-Clubul României, 
au înfiinţat aci, în cel mai frumos colţ de ţară, la 
poalele Bucegilor, pentru a-i cerceta, a-i domina, 
îngriji şi înfrumuseţa - Secţiunea alpină a 
Bucegilor - înfiinţare consfinţită în deplină 
înţelegere prin procesul verbal de la 27 Ianuarie 
1924, având a se cârmui după regulamentul aci 
alăturat. 

Activitatea secţiunii Bucegilor de la 
înfiinţare până azi, a fost de două feluri : 

1. O activitate de propagandă, şi 
2. O activitate de lucru propriu zisă. 

Propaganda, făcută în scopul de a interesa 
publicul şi tineretul în special asupra scopurilor 
asociaţiei şi asupra folosului fizic şi moral, a făcut 
ca numărul membrilor pe viaţă şi cotizanţi să 
crească iar „Casa Peştera” să fie vizitată pe 
timpul de la inaugurare până la l Aprilie 1925 de 
circa l .200 persoane. Nădăjduim că anul ce vine 
numărul membrilor va creşte iar cel al vizitatorilor 
şi escursioniştilor se va mări şi mai mult, datorită 
înlesnirilor ce pot avea la casa noastră de adăpost 
„Peştera” sau la acelea ce vor fi - nădăjduim cât de 
curând gata - pe Omul şi pe Moraru jos la Dihamu. 
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Pentru o cât mai eficace propagandă, 
secţiunea Bucegilor a adoptat sistemul 
publicaţiunilor de specialitate înfiinţând 
„Biblioteca secţiunii", cu noţiuni geografico-
turistice-descriptive-pitoreşti, al cărei prim număr 
„Peştera Ialomiţei” - datorit onoratului şi 
harnicului nostru Preşedinte central, Mihai Haret - 

este deja apărut, carte care umple un gol atât de 
simţit în ramura turistică şi prin care secţiunea 
Bucegilor pune în aplicare nu numai scopurile ei, 
dar desvoltă şi reclama ce aceste publicaţiuni aduc 
totdeauna unei localităţi, afară de faptul că .poate 
fi şi o sursă preţioasă de câştig pentru secţiune. 
Cheltuiala primului număr - din cauză că secţiunea 
noastră n'ar fi avut de unde debursa 49.000 lei - 
costul primei ediţii - a fost suportată de Centrală, 
aşa că secţiunea noastră va avea un beneficiu de 
vreo 6.000 lei fără nici o osteneală sau cheltuială, 
din desfacerea broşurelor. Este locul să rugăm pe 
membrii secţiunii să pună tot interesul pentru 
desfacerea cât mai grabnică a celor 3.000 
exemplare - ediţia I-a - pentru ca secţiunea să-şi 
poată încasă partea ei şi să poată lucra înainte. 

Amintim că depozite din aceste volume se 
găsesc în Sinaia la Casa Bucegilor, (str. Furnica 
57), la Căminul Cercetaşilor de la Mănăstire şi la 
tipografia V. Teodorescu, Buşteni. 

Mulţumită muncei asidui a centralei, ca şi 
ajutoarelor primite sub diferite forme de la 
persoane şi instituţii, care ne-au dat subvenţii 
preţioase în acţiunea întreprinsă anul trecut, s'a 
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putut mări şi transforma „Casa Peştera” 
adăogându-i-se sala de mâncare, acoperindu-i-se 
terasa, etc., precum s'a isbutit a se termina de lucru 
jos „Casa Omul", pe care, - fiind gata din toamnă - 
aşteptăm numai timpul şi mijloacele materiale spre 
a o transporta şi monta sus pe vârf. 

Tot în acest an s'a continuat cu marcarea 
drumurilor - vezi planşa - marcare începută acum 
doi ani cu concursul cer-cetaşilor sinăeni şi ai 
cluburilor sportive: Sport-club şi clubul Peleş, 
marcare care uşurează pe turişti - mai ales că la noi 
călăuzele veritabile lipsesc sau sunt incapabile şi 
totdeauna scumpe. 

Sunt gata marcate până azi: Drumul Sinaia - 
Poiana Reginei - Piatra-Arsă - Plaiul lui Păcală -
Casa Peştera (prin drumul lui Butmăloi); drumul 
Sinaia - Vârful cu dor – Lăptici - Peştera ; drumul 
Buşteni - Casa N. Bogdan (fost pichetul Roşu) - 
spre Mălăeşti. 

Asupra marcării drumurilor - această lucrare 
atât de dificilă pe cât de considerabilă şi de un 
interes capital pentru desvoltarea turismului 
românesc cât şi pentru desvoltarea şi folosul 
localităţilor Sinaia şi Buşteni - vă atragem cu tot 
dinadinsul atenţia, rugându-vă ca pe toate căile şi 
mijloacele să ne daţi concursul d-v. 

Intru cât în anii trecuţi s'au semnalat - mai 
ales iarna - unele accidente cu urmări fatale, 
accidente datorite neştiinţei sau îndrăsnelii 
necugetate, secţiunea noastră proectează pentru 
viitor pe de o parte ca mijloc preventiv, publicarea 
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unui opuscul cu sfaturi pentru turişti precum şi 
înfiinţarea unui pichet de salvare înzestrat cu tot ce 
ar avea nevoe spre a fi gata de a veni în ajutor în 
caz de accidente, ca şi - dacă socotiţi necesar -
crearea unui fond al cărui venit să fie destinat 
exclusiv ajutorării în caz de accidente în munţi. În 
acest scop avem suma de lei una mie donată de 
colegul bucureştean şi pasionat alpinist George 
Maximilian Loew, sumă pe care o vom depune la 
bancă spre a forma primul fond în scopul de mai 
sus. 

Situaţia financiară a secţiunii Bucegilor este 
următoarea la 31 Decembrie 1924: 

Încasări: 
50°/0 la quantumul încasărilor cotizaţiilor 

membrilor secţiunii, conf. Regulamentului.... 
.................................................................. Lei 5545 

Plăţi : 
Diferite, conform borderoului de acte 

justificative ..... .........................................Lei 4375 
Deci cu un sold numerar la 31 Decembrie 

1924 de . . . . . ...........................................Lei 1170 
Sumă care împreună cu ceeace mai avem de 

primit se continuă marcarea drumurilor şi din care 
se va achita şi publicarea primului anuar al 
secţiunei. 

Fără îndoială, fiind la începutul activităţii 
noastre, lucrul nu merge aşa uşor. Şi aceasta, de 
cele mai multe ori din cauza complectei 
desinteresări a localnicilor şi mai ales a acelora ale 
căror interese sunt strâns legate de prosperarea 
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secţiunii noastre. 
La înfiinţarea secţiunii noastre, printr'o 

scăpare din vedere - şi pentru că nu exista legea 
care azi ne obligă - nu s'a prevăzut în regulamentul 
nostru comisia cenzorilor. Azi fiind la ordinea zilei 
modificarea regulamentului se va complecta şi 
acest gol. Pentru buna regulă însă, adunarea, după 
expunerea făcută şi cercetând registrele şi piesele 
justificative, este rugată a da comitetului 
descărcare de gestiunea sa de la înfiinţare până la 
31 Decembrie 1924, precum şi a aproba lucrările 
de marcare a drumurilor efectuate de la 31 
Decembrie 1924 până azi, cheltuelile necesare 
reparării unor poteci spre Poiana Reginei date deja 
în lucru, ca şi cheltuiala ce ar necesita imprimarea 
primului anuar al secţiunii. 

Înainte de a termina ţinem să vă aducem la 
cunoştinţă că am căpătat - prin stăruinţa 
teceristului St. Bogdănescu (nepotul bătrânului 
cercetător al munţilor N. Bogdan) - casa Pichetul 
Roşu de pe Dihamul. Comitetul este de părere şi 
cere asentimentul dv. de a propune Consiliului de 
administraţie central, ca această casă să se 
numească „Casa N. Bogdan.". 

Stăruind cu tot dinadinsul ca fiecare 
membru să se silească a face cel puţin un membru 
nou, comitetul vă mulţumeşte pentru tot ce a-ţi 
făcut pentru secţiune şi asociaţie în general. 
Secretarul secţiunei alpine a Bucegilor  

C. I. Ionescu, institutor  



 11 

PROCESUL VERBAL 
al primei adunări generale a secţiunei 
 
Astăzi, 3 Maiu 1925, 
Subscrişii, membrii „Asociaţiei Turing-

Clubul României, secţiunea alpină a Bucegilor", 
întruniţi în adunare generală, la Căminul 
cercetaşilor de la Mănăstire, am procedat la 
discutarea chestiunilor la ordinea zilei, hotărând 
cele ce urmează : 
1. Se face apelul nominal constatându-se că sunt 
prezenţi 38 membrii. 
2. Se aprobă în totul darea de seamă cu arătările şi 
propunerile făcute prin ea. 
3. Se aprobă descărcarea comitetului de gestiunea 
sa pe anul 1924, inclusiv cheltuelile deja efectuate 
până azi pentru marcarea drumurilor, repararea 
potecilor şi imprimarea anuarului. 
4. Se aprobă moditicarea art. 6 din regulament 
adăogându-se aliniatul: “Comitetul secţiunei poate 
aproba, sub rezerva ratificării consiliului de 
administraţie central, reduceri de cotizaţii 
societăţilor organizate sau eventual unor categorii 
de membri anumite. Cotizaţia redusă nu va fi în 
nici un caz mai mică de cât cea plătită la secţiunea 
Bucureşti” 
4 bis. Se adaogă la art. 9 un art. 9 bis cu 
redacţiunea din darea de seamă, instituindu-se 
comisia cenzorilor şi alegându-se cenzori D-nii: 
V.I. Bortnovschi, I.C. Emanoil şi Iulian Stroescu, 
iar cenzori-supleanţi D-nii: Căpitan Focşeneanu, 
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N. Dumitrescu şi G. Vintilă. 
5. Se ratifică cooptările făcute de comitet în 
persoanele D-lor Ing. I. Sângeorgian, Lt. Colonel 
Mihail şi I. Tatulea. 
6. Se aprobă a se propune comitetului central 
schimbarea numelui societăţii în acela de: „Turing 
-Clubul României”. D-nii C. Emanoil, Dr. 
Marinescu P., B. Catz, N. Dumitrescu, I. Pasăre, 
Căpit. Focşeneanu, Ing. Sangeorgian, V. 
Bortnovschi şi Tatulea au fost de părere ca numele 
să fie: „Turing-Clubul României Hanul 
Drumeţilor”. 
7. Se aprobă înfiinţarea fondului de ajutor în caz 
de accidente în munţi, subscriindu-se suma de lei 
2.600, care împreună cu una mie lei ce avem, se va 
depune la bancă ca prim fond, şi care nu se va 
întrebuinţa de cât pentru scopul subscris, după 
hotărârea comitetului. Depunerea se va face la 
Banca locală „Albina." 
8. Aprobăm imprimarea anuarului cu sumarul citit 
de comitet, propunându-se ca toţi membrii să facă 
o cât mai întinsă propagandă pentru un număr cât 
mai mare de reclame, ca şi propunerea către 
comitetul central de a numi Pichetul Roşu, „Casa 
N. Bogdan." Drept care am dresat prezentul 
proces-verbal semnat de noi. 
N. Dumitrescu, Maria Nistorescu, Gh. Matheescu  

I. Morărescu, V. Teodorescu, C. I. Ionescu,  

W. Muston, D. Mitu, Mateescu Decebal,  

Alb. Naht, V.I. Bortnovschi, Sevila Mateescu,  

C. Emanoil, Gh. Vintilă, Neagu Ion, I. Tatulea, 
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I. Sangeorgian, B. Catz Roşu, Ing. Bolomey, 

D. Rein, D. Marinescu, H. Schiel, Iulian Stroescu, 

Gh. Pascu, P. Dumitrescu, Wendy Muston 

Căreia Muston, Ion Pascu, A. Calista, T. Calista 

Căpit. Gh. Focşeneanu, Căpit. V. Tomescu 

Maior Dr. P. Marinescu, Căpit P. Iorga,  

Subl. Păunescu A., Ion Pasăre, Lt. I. Sumedrea, 

Maior Gh. Scarlat 



 14 

REGULAMENTUL SECŢIUNEI ALPINE A 
BUCEGILOR 

 
CAPITOLUL I. Motive, înfiinţare, denumire 

 
Art. 1. Pentru ca scopurile (vezi Actul constitutiv 
şi art. 6 din Statutele asoc.) cari au determinat 
înfiinţarea asociaţiei „Hanul Drumeţilor", să poată 
fi aplicate, mai cu intensitate şi folos în localităţile 
de altitudine de pe Valea Prahovei, astfel ca atât 
asociaţia dar mai ales staţiunile Sinaia - Buşteni - 
Predeal să prospereze, şi în conformitate cu 
cerinţele art. 2 din Statute şi 14 din Regulamentul 
general, se constitue între drumeţii pe viaţă şi 
cotizanţi localnici, precum şi între toţi aceia cari 
vor deveni ulterior membrii pe viaţă, membrii 
donatori sau membrii cotizanţi - un prim sediu 
social secundar turistic al asociaţiei Hanul 
Drumeţilor, cultural - turistic - necomercial şi 
denumit „Secţiunea alpină a Bucegilor". 
Art. 2. Secţiunea alpină a Bucegilor îşi are sediul 
social în Sinaia, Str. Spătarul M. Cantacuzino No. 
11 Villa Wendy şi activitatea ei se desvoltă asupra 
regiuni formată din raionul comunelor Comarnic 
Secăria, Teşiia, Sinaia, Poiana Ţapului, Buşteni, 
Azuga şi Predeal. Cu alte cuvinte întreg masivul 
Bucegilor şi întreg masivul Gârbova, până la 
Valea Doftanei, cad în cercul de activitate al 
secţiunii Bucegilor.  
Art. 3. Din secţiunea Bucegilor, fac parte toţi acei 
cari locuind în mod obişnuit în localităţile arătate 
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în art. 2 al acestui . regulament, nu cer anume să 
fie înscrişi în altă secţiune. 
Mai pot fi înscrişi în secţiunea Bucegilor - numai 
după dorinţa lor proprie şi drumeţi străini de 
aceaste localităţi cari locuesc ori unde în cuprinsul 
României întregite. 
Art. 4. Actele de bază de cari şei conduce şi după 
care funcţionează Secţiunea Bucegilor, sunt: Actul 
constitutiv, Statutele şi Regulamentul General al 
Asociaţiei Hanul Drumeţilor. 
Scopul acestui regulament local este deci, ca prin 
articolele ce urmează, să explice, să adapteze 
nevoilor Secţiunii Bucegilor, să precizeze şi să 
desvolte unde trebue, documentele de bază arătate 
îa primul aliniat al acestui articol. 
 
CAPITOLUL II. Membrii şi cotizaţii 
Art. 5. Articolele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 
22 şi 23 din Regular mentul General al asociaţiei, 
cari se ocupă pe larg de membrii drumeţi, se aplică 
întocmai şi secţiunii Bucegilor. 
Art. 6. Cotizaţia în secţiunea Bucegilor, se fixează 
în mod uniform la una sută lei pe an, sumă ce se 
va plăti regulat la începutul anului, contra unei 
chitanţe ruptă din cotor. Costul cărţii de membru, 
timbre, taxe de înscriere, cotizaţie proriu zisă, etc. 
se cuprind în acesta sumă de lei una sută. 
Comitetul secţiuii poate aproba sub rezerva 
ratificării Consiliului de administraţie central, 
reduceri de cotizaţii societăţilor organizate, sau, 
eventual, unor categorii anumite de membri. 
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Cotizaţia redusă nu va fi în nici un caz mai mică 
de cât cea plătită la secţiunea Bucureşti. Cu 
începerea anului 1925, Consiliul de administraţie 
central, va pune din timp la dispoziţia secţiunei, 
chitanţierele şi numărul de cărţi de membru 
necesar, pe cari secţiunea Bucegilor le va completa 
şi împărţi drumeţilor săi. 
Drumeţii pe viaţă şi donatorii nu plătesc cotizaţie 
anuală. 
Lor li se va schimba - ca şi cotizanţilor - cartea de 
membru în fie care an, pe care o vor plăti în cost. 
 
CAPITOLUL III. Administraţia şi conducerea 

secţiunei 

Art. 7. Secţiunea Bucegilor este condusă de un 
comitet local, a cărui compunere, constituire, 
alegere, drepturi şi datorii sunt pe larg şi lămurit 
redate în art. 14, 15, 16, şi 17 din Regulamentul 
General al asociaţiei. Atâta timp cât secţiunea nu 
contează de cât drumeţi din Sinaia şi Buşteni, 
membrii comitetului local, vor fi şi dânşii numai 
din aceste două localităţi. Mai târziu, pe măsură ce 
secţiunea va căpăta drumeţi şi din alte localităţi, se 
vor alege în comitet şi persoane de acolo. 
Comitetul local al secţiunii Bucegilor va putea fi 
compus din maximum nouă membrii. Preşedintele, 
secretarul şi casierul Comitetului local, formează 
de drept comisiunea de conducere a secţiunei. 
Aceasta va supune comitetului chestiunile 
interesând buna funcţionare a secţiunei. 
Art. 8. Veniturile secţiunii Bucegilor se compun 
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din : 
a) 50 lei de fie care membru cotizant, restul de 50 

lei din cotizaţia anuală, revenind Casei Centrale 
a asociaţiei, care în schimb va procura 
secţiunei, cărţile de membru, chitanţiere, 
ştampilele necesare şi cereri de înscriere. 
Regularea socotelelor din cotizaţii se face la l 
Iulie şi 31 Decembrie ale fie cărui an. 

b) Din sumele pe cari adunările generale ordinare 
ori extraordinare — după propunerea 
Consiliului de Administraţie central — le vor 
aloca secţiunii Bucegilor în anii cu beneficiu 
net apreciabil (vezi art. 84 din statute punctele 
g) şi i). 

c) Veniturile produse de taxele excur-siunilor 
colective, organizate de către membrii secţiunei 
şi cari venituri îi revin întregi. 

d) Cuantumul alocat în fie care an, de către 
Consiliul de administraţie central, din 
beneficiul net al caselor şi adăposturilor 
construite în Bucegi, Piatra-Mare, etc. atât timp 
cât aceste clădiri, nu vor fi proprietatea 
secţiunei ci vor fi numai administrate de 
aceasta, conform regulamentului special 
întocmit.  

e) Ori ce alte venituri ca: din vânzarea 
publicaţiunilor secţiunii, din conferinţe, serbări, 
baluri, şezători, din veniturile caselor proprii pe 
cari le va construi sau cari cu timpul vor trece 
în posesiunea secţiunei, din donaţiuni şi 
subvenţii, din închirieri, etc. 
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Art. 9. Toate sumele de care dispune secţiunea 
Bucegilor, se întrebuinţează numai în vederea 
desvoltării turismului în localităţile înconjurătoare, 
pentru înfrumuseţarea acestor localităţi, pentru 
propaganda în favoarea lor astfel ca să atragă cât 
mai numeroşi vizitatori şi pentru organizarea 
luptei pentru protecţia frumuseţilor naturale ale 
Bucegilor, Gârbovei, Pietrei-Mari, etc. Pe cât 
posibil sumele se vor repartiza localităţilor 
secţiunei, proporţional cu numărul drumeţilor din 
fiecare localitate. Această repartiţie o hotărăşte 
comitetul local. Comitetul local al secţiunei 
Bucegilor va întocmi în fie care sfârşit de an, un 
proect de budget pe anul viitor, care va trebui să 
fie trimis spre aprobare Consiliului de 
administraţie central. De altfel acesta are dreptul 
să modifice budgetul şi chiar să ceară refacerea 
lui, în caz când nu va fi în conformitate cu 
scopurile asociaţiei. 
Comitetul local al secţiunei Bucegilor, va putea 
rezerva în fiecare an - dacă va crede necesar - o 
sumă din venitul general al secţiunii, ca fond de 
rezervă. 
 
CAPITOLUL IV. Comisia, cenzorilor 

Art. 9 bis. În fie care an adunarea generală 
ordinară va alege 3 cenzori şi 3 supleanţi pentru 
supravegherea operaţiunilor, avizarea bilanţului şi 
verificarea conturilor. Atribuţiunile cenzorilor sunt 
cele prevăzute în codul de comerţ art. 185 şi 
urmatoarele. 
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CAPITOLUL V. Adunări generale şi încheiere 

Art. 10. Adunările generale ordinare şi 
extraordinare ale secţiunii Bucegilor, se ţin în 
conformitate cu statutele şi regulamentul general 
(art. 24 şi 25) al asociaţiei. 
Art. 11 şi ultimul - Acest regulament a fost aprobat 
de către consiliul de administraţie în şedinţa sa din 
10 sept. 923 şi ratificat de către adunarea generală 
locală constitutivă a secţiunii Bucegilor, care a 
avut loc în ziua de 27 ianuarie 1924, la Sinaia 
întrunită în localul cercetaşilor de la mănăstire. 
Pentru moment din cauza costului enorm al 
publicaţiunilor în „Monitorul Oficial" şi din cauză 
că secţiunea Bucegilor dispune deocamdată de 
mici fonduri, regulamentul nu se va publica în „ 
Monitorul Oficial “. Totuşi având în vedere că o 
mare parte din membrii secţiunei, au luat 
cunoştinţă de dânsul, dispoziţiunile lui intră în 
vigoare cu începere chiar de azi 27 Ianuarie 1924 
când s'a şi ales comitetul de conducere local. 

 
Semnaţi :  D-r Urechiă, W. Muston,  

Gh. Matheescu, Ing. Spiru Haret, P. Dumitrescu,  

N. Dumitrescu, Ioseph Ungarth,  

Vladim. Bortnovschi, N. Jianu, Wendy Muston,  

Carola Muston, Maior Apostoliu Cesar,  

Albert Nacht, Ion Pasăre, C. I. Ionescu,  

Mihai Haret
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LISTA MEMBRILOR SECŢIUNEI 
ALPINE A BUCEGILOR 
 
1. Andreescu, Adm. Căpitan Dum.; Vânăt.-de-
Munte, Sinaia. 
2. Apostoliu, Maior Cesar; str. Spătarul M. 
Cantacuzino 17, Sinaia. 
3. Arghiriade, Emanoil; directorul fabricelor 
Costinescu, Sinaia. 
4. Bărbulescu Eugenia A.; Gara Sinaia. 
5. Bellu Ioan; funcţionar; Gara Sinaia. 
6. Boldojar, Ion C.; student, str. Furnica 31, 
Sinaia. 
7. Bolomey, Inginer Gheorghe; Ad-tor delegat şi 
directorul fabricei de Ciment, Azuga. 
8. Bortnowsky, Wladimir; constructor de clădiri, 
str. Brătianu 39, Sinaia. 
9. Calista, Alexandru; calea Codrului, Sinaia. 
10. Calista, Toma; calea Codrului, Sinaia. 
11. Ciocârlie, Dimitrie; secretarul Eforiei Sp. 
Civile, Sinaia. 
12. Costa Carlo, antreprenor de lucrări, str. 
Eminescu, Buşteni. 
13. Cucu, Aurel D.; student; str. Piaţa Nouă 20, 
Sinaia. 
14. Dolinescu, Locot Gh. din V. de M-te, Sinaia. 
15. Dozzi, Antonio; industriaş; bulevardul Ghica 
43, Sinaia. 
16. Dozzi, Giuseppe; industriaş; bulevardul Ghica 
43, Sinaia. 
17. Dumitrache, Maior Ion; bulevardul .Ferdinand 



 21 

14, Sinaia. 
18. Dumitrescu, Gheorghe T.; comerciant, str. 
Lascar Catargi l, Sinaia. 
19. Dumitrescu, Nicolae; comerciant, bulevardul 
Ghika 74, Sinaia. 
20. Dumitrescu, Petre; funcţionar, piaţa Veche 18, 
Sinaia. 
21. Emanoil, Costache C.; inginer silvic, şeful 
Ocolului Silvic, Sinaia. 
22. Enculescu, Sub.-Lt. Ion; V. de M-te, Sinaia. 
23. Enculescu, Sub.-Lt. Iorgu ; V. de M-te, Sinaia. 
24. Evolceanu, Sub.-Lt. Alexandru.; V. de M-te, 
Sinaia. 
25. Focşeneanu, Căpitan Gh.; V. de M-te, Sinaia. 
26. Georgescu, Nae; comerciant, Popicărie, Sinaia 
27. Gheorghe, Ion Marin Văsii, călăuză în Bucegi, 
comuna Secăria. 
28. Gologan, Căpitan Nicolae; V. de M-te, Sinaia. 
29. Ionescu, Lt. Alex. T.; V. de M-te, Sinaia. 
30. Ionescu, Lt. Anghel; V. de M-te, Sinaia. 
31. Ionescu, Constantin L; institutor, str. Lascar 
Catargi 9, Sinaia. 
32. Ionescu, Elena Lt. Ştefan M.; Sinaia. 
33. Ionescu, Lt. Ştefan M.; V. de M-te, Sinaia. 
34. Iorga, Lt. Petre N.; V. de M-te, Sinaia. 
35. Katz-Roşu, Bernhardt; comerciant şi industriaş 
etc. str. Piaţa Unirii No. l, Sinaia. 
36. Macovei, Toma; comerciant; str. Piaţa Unirii 
No. l, Sinaia. 
37. Mantu, Maior Petre; V. de M-te, Sinaia. 
38. Marinescu, Dumitru; contabil la fabrica de 



 22 

bere, Azuga. 
39. Marinescu, Medic Maior Petre ; V. de M-te, 
Sinaia. 
40. Matheescu, Decebal G.; licenţiat în st. 
comerciale, str. Piaţa Unirii No. l, Sinaia. 
41. Matheescu, George; proprietar. Primarul 
oraşului Sinaia, etc. 
42. Matheescu Sevilla G.; str. Piaţa Unirii l, 
Sinaia. 
43. Mavrichi, Căpitan, V. de M-te, Sinaia. 
44. Mihail, Locot.-Col. Gheorghe; Sinaia. 
45. Mîţu, Dumitru; meseriaş, str. Fa-bricei 6, 
Buşteni. 
46. Morărescu, Elena T.; comerciant; bulevardul 
Ghica 74, Sinaia. 
47. Morărescu, Ioan; meseriaş, Buşteni. 
48. Muston, Carola; str. Spătarul M. Cantacuzino 
11, Sinaia. 
49. Muston, Walter; str. Săptarul M. Cantacuzino 
11, Sinaia. 
50. Muston, Wendy; str. Spătarul M. Cantacuzino 
11» Sinaia. 
51. Naht, Albert; comerciant, str. Spătarul M. 
Cantacuzino 17, Sinaia. 
52. Neagu, Ioan; călăuză şi proprietar, str. Valea 
Albă, Buşteni. 
53. Negoiţă, Alexandru; funcţionar şi proprietar, 
str. Brătianu 1. Sinaia. 
54. Negulescu, Constantin; croitor, bulevardul 
Ghica 58, Sinaia. 
55. Negulescu, Căpitan Şerban; V. de M-te, 
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Sinaia. 
56. Nistorescu, Marioara I.; str. Furnica 39, Sinaia. 
57. Oancea, George N.; comerciant, bulevardul 
Carol 112, Buşteni. 
58. Orăşeanu, Maior Alexandru, str. Furnica 48, 
Sinaia. 
59. Pasăre Ioan; croitor, str. Furnica 29, Sinaia. 
60. Pascu, Gheorghe L; funcţionar, str. Nouă l, 
Sinaia. 
61. Pascu, Ion I.; muncitor, str. Cazarmei 2, 
Sinaia. 
62. Pascu, Victor L; muncitor, str. Nouă l, Sinaia. 
63. Păunescu, Sub-locotenent Aurel; V. de M-te, 
Sinaia. 
64. Popescu, Constantin D.; comerciant, 
bulevardul Carol 83, Buşteni. 
65. Popovici, Constantin I.; comerciant, str. 
Spătarul M. Cantacuzino No. 15, Sinaia. 
66. Predescu, Sub-locotenent Dumitru ; V. de M-
te, Sinaia. 
67. Radu, Locotenent Ilie; str. Carol I 20, Sinaia. 
68. Radu, Mimi Lt. L ; str. Carol I 20, Sinaia. 
69. Rhein, Dumitru; director comercial la fabrica 
de Bere, Azuga. 
70. Sangeorgian, Iosif; inginer silvic şi directorul 
regiunei silvice a Eforiei Sp. Civile din Sinaia 
(bulevardul Ghica). 
71. Scarlat, Maior Gheorghe; V. de M-te. Sinaia. 
72. Schiel, Elena Fr.; Buşteni. 
73. Schiel, Fritz ; industriaş, Buşteni. 
74. Schiel, Otto; industriaş, Buşteni. 
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75. Schiel, Heinze; directorul fabricei de 
cherestea, Azuga. 
76. Stănculescu, Plutonier Major Ilie; V. de M-te, 
Sinaia. 
77. Stănescu, Sub-locotenet Gheorghe ; V. de M-
te, Sinaia. 
78. Stănescu, Russe; farmacist, bulevardul Ghika, 
Sinaia. 
79. Ştefănescu, Iancu; comerciant, bulevardul 
Carol 90, Buşteni. 
80. Stroescu Iulian, comerciant, bulevardul Carol, 
Buşteni. 
81. Sumedrea, Locotenent Ion; V. de M-te, Sinaia. 
82. Şerpescu, Maior, Benedict, V, de M-te, Sinaia. 
83. Tatulea, Ion; şef contabil fabrica de Ciment, 
Azuga. 
84. Teodorescu, Vasile; tipograf, bulevardul Carol 
(Valea Cerbului), Buşteni. 
85. Tomescu, Ion; funcţionar, str. Plev-nei 6, 
Sinaia. 
86. Tomescu, Căpitan Vasile; V. de M-te, Sinaia. 
87. Ungrarth, Anna ; str. Tache Ionescu, Sinaia. 
88. Ungarth, Villy ; comerciant şi artist-pictor; str. 
Tache Ionescu l, Sinaia.  
89. Urechia, D-r. Alceu; medic, profesor, str. 
Carol I 6, Sinaia.  
90. Vasilescu, Locotenent Paul.; V. de M-te, 
Sinaia. 
91. Venturini, Adam; antreprenor de lucrări 
publice şi particulare str. Carol I No. 21, Sinaia. 
92. Vintilă, Gheorghe; contabil Uzina „Electrică" 
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calea Prahovei 29 bis, Sinaia. 
93. Vlahidi, Emanoil; administratorul plasei Peleş, 
etc. bulevardul Ghica 18, Sinaia. 
94. Zarifopol, Paul; student, str. Luter 3, Sinaia. 
 

Membrii decedaţi de la înfiinţarea 
secţiunei şi până în prezent 
 

a). Constantinescu, Nicolae I.; 
b). Gruner, August I. şi 
c). Ungarth, Iosef. 

 
COMITETUL SECTIUNEI ALPINE A 

BUCEGILOR pe anii 1925—1929 
 
Ing. I. Sangeorgian, preşedinte 
W. Muston, vice-preşedinte şi casier 
C. I. Ionescu, secretar 

 
Membrii  Lt. Colonel Gh. Mihail  

Gh. Matheescu  
Maior Cezar Apostolu 
Fritz Schiel  
Ioan Tatulea  
Vasile Teodorescu 

Cenzori  Vladimir Bortnovschi  
Ing. C. EmanoiI  
Iulian Stroescu 

Cenzori-supleanţi Căpitan Focşeneanu 
Gh. Vintilă 
N. T. Dumitrescu
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DESLUŞIRI ASUPRA MARCĂREI 
DRUMURILOR ÎN BUCEGI 

de MIHAI HARET, geograf 
 
Consideraţiuni generale. Elementul care 

contribue în mare măsură la desvoltarea 
alpinismului, este fără îndoială marcarea 
drumurilor. Lipsind potecile bine şi raţional 
însemnate, excursionistul se găseşte desorientat, 
mai ales în regiunile lipsite - cum este aproape 
peste tot la noi în România - de hărţi turistice la 
scară mare şi de călăuze capabile, bine instruite şi 
bine antrenate. Construcţia de drumuri sau poteci 
în munţi, nu este o soluţie practică. De aceea peste 
tot în Alpi, drumuri nu se fac de cât în mod 
excepţional, ele fiind prea costisitoare, întreţinerea 
lor oneroasă şi fiinţa lor desastruoasă pentru însăşi 
existenţa muntelui, pe care-l ruinează prin lucrările 
repetate, prin smulgerea brazdelor cari opresc 
pământul de a porni la vale şi prin şuvoaiele de 
apă nenaturale cari, curgând transversal în loc de 
longitudinal în timpul ploilor mari sau al topirei 
zăpezilor, brăzdează muntele de nenumărate şi 
adânci văgăuni, dupe cari urmează alunecări de 
pante cu întreg cortegiul lor de ruini şi desastre. 
Un singur exemplu din Bucegi poate ilustra cele 
de mai sus. Se cunoaşte gradul de ruină în care a 
ajuns muntele Cocora în regiunea străbătută de 
poteca construită, acum vre-o 20 de ani de către 
fosta societate Carpatină din Sinaia şi numită 
„poteca nouă spre Peştera Ialomiţei" părăsită 
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complet de ani şi ani, din cauză că pe alocuri 
scurgerile de ape au transformat-o în adevărate 
şoave, adânci de 15 şi 20 m, cari s'au surpat şi se 
surpă necontenit, aşa că muntele a devenit 
impracticabil nu numai pentru alpinist, dar şi 
păşunatului îi cauzează pagube, căci hectare 
întregi de iarbă bună s'au ruinat iar vitele circulă 
acolo cu mai mult pericol şi greutate. 

Fiind-că vorbirăm de păşunat, deşi nu are 
mare legătură cu marcarea drumurilor, fiind însă 
un element de prima ordine al economiei 
naţionale, nu ne putem opri de a arunca un strigăt 
de alarmă: din cauza păşunatului lacom, 
inconştient şi nereglementat, care se practică astăzi 
în regiunea alpină, munţii se ruinează şi dacă nu se 
vor lua măsuri de protecţie bine studiate şi cu 
străşnicie aplicate, în puţini ani vom constata că nu 
mai avem păşuni alpine. Regretăm că spaţiul nu ne 
îngădue să spunem mai mult în acest mic anuar. 

Consecuent deci ideilor emise mai sus, 
Hanul Drumeţilor azi Turing-Clubul României, 
prin secţiunea sa alpină a Bucegilor a hotărât să 
întreprindă - deocamdată - marcarea Bucegilor, 
dupe un plan studiat practic şi pe cât posibil 
elementar, aşa ca să fie înţeles chiar de către cei 
cari nu ar avea cunoştinţă de această broşură sau 
nici măcar de explicaţiile date prin placardele 
aşezate în diverse puncte din Sinaia şi Buşteni. 
Planul adoptat, nu ne este de altfel propriu, căci e 
de mult întrebuinţat de către Clubul Alpin Elveţian 
şi de către Clubul Alpin Austro-German. Turing-
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Clubul României nu a făcut altceva de cât să-şi 
însuşească acel sistem pe care după multă 
chibzuială a reuşit al îmbunătăţi, astfel ca să 
prezinte pe cât posibil, caracteristicele de mai sus. 
Practica ne va arăta dacă acest sistem prezintă şi 
defecte. Putem spune însă că până în prezent, 
laudele şi mulţumirile, pe cari excursioniştii le 
aduc secţiunei alpine a Bucegilor, sunt unanime. 

Explicarea sistemului. Explicarea 
sistemului adoptat, pe care dupe numele Turing-
Clubului României îl vom numi sistemul tecerist, 

este următoarea : 
1. Semnele se aplică pe orice fel de suport ca: 

arbori, stânci, pietre, case, garduri, parapete de 
poduri şi pe stâîpi anume înfipţi în pământ, 
înalţi de peste 2 m. Cu alte cuvinte, la golişte, 
unde nu sunt arbori şi unde chiar stâncile 
lipsesc, drumurile s'au însemnat cu astfel de 
stâlpi puşi din distanţă în distanţă şi vopsiţi la 
capătul superior în culoarea drumului. Ei sunt 
astfel aşezaţi, în cât se vede de la unul la altul; 
fiind înalţi de 2 m şi mai bine, iarna nu sunt 
niciodată complet acoperiţi de zăpadă, aşa că 
drumul este totdeauna perfect jalonat, ceeace 
este extrem de folositor căci se ştie cât de grea 
este orientarea pe zăpadă. În fine, chiar vara pe 
timp rău, pe negură deasă sau pe noapte 
întunecoasă, aceşti stâlpi marcaţi ca şi toate 
celelalte semne devin salvatoare pentru 
caravanele rătăcite sau întârziate. 

2. Pentru marcare s'au adoptat culorile roşu, 
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galben, albastru, verde şi negru de oarece 
deocamdată nu vom încerca de cât marcarea a 
cinci drumuri mari. 

3. Culorile nu se întrebuinţează mai nici odată 
singure, ci încadrate pe două părţi de alb, care 
se vede de la distanţă şi care în majoritatea 
cazurilor se observă şi noaptea. Albul nefiind 

deci culoare de marcare, poate lipsi uneori; el 

are numai rolul de a mări vizibilitatea la 

distanţă şi de a îndruma în timpul nopţei prin 

strălucirea lui. 

4. Culoarea în linie orizontală, arată drumurile 
mari, principale, cari străbat masivul de la un 
capăt la altul. (Vezi planşa fig. l, 2, 3, 4, 5, 6 şi 
7; nu există diferenţă între semnele figurilor l şi 
2. Mai des se fac în fig. 1, pentru economia 
muncei şi a culoarei, când mai multe itinerare 
urmează acelaş drum. Că atare şi ordinea în 
care sunt puse culorile pe aceaste distanţe, 
poate varia dupe fantezia muncitorului care le-a 
aplicat, fără ca aceasta să însemne ceva, 
precum şi unele să dispară când drumurile pe 
cari le marchează îşi despart intinerarul). 

5. Culoarea în linie verticală înseamnă drum de o 
importanţă secundară (fig. 8, 9, 10, 11, şi 12). 

6. Două culori orizontale alăturate, este legătura 
între două drumuri principale (fig. 13 şi 14). 

7. Două culori verticale alăturate, vor lega două 
poteci secundare şi 

8. Două culori în cruce leagă un drum principal de 
altul secundar.  
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Drumurile însemnate şi culorile lor:  
A. Cele cinci drumuri mari, care străbat 

Bucegii de la un capăt la altul, aproape în toate 

sensurile, sunt: 

1. Sinaia prin Vârful-cu-dor şi valea Ialomiţei la  
Casa Peştera şi la schitul Peştera Ialomiţei; de 
aci prin Strunga, Guţanu şi Şimon la Bran; 
marcat cu roşu orizontal (fig. l, 2 şi 3). 

2. Sinaia prin Vârful-cu-dor, Nucet, Bulboace, 
Poiana Florilor şi Lespezile la Scropoasa; de 
aci prin Oboarele, Dichiu!, Păduchiosul, podul 
Isvor şi calea Codrului la Sinaia (grajduri); 
marcat cu verde orizontal (fig. l, 2 şi 4). 

3. Sinaia prin Piatra-Arsă, plaiul lui Păcală şi 
drumul lui Butmăloiu la Casa Peştera; de aci 
prin valea Ialomiţei la Casa Omul de aci prin 
valea Mălăeşti şi Casa Mălăeşti la Râşnov; 

marcat cu albastru orizontal (fig. l, 2 şi 5). 
4. Sinaia prin Piatra-Arsă, Jepii Mari, Jepii Mici, 

Babele, Baba Mare, spinarea Coştilelor şi 
Obârşia la Casa Omul; de aci prin valea 
Cerbului şi poiana Coştilei la Buşteni; marcat 
cu galben orizontal (fig. l, 2 şi 6). 

5. Buşteni prin valea Urlătorilor, Casa Schiel, 
plaiul lui Păcală şi drumul lui Butmăloiu la  
Casa Peştera ; de aci prin cheile Tătarului, 
valea Ialomiţei, Bulboace, Oboarele, Priporul şi 
plaiul Domnesc la Moroeni; marcat cu negru 
orizontal (fig. l, 2 şi 7). 

Afară de acestea cinci, tot ca drum mare mai 
poate fi socotită şi artera : 
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6. Sinaia prin Vârful-cu-dor, valea Ialomiţei, 
Strunga, Dudele Mari şi Pietrele Albe în vârful 
Leaotei, etc. 

B. Drumurile secundare sunt: 

1. Buşteni, prin valea Jepilor, pe la fosta Casă 
Caraiman şi prin Babele la Casa Peştera; 

marcat cu albastru vertical (fig. 8). 
2. Buşteni prin valea Cerbului şi Dihamu la Casa 

Nicolae Bogdan fost pichetul Roşu şi de aci 
prin drumul lui Tache Ionescu şi pe brâul 
Bucşoiului la Casa Mălăeşti; marcat roşu 
vertical (fig. 9). 

3. Sinaia prin colţii lui Barbeş şi brâul Vârfului-
cu-dor la cascada mare a Vânturişului; de aci 
prin zadele Vânturişului, valea Isvorul Dorului, 
podul Isvor şi calea Codrului la Sinaia; marcat 
galben vertical (fig. 10). 

4. Buşteni prin valea Albă şi pe Ia măsurătoarea 
Urşilor în vârful Caraimanului şi la Babele 

(unde întâlneşte potecile marcate galben 
orizontal spre Casa Omul sau în jos albastru 
vertical spre Casa Peştera); marcat cu verde 
vertical 

5. Casa Omul prin Ţigăneşti, Scărişoara şi Clincea 
Ia Poarta şi Ia Bran; marcat cu negru vertical 
(fig. 12). 

6. Bran – Poarta – Ciubotea - Casa Omul. 
7. Bran – Şimon - Preduşul – Gaura - Casa Omul, 

etc. 
Pentru cele două din urmă drumuri (6 şi 7) 

nu s'au fixat încă culorile de marcare. 
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C. Drumuri de legătură între drumurile 

principale. 

1. Din poteca spre Vârful-cu-dor, pe sub Casa 
Carp în vârful Pietrei Arse, drum de iarnă 
comod pentru mers la Casa Peştera; marcat cu 
roşu şi albastru alăturate orizontale (fig. 13). 

2. De la Casa Peştera la Casa Omul prin valea 
Suchelniţei, valea Horoabei, vârful Ţapului şi 
creasta Doamnelor pe vechiul drum zis al 
grănicerilor ce urmează fosta frontieră ;- 
marcate albastru şi galben alăturate orizontal 
(fig. 14). 

Acesta este programul de lucru al secţiunei 
alpine a Bucegilor pe anii 1925 şi 1926. Să sperăm 
că fondurile ce va avea la dispoziţie, ca şi ajutorul 
excursioniştilor interesaţi vor fi suficiente ca să 
poată duce la bun sfârşit această lucrare 
considerabilă, al cărei cost este evaluat la peste 
40.000 lei. 

Apelăm deci la toţi cei cari îndrăgesc 
muntele, ca şi la toţi cei interesaţi la desvoltarea 
turismului românesc, să ne ajute cu obolul şi cu 
fapta pentru a continua şi în celelalte masive 
aceste marcări, atât de utile desvoltării 
alpinismului în Carpaţi, căci din acel moment 
excursionistul se va putea prea bine dispensa de 
călăuza-om, oneroasă din toate punctele de vedere. 

Ghidul descriptiv, harta turistică şi marcarea 
drumului iată un ideal către care tind secţiunile 
alpine ale Turing-Clubului României şi pentru care 



 33 

această asociaţie este hotărâtă să facă orice 
sacrificii. Dar pentru aceasta ne trebuesc ajutorări 
şi colaborări asidue. 

Le vom avea?
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SPICUIRI DIN REGISTRUL „CASEI 
PEŞTERA" DE LA INAUGURARE 

(21 SEPT. 1923) ŞI PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 
1924 

 
Petre Iuster a trecut şi el pe aici şi 

entusiasmat de frumuseţea adăpostului regretă 
mult că n'a făcut de la început parte din Hanul 
Drumeţilor. 
 

11 Decembrie 1923 
Deux bonnes nuits passees a la „Casa 

Peştera" ont ajoute beaucoup aux plaisirs de mon 
excursion sur les montagnes roumaines. 

(ss) A. P. Marson, legation britannique  
le 28 Mai 1924 
 
31/V—924 
Noi, ceata de turişti a companiei I Vânători 

de munte, am fost găzduiţi la „Casa Peştera", unde 
am fost bine primiţi de către Moş Butmăloiu, 
rămânând pe deplin mulţumiţi de confort şi de 
modul cum moşicul ştie să-şi primească vizitatorii. 
Urăm Hanului Drumeţilor prosperitate, pentru a 
aduce la îndeplinire frumoasa operă ce a început, 
iar lui Moş Butmăloiu 166 de ani. 

(ss) Căpitan lonescu-Breaza, Mărie 

Theohari, Locot. Gr. Dolinescu, Eag. 

Theohari, Locot. Ilie Radu şi Mimi Lt, Ilie 

Radu. 
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Acum 27 de ani, lumea „elegantă" în 
vilegiatură la Câmpu-Lung povestea „aiurită" că 
două „nebune" sosiseră călare „peste munţi" 
însoţite de ţărani-călăuze!!! 

Astăzi lumea povesteşte cu „bucurie" că tot 
mai mult, tot mai des se duce tineretul “la munţi" 
şi se plimbă „peste munţi”! 

Oare în ăşti 27 ani omenirea „a înebunit" ca 
cele „doui nebune" sau e pe cale de a se înălţa de a 
se cumenţi, desvoltându-se sufleteşte? 

Cer tineretului să-mi răspundă, deslegând 
această enigmă! 

(ss) Elena Gr, Romniceanu, Delegată la 
Geneva a Consiliului naţional al Femeilor 
Române, etc. şi 
(ss) Bucura Dumbravă, a doua din cele 
două nebune; foarte mulţumită de primirea 
şi îngrijirea la cea d'ântâi casă de adapost a 
noastră. 

 Sinaia - Peştera 1-2 Iunie 1924, Strunga-
Şimon-Bran 3 Iunie 1924. 

 
J'ai bien passe, une semaine ici, avec mon 
pere et j'aimerais pouvoir y rester 
d'avantage. Helas! ce n'est pas possible. 
(ss) Aileen Al. Aiarson (11 ans) - 
Angleterre. le l Juillet 1924. 

 
Am petrecut aici clipe din cele mai plăcute. 

Nici nu ne-am putut închipui să găsim în creerii 
munţilor atâta confort.  
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(ss) D. Dumitrescu,  student în litere  
M. Gregorian,   „ „ „  
E. Gregorian,   „ „ teologie 
 
Am locuit 2 zile în „Casa Peştera” şi am 

rămas încântat de adăpostul atât de practic făcut 
cât şi de curăţenia şi de serviciul familiei 
Butmăloiu şi felicit pe Dl Haret, în alegerea 
acestora. Rog pe Dl Haret la nevoe să apeleze şi la 
mine şi'l asigur de tot concursul meu.  

(s s) Marco Dattelkremcr şi E. Vogel. 8-9 
Iulie 1924. 

9 Iulie Sinaia, IO Iulie Peştera - V. Cerbului 
- Buşteni. 

 
Această casă e un simbol al iniţiativei 

româneşti, rămasă în urmă faţă de vecini. Să 
trăiască iniţiatorul. 

(ss) Ion L Simionescu. R. Andronache. 

 
„Casa Peştera” este confortabilă şi am fost 

foarte mulţumiţi de primirea care ni s'a făcut. Ar fi 
de dorit ca în munţii noştri să fie multe asemenea 
case şi trebue să ajutăm cu toţii la împlinirea 
acestui vis devenind membrii la „Hanul 
Drumeţilor." 

(ss) Irina N. Butculescu, Mihai Butculescu, 

A. Butculescu, M. Butculescu, Mia Steriadi. 

12 Iulie 1924. 
 
Mereu pe aceeaşi cale şi viitorul nostru va fi 
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asigurat. 
(ss) Gh. Matheescu 

13/7—1924 
 
Petrecut o noapte admirabilă în „Casa 

Peşterei" şi am rămas încântaţi de acest minunat 
adăpost şi de amabilitatea îngrijitorului. 

(ss) AL Cretzianu. 12 Iulie 1924. 
 
Este pentru noi mai mult de cât o datorie să 

mulţumim D-lui Preşedinte al Asociaţiei noastre 
pentru munca pe care o cunoaştem, imensă, de a 
învinge atâtea piedici de tot felul şi a duce la bun 
sfârşit construcţia şi perfecţia acestei adevărate 
case de adăpost. 

Alegerea drumeţului îngrijitor în persoana 
lui Niculae Butmăloiu şi a soţiei sale este una din 
acele inspiraţiuni fericite care face să crească şi 
mai mult valoarea acestei case de adăpost.  

Negreanu, căpitan în retragere. 15 Iulie 
1924. 

 
Să fii în vârful munţilor flămând şi ostenit şi 

să găseşti un pat chiar confortabil, un lapte bun 
fierbinte şi o supă regeneratoare, este o binefacere 
care nu se poate răsplăti de cât cu o sinceră 
recunoştinţă iniţiatorilor „Asociaţiei". 

Subsemnaţii am rămas complect satisfăcuţi 
de primire şi de serviciu. 

(ss) C. Duţescu, şef contabil I. R. D. P. şi 
întreaga familie Duţescu. 28/VII—1924. 
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Veniţi dupe o excursiune de 35 de zile în 
munţii Coziei şi Făgăraşului, am trecut dupe 
inaugurarea casei Mălăeşti să dormim o noapte la 
Casa Peştera, unde am fost minunaţi de adăpost şi 
ospătare. 

(ss) Prof. Dr. Fr. Kepp, preşedintele soc. 
Carpatine Transilvane (S K V). 

Prof. Dr. Dan Rădulescu, Universitatea 
Cluj, membru H D şi S K V. 

Rudolf Czekelius, S K'V Sibiu. 
30 şi 31 Iulie 1924 
 
Când pe drumuri ninse  
Întâlneşti o casă cu lumini aprinse  
Unde din ogeac se ridică fum... 
Dar pe vreme de ploaie şi fără'merinde ca 

astăzi, când poposim la „Casa Peştera" cum putem 
mulţămi, când pe lângă toate mulţămirile sufleteşri 
ale drumeţilor, mai avem şi pe celelalte ca : pat 
bun şi foamea şi setea potolite? 

(ss) Christache Constantinescu, George 

Constantinescu şi Petre Coliban, funcţionari 
din Bucureşti şi Gogu V. Ionescu, din 
Focşani. 

 
Exemplul, munca şi sârguinţa D-lui Mihai 

Haret, preşedintele H D să găsească cât mai mulţi 
adepţi. 

(ss) Căpitan Gh. Romalo şi Ioan 

Răsnovanti, magistrat Buc. 
27 August 1924. 
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Sub conducerea D-lui Mihai Haret am făcut 
o excelentă excursie în munţi. Vederile frumoase 
au fost valorificate prin buna găzduire la H.D. 
adevărată casă de munte şi casă de familie. 

(ss) Ermil A. Pangratir rectorul Universităţii 
din Bucureşti, etc. 

10 Septembrie 1924. 
 
Constat cu plăcere că mai toţi vizitatorii 

acestei case rămân mulţumiţi; ar fi însă de dorit ca 
bunii turişti să se şi întrebe cu ce sacrificii a fost 
făcută casa şi e întreţinută acum. Asemenea 
întreprinderi entusiaste şi tot odată patriotice 
trebue încurajate prin toate mijloacele şi'n special 
prin acela, de a deveni membru al asociaţiei; nu 
costă o avere, dar procură o adâncă mulţumire 
sufletească de a şti că s'a contribuit cel puţin cu o 
şindrilă la ceva folositor şi frumos. 

(ss) Henri Trembiski, membru H D. 
11/IX 1924.  
 
În urma apelului atât de bine simţit şi de 

logic al Domnului H. Trembiski, mă înscriu cu o 
donaţiune de lei 500, care se poate încasa la mine 
oricând. 

(ss) G. H. Valko, membru H D şi director 
soc. Petroşani. 

Sper că voi găsi imitatori. 
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le 14 Octobre 1924.  
J'ai beaucoup voyage, mais l'oeuvre 

splendide que l'association „Hanul Drumetzilor" 
accomplit pour l’amenagement des superbes 
montagnes roumaines, je l’ai rarement rencontree. 
Je serais heureux de connaître Mr Michel Haret le 
president admirable de ce merveilleux travail et 
l'âme de cette superbe creation qu'est „la Casa 
Peştera" pour avoir l'honneur de le feliciter de vive 
voix, ainsi que pour me mettre a sa disposition 
pour tout ce dont il aurait besoin en Suisse. 

Vive Mr Michel Haret; vivent ses 
collaborateurs devoues et vive „Hanul 
Drumetzilor". 

(ss) Antoine Ribersac, horloger â Geneve, 
Suisse. 

 
l Noembrie 1924. Mulţumesc din toată 

inima H. D. pentru că mi-a dat posibilitatea să mă 
retrag din haosul Bucureştilor timp de o 
săptămână, să lucrez cu spor în locurile liniştite şi 
senine de pe aci. 

(ss) Inginer T. Tănăsescu, Bucureşti. 
27-28 Decembrie 1924. 
 
Am venit din Bucureşti la Sinaia să fac 

Crăciunul, dar nu l'am făcut adevărat de cât la 
„Casa Peştera" graţie D-nei Butmăloiu care e o 
gospodină de soiu. Casa călduroasă, primirea 
admirabilă, din partea acestui om rar ce se 
numeşte Butmăloiu. Să dea Dumnezeu să trăiască 
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încă mulţi ani şi sa îngrijească de casa noastră. 
(ss) Gh. Morizav, avocat Banca 

Românească şi membru H.D. 
 
Suntem de aceeaşi părere, completând prin a 

aduce mulţumiri şi D-şoarei Aurica Butmăloiu, 
care ne-a primit şi îngrijit de minune. 

(ss) Mircea Chirnbxch, arhitect; Cezar 

Colin, Jean Paukcr şi Constantin Renţea din 
Buşteni. 

 
1925 

l Ianuarie. La mulţi ani, domnului Mihai 
Haret! 

Anul Nou să va ajute să înfăptuiţi tot ce a-ţi 
mai proiectat spre uşurinţa şi confortul drumeţilor 

Toma Zlatko, conerciant, membru H. D., 
Buşteni şi Bucureşti. 

33 Decembrie 1924-3 Ianuarie 1925. 
 
În rezumat registrul Casei Peştera, coprinde 

între 15 octombrie 1923 şi 31 decembrie 1924, 
însemnările a 260 grupe de vizitatori. Acestea sunt 
în imensa lor majoritate asemănătoare celor citate 
aci şi ar fi devenit fastidios ca să reproducem mai 
multe. În schimb n'am transcris nici una din cele 
opt însemnări, cari exprimă nemulţumiri, 
neadevăruri, polemici cu conducătorii asociaţiei 
sau chiar cereri nedemne de oameni civilizaţi. 
Aceasta, pentru că dupe cum foarte just ne spune 
însemnarea grupului M. Ciupagea, Ioan Colman, 
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P. Coliban şi Al. Naht, cari au vizitat Casa Peştera 
la 28 Septembrie 1924 ...... mai mulţumim lui 
Nicolae Butmăloiu şi de data aceasta pentru 
sârguinţa ce arată totdeauna, tuturor drumeţilor 

cari ştiu să-i vorbească omeneşte", frază pe care 
trebue s'o traducem prin „tuturor vizitatorilor 
urbani şi bine crescuţi" ; sau aceea a grupului Lilly 
şi Locot. Ştefan Em. Ionescu, Sinaia ; Viorica 
Constantinescu, Inginer şi Didina Weigel cari au 
fost la „Casa Peştera" la 6 Septembrie 1924, „ . . . 
dorim sănătate şi tenacitate organizatorilor şi în 
special d-lui Mihai Haret şi-l rugăm să continue cu 
aceeaşi perseverenţă opera atât de utilă pentru toţi 
iubitorii munţilor şi să nu mai dea nici o atenţie 

acelora cărora le lipsesc, pe lângă iubirea de 

munte şi probabil bunul simţ." 

Termin arătând că dela deschiderea Casei 
Peştera şi până la 31 decembrie 1924, au petrecut 
noaptea în acest adăpost alpin 1.166 persoane, cari 
au ocupat 1.392 paturi din totalul de 7.235 paturi, 
pe cari casa le-a avut în acest interval. Din cele 
1.166 persoane găzduite, 359 au fost membrii 
H.D. şi 807 nemembrii; aceştia din urmă au ocupat 
868 paturi, pe când primii au ocupat numai 524 
paturi. 

Cu alte cuvinte, în primul an de funcţionare 
al Casei Peştera, au fost ocupate numai 19% 
paturi, restul de 81 % rămânând neocupate. 
Membrii asociaţiei reprezintă numai 31 % din 
numărul vizitatorilor găzduiţi şi paturile 
întrebuinţate de aceştia au fost numai 37 %, căci 
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restul de 63 % au fost ocupate de nemembrii. 
În afară de cifrele de mai sus, dacă ţinem 

socoteală şi de faptul că: Casa Peştera împreună cu 
dependinţele sale, cu mobilierul şi amenajările 
executate, costă până azi, l August 1925, un milion 

de lei, la care membrii n'au participat de cât ca 

302.000 lei, restul fiind din donaţiuni, subvenţii şi 
diverse încasări, ne putem dă seama de enorma 
sforţare pe care a realizat-o Comitetul de Direcţie 
al asociaţiei şi înţelegem că până ce membrii nu 
vor face şi dânşii o sforţare asemănătoare, aducând 
neîntrerupt noi aderenţi asociaţiei, n'au dreptul să 
fie prea pretenţioşi. 

Să urăm deci „Casei Peştera" în anul 1925, 
un număr de vizitatori înzecit celui din 1924, dar 
în deosebi să-i dorim ca toţi aceşti vizitatori să fie 
membrii ai T. C. R. fost H. D. 

 

Casa Peştera, 1 August 1925. 

 
PRIN DRAGOSTEA DE MUNTE SĂ RIDICE 
SUFLETELE ŞI SĂ DESVOLTE ENERGIILE 
Iată scopul Secţiunei alpine a Bucegilor a 
Turing-Clubului României fost Hanul 
Drumeţilor
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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE ŞI 
ADMINISTRARE AL CASEI PEŞTERA 

 
Art. l. Casa Peştera este prima casă de adăpost în 
Carpaţii româneşti, a asociaţiei Turing-Clubul 
României. 

Ea, nu este nici han public, nici hotel, ci este 
un adăpost turistic-cultural în munţii Bucegi a 
membrilor tecenşti. Cu alte cuvinte, dacă se 
primesc spre găzduire şi excursionişti nemembrii, 
aceasta este o favoare care oricând poate fi 
suprimată, iar pe vreme rea aceasta se va face 
numai dintr'un sentiment de înaltă umanitate. Ca 
atare, persoanele streine de asociaţie, sunt cu atât 
mai mult datoare să se poarte cuviincios faţă de 
personalul casei ca şi faţă de membrii, respectând 
fără observaţii regulamentul şi toate celelalte 
îndatoriri. 
Art. 2. Numele de Casa Peştera, vine de ia 
regiunea înconjurătoare, care este cunoscută astăzi 
în masivul Bucegilor sub denumirea generică de 
regiunea Peşterii Ialomiţei. 
Art. 3. Sub forma în care a fost inaugurată în ziua 
de 28 iunie 1925, Casa Peştera coprinde: o grădină 
alpină naturală de 4 hectare întindere, situată între 
apa Cocorei, râul Ialomiţa, noul schit al Peşterei şi 
pădurea Cocora a Statului; două corpuri de case, 
coprinzând camere pentru excursionişti, sală 
comună, sufragerie-bibliotecă, bucătărie, 
apartamentul administratorului, camere pentru 
călăuze, grajd, cămară şi pivniţă; o staţiune 
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meteorologică completă şi o mică staţiune de 
studii sylvo-pastorale. Altitudinea Casei Peştera 
este de 1.615 m d'asupra nivelului Mărei Negre. 
Art. 4. Membrii tecerişti au dreptul în Casa Peştera 
la diverse reduceri şi avantagii. 
Art. 5. Avantagiile de cari se bucură membrii 
tecerişti sunt următoarele: 
a) Prioritatea în ceeace priveşte găzduirea. În ajun 

de duminici şi sărbători, duminecile şi 
sărbătorile, iar pe intervalul de la l iunie la l 
octombrie chiar în toate zilele lucrătoare, nu se 
vor atribui streinilor camere sau paturi, înainte 
de orele 18, acestea fiind rezervate membrilor 
tecerişti, cari au dreptul de întâietate. Dupe ora 
18, tot ce a rămas neocupat de membrii, jos, sus 
sau în anexă, se va putea atribui 
excursioniştilor streini, în ordinea sosirei lor şi 
începându-se cu primii sosiţi; şi 

b) Dreptul de şedere mai îndelungată în casă. În 
intervalul de la l iunie la l octombrie, membrii 
tecerişti vor putea ocupa consecutiv o cameră 
sau un pat, maximum trei zile sau 72 ore. În caz 
de mare aglomeraţie. Streinii, în caz de cerere 
de locuri din partea membrilor tecerişti şi în 
acelaşi interval de timp, nu vor putea petrece în 
Casa Peştera de cât o singură noapte. 

Prin derogare de la aliniatul precedent, 
Comitetul de Direcţie, va putea acorda membrilor 
tecerişti autorizaţiuni-scrise, de a ocupa consecutiv 
o cameră în Casa Peştera, până la maximum o lună 
de zile, plătindu-se anticipat taxele 
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corespunzătoare pe tot timpul solicitat. Nu se vor 
putea acorda asemenea autorizaţiuni pentru mai 
mult de trei camere la odată. Tot odată aceste 
permisiuni de petrecere îndelungată, nu se vor 
acorda de cât pentru camere întregi. De asemenea 
nu se vor acorda asemenea autorizaţiuni 
persoanelor nemembre, afară de cazul când sunt 
oameni de ştiinţă calificaţi, cari se stabilesc acolo 
pentru cercetări şi studii. 
Art. 6. Reducerile de cari se bucură membrii 
tecerişti sunt următoarele : 
a) Reducere de 20 % pînă 50 % din taxele de 

găzduire, stabilite pentru streini sau nemembrii; 
şi 

b) Diverse reduceri - dupe posibilităţi - asupra 
diverselor articole alimentare, cari se revând 
excursioniştilor. 

Art. 7. Taxele de găzduire, ca şi preţurile de 
vânzare ale diverselor articole de hrană sau altele, 
vor fi stabilite la începutul fiecărui an turistic 
(adică în luna mai) de către Comitetul de Direcţie. 
Ele vor fi afişate peste tot în cuprinsul casei. 

Asupra taxelor de găzduire. Comitetul de 
Directe va putea acorda reduceri : 
a) Persoanelor calificate, membrii sau nemembriif 

cari întreprind cercetări şi studii ştiinţifice la 
faţa locului; 

b) Excursiunilor şcolare de orice fel; şi 
c) Diverselor societăţi constituite, cari ar face 

excursiuni în grup. Acestora din urmă, nu li se 
va putea acorda o reducere, care să facă mai 
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mici taxele plătite de dânşii, de cât cele plătite 
de către membrii. Cu alte cuvinte taxele pe cari 
le vor plăti aceştia, vor fi cel puţin egale, cu 
cele stabilite pentru membrii asociaţiei. 

Art. 8. Pentru excursioniştii cari numai se opresc 
la Casa Peştera, fără a petrece noaptea acolo, fie 
pentru a lua masa consumându-şi merindele lor 
proprii, fie pentru a se usca de ploaie, se 
înfiinţează o taxă de terasă, stabilită şi dânsa la 
începutul fiecărui an de către Comitetul de 
Direcţie şi care va fi mai mare pentru nemembrii. 
Art. 9. Casa Peştera, se administrează deocamdată 
direct, de către Consiliul de Administraţie central, 
prin Comitetul de Direcţie. Mai târziu, când va fi 
complet înzestrată şi organizată şi când secţiunea 
alpină a Bucegilor va fi şi dânsa în plină 
funcţionare, Casa Peştera se va putea ceda acesteia 
din urmă spre administrare şi exploatare, fie în 
schimbul unei arenzi anuale, care se va stabili pe 
baza proporţionalităţii, fie în alt mod. 
Art. 10. Veniturile Casei Peştera, vor fi afectate: 
a) întreţinerei Casei, îmbunătăţirei condiţiunilor de 

găzduire, înzestfărei bibliotecei şi staţiunilor de 
studii ştiinţifice (vezi art. 3 al acestui 
regulament) şi organizărei gradinei alpine 
naturale. 

b) Platei salariilor şi indemnităţilor personalului de 
control, administrare şi serviciu. 

c) 10% din ceeace va prisosi, se va da ca subvenţie 
anuală secţiunei alpine a Bucegilor, în 
jurisdicţiunea căreia se află situată casa, atât 
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timp cât ea va fi administrată de Consiliul de 
Administraţie central; şi 

d) Restul se va face venit, la dispoziţia Consiliului 
de Administraţie, pentru diverse întrebuinţări, 
conform actului constitutiv, statutelor şi 
regulamentului interior al asociaţiei. 

Art. 11. Atât membru cât şi nemembrii sunt datori 

să se poarte frumos şi cuviincios cu personalul 

casei, vorbindu-i politicos, căci „omul va răspunde 
cum i se vorbeşte." Este interzis oricui să-şi 
exprime nemulţumirea cu glas tare, cu ameninţări, 
cu vorbe urâte sau înscriind necuviinţe şi spirite 
sărate ori nesărate în registrul de impresii. Pentru 
nemulţumirile ce eventual cineva le-ar avea, este o 
condică de reclamaţii la. dispoziţia vizitatorilor. 

În vederea imenselor greutăţi, de întreţinere, 
administrare şi aprovizionare, toţi vizitatorii Casei 
Peştera sunt obligaţi să păstreze cea mai strictă 
ordine, cea mai mare curăţenie şi să respecte din 
toate punctele de vedere, avutul asociaţiei. Cei ce 
se vor urca în paturi, încălţaţi şi îmbrăcaţi, sau cei 
ce vor întrebuinţa piesele de rufărie - ca prosoape, 
cearceafuri, etc. - pentru alte scopuri de cât acela 
căruia sunt destinate, vor plăti o supra-taxă, de 
fiecare articol murdărit, care de asemenea va fi 
fixată la începutul fiecărui an turistic, de către 
Comitetul de Direcţie. 

Luarea saltelelor, păturilor, pernelor, etc. 
din paturi, spre a merge cu ele la siestă sau odihnă 
în pădure ori poenile înconjurătoare, precum şi a 
oricăror altor obiecte, este absolut interzisă oricui 
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şi administratorul adăpostului se va opune cu forţa 
acestui fel de a întrebuinţa zestrea casei. 

Excursioniştii cari vor sparge sau strica 
vreun obiect din zestrea casei, sunt obligaţi să 
despăgudească asociaţia, plătind administratorului 
costul obiectului, plus costul transportului de la 
Bucureşti sau Sinaia până la Casa Peştera. 
Art. 12. La orele 22, orice cântec, orice sgomote şi 
orice circulaţie pe verandă, în bucătărie sau în 
sufragerie-bibliotecă - care la acea oră se va încuia 
- încetează, toată lumea fiind obligată a se retrage 
liniştită în camerile ce le-au fost desemnate. 
Excursioniştii cari sosesc noaptea târziu, sau cei 
cari pleacă pe munte în zori de zi, sunt datori să 
facă cât mai puţin zgomot, spre a nu tulbura pe 
vecini. 
Art. 13. Plimbarea şi culegerea florilor, în părţile 
îngrădite şi deci interzise publicului, ale grădinei 
alpine naturale, sunt strict oprite. 
Art. 14. Dupe orele 22, personalul casei nu va mai 
presta excursioniştilor, absolut nici un serviciu. 
Odată ce li s'a indicat patul sau camera, ce vor 
avea să ocupe, personalul se va retrage, rămânând 
ca dânşii singuri să se servească pentru tot ceeace 
vor avea nevoe, ca aprinderea focului în sobă, 
adusul apei de băut ori spălat şi altele. 
Art. 15. Toţi vizitatorii cari vor cere găzduirea pe 
timpul nopţei în Casa Peştera, sunt obligaţi ca 
imediat ce au sosit şi li s'au atribuit camere ori 
paturi, să se înscrie citeţ şi clar în registrul 
vizitatorilor, arătându-şi adresa, iar membrii 
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însemnând şi numărul cartei de membru cu 
notaţia. 
Art. 16. Cei ce nu se vor supune regulilor de 
ordine stabilite prin prezentul regulament, ca şi 
oricăror dispoziţiuni ulterioare ce se vor afla 
afişate în cuprinsul casei, fie membrii sau 
nemembrii, nu vor mai fi primiţi spre găzduire, 
chiar pe timp de vreme rea. Pentru abateri grave 
ori pagube cauzate casei, atât de membrii - cari în 
atari cazuri vor putea fi eliminaţi din asociaţie - cât 
şi de nemembrii, asociaţia îi va chema potrivit 
împrejurărilor la răspundere, fie adresându-se 
justiţiei spre a obţine despăgubiri materiale, fie 
deferind cazul judecăţii opiniei publice printr'o 
largă publicitate, în anuarele, buletinele sau 
revistele sale şi chiar în ziarele zilnice. 
Art. 17. În afară de cele cuprinse în acest 
regulament, Comitetul de Direcţie va putea lua 
orice alte dispoziţiuni, pe cari experienţa şi 
practica le va dovedi necesare, şi cari până la 
modificarea regulamentului prezent, vor fi afişate 
separat în cuprinsul casei. 
Art. 18. Acest regulament a fost întocmit de către 
Comitetul de Direcţie şi aprobat de către Consiliul 
de Administraţie central, în şedinţa sa din 10 Mai 
1925, care a hotărât imediata lui intrare în vigoare. 
Dânsul este obligator pentru toţi membrii 
Consiliului de Administraţie, pentru toţi 
excursioniştii membrii sau nemembrii şi pentru tot 
personalul Casei Peştera. Spre cunoştinţa generală, 
fiindcă nu se poate publica prin ziare sau 
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Monitorul Oficial din cauza costului prea ridicat, 
el va fi publicat în Anuarul secţiunei alpine a 
Bucegilor.



 52 

CÂTEVA BIOGRAFII DE ALPINIŞTI 
 
Joseph Vallot 1854-1925 

de Ioan Colman, secretarul Comitetului de 
Direcţie al H. D. 
 

La noi, unde trecutul nu se respectă 
îndeajuns, biografiile oamenilor mari, par multora 
inutile, ba chiar fac să surâdă pe unii din cei - 
destul de numeroşi - cari reduc întregul univers la 
Eu-l lor puţin interesant. Nu tot astfel stau 
lucrurile în apus, unde trecutul se venerează şi 
unde marii premergători sunt totdeauna preaslăviţi. 
În alpinism, care acolo e socotit ca unul din 
elementele de căpetenie ale desvoltării omenirei 
actuale, Franţa are - şi a avut în timpul din urmă - 
o adevărată pleiadă de alpinişti valoroşi, din cari e 
bine să fie unii cunoscuţi şi la noi, unde deseori 
nici nu se ştie ce este şi ce însemnătate reprezintă 
alpinismul, sau dacă se ştie, de prea multe ori este 
dispreţuit. 

Una din figurile cele mai reprezentative ale 
alpinismului francez, a fost de sigur marele 
montagnard Joseph Vallot, decedat la Nisa la 11 
aprilie 1925 în vârstă de 71 ani. Învăţat distins -  
botanist, topograf, fisician, meteorologist, glacio-
log şi geodesian - el a adus ştiinţei, muntelui şi 
deci omenirii întregi, mari servicii prin vasta lui 
inteligenţă, prin pasiunea şi puterea lui de alpinist, 
precum şi graţie marei lui averi cheltuită în mod 
absolut desinteresat mai numai în folosul 
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muntelui. 
Către 1885, el începu în masivul Mont 

Blanc o serie de ascensiuni, astfel că în 1886 
gigantul giganţilor din Europa îl fură definitiv 
ducându-1 treptat la cucerirea ştiinţifică a acestui 
uriaş. 

În 1887, el deveni vestit prin celebra sa 
şedere de trei zile (27-30 iulie) sub cort împreună 
cu F. M. Richard şi două călăuze pe vârful acestui 
înalt munte dovedind lumei întregi că se putea 
vieţui foarte bine la o asemenea altitudine. De 
atunci încoace el fu un al doilea de Saussure, 

cultivând Mont Blanc cu pasiune, studiindu-1 în 
toate felurile şi desvoltând, completându-le, 
lucrările premergătorilor săi iluştrii Tyndall, 

Violle, Jansen, etc. 
De aci înainte Vallot, creiază: adăpostul şi 

observatorul des Bosses (la 4.365 m) în 1890; 
lucrează împreună cu vărul său cunoscutul savant 
alpinist Henri Vallot (mort în 1922) harta lui Mont 
Blanc la 1/2o.ooo începută în 1892 şi care abia 
acum dupe moartea lui începe să apară; constitue 
societatea observatorilor Mont Blanc în 1908, etc., 
etc. 

Opera sa scrisă este considerabilă; 
numeroase note adresate Academiei de Ştiinţe din 
Paris şi memorii societăţilor savante; nenumărate 
articole publicate în Anuarele Clubului Alpin 
Francez (1886-1906) şi în revista „La Montagne" 
şi Annales de l'Observatoire du Mont Blanc. Ne-ar 
trebui poate un volum ca cel de faţă, care să 
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cuprindă titulaturele lucrărilor savante cari ocupă 
cele şeapte mari volume ale acestor anale. 

La finele lui 1924, de şi în vârstă de 71 ani, 
el lucra încă la o geologie a părţilor înalte ale lui 
Mont Blanc, pe care nu ştim dacă a terminat-o. Că 
era un entusiast infatigabil care a murit lucrând 
spre folosul general, n'avem de cât să spunem că în 
1921, de şi în etate de 67 ani şi minat de boală, el 
sue totuşi Mont Blanc pentru a 34-a oară. 

A fost preşedinte al mai multor societăţi 
savante printre cari al Clubului Alpin Francez 

(1907-1908) lungind astfel lista preşedinţilor 
iluştrii - ca Adolphe Joanne, Xavier Blanc, 
Daubree, Jansen, Caron, Schrader marele maestru 
al alpinismului francez, principele Bona parte şi 
alţii pe cari această strălucită societate i-a avut în 
decursul celor 50 ani de existenţă şi era o onoare 
ca să-i fii tovarăş de ascensiune, căci Joseph 
Vallot va rămâne un model de cercetător neobosit, 
de savant generos şi de îndrumător entusiast. 
 
 
Nicolae Bogdan şi Doctorul Petru Gold-Haret 

 
În ultimii opt ani, au plecat dintre noi, doi 

mari iubitori ai munţilor cari erau doi buni şi 
nedespărţiţi prieteni, deşi 33 ani - o generaţie de 
vârstă - îi separa, dar pe care aceeaşi dragoste 
neţărmurită, dragostea de natură şi de munte îi 
reunea. Ambii au fost la noi, adevăraţi 
premergători în alpinism şi ca atare se impune, în 
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memoria lor, ca acest prim a-nuar să vorbească de 
dânşii fie chiar pe scurt, căci toţi bucegiştii îi 
socotesc ca fiind dintre primii alpinişti Români. 

Nicolae Bogdan s'a născut la 27 martie 1855 
în Alexandria (jud. Teleorman) şi a murit în 
Bucureşti la 20 februarie 1922 în vârstă de 67 ani. 
Până în ultimele momente, adică până prin 
octombrie 1921 dânsul a cutreerat cântând munţii 
bătând în majoritatea cazurilor pe cei mai tineri ca 
dânsul, prin resistenţa, iuţeala şi veselia sa". 
Bogdan nu ştia să fie morocănos la oboseală ; mai 
întâi pentru că nu obosea nici odată şi al doilea 
pentru că mai presus de toate iubea muntele cu 
oile, ciobanii şi bolovanii lui, cu pădurile şi cu 
râpele lui, cu priveliştele şi cu coloraţiile lui 
neasemuite, cu adevărată pasiune tinerească. 
Plăcerea lui cea mare era să umble; să umble mult 
şi însoţit de numeroşi camarazi. Deseori umbla 
repede - adora recordurile - astfel că în loc să facă 
proseliţi dupe cum dorea, nu arare ori a reuşit să 
des-guste de munte, căci ca să întrebuinţăm chiar 
expresia lui proprie îşi „omora" tovarăşii ... de 
oboseală. Cu toată a-ceastă ciudăţenie, singura de 
altfel, este sigur că N. Bogdan a făcut şcoală şi în 
alpinism, lăsând dupe dânsul o seamă de tineri, 
risipiţi în toate unghiurile tarei, cu dragostea de 
munte adânc infiltrată. Am zis a făcut şcoală şi în 
alpinism, de oarece Bogdan s'a dedicat 
învăţământului particular, îndată ce şi-a luat 
licenţa în . litere la Bucureşti, profesând prin 
familii", ca profesor particular - cucerindu-şi în 
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scurt timp o frumoasă faimă - paralel cu. funcţia 
publică ce îndeplinea, de secretar la Cameră, secţia 
împământenirilor, până în ultimele sale momente. 

Nu tot astfel a fost amicul şi tovarăşul său 
nedespărţit, doctoral Petru Gold-Haret, născut în 
Bucureşti la 5 august 1888, mort tot în Bucureşti la 
30 iunie -1918, în vârstă de 30 ani, patru zile 
numai dupe ce fusese demobilizat. Acesta era un 
entusiast strângător de oameni şi, - deşi tânăr - sub 
conducerea lui cumpănită s'au organizat şi efectuat 
nenumărate curse în munţi, admirabil reuşite - 
unele rămase celebre în cercurile alpine - cari pe 
lângă că au lăsat amintiri neşterse participanţilor, 
au format însă şi o serie de alpinişti de valoare, din 
cari mulţi continuă şi azi cu suflet la desvoltarea 
acestei minunate îndeletniciri a zilelor de vacanţie. 

Cât era de mare dragostea de munte a 
acestui entusiast care n'avea pereche de cât în 
Nicolae Bogdan, se poate judeca dupe următorul 
pasaj dintr'o scrisoare ce ne-a adresat de pe front 
în prima parte a campaniei din 1916-1918, rând se 
afla cu unitatea sa ca medic de batalion, pe 
muntele Sorica de la Azuga. „Noi ne aflăm pe 
Sorica, unde suntem sub pământ foarte bine 
instalaţi. Am un bordei splendid. Acuma zic şi eu 
că sunt un om norocos, căci mi-a fost dat să fac 
răsboiul pe Valea Prahovei, chiar sus pe creasta 
munţilor, în faţa măreţiei Bucegilor. Cât e noaptea 
de lungă, cu riscul de a primi vre-un obuz încap, 
stau şi privesc la zidul fantastic al Coştilelor, 
iluminat de coloraţii extraordinare când se sparg 
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de dânsul obuzele Nemţilor, cari produc şi ecouri 
nemaipomenite prin ploaia de bolovani ce 
provoacă, e o feerie fără pereche; şi dacă din 
obuzele cari se mai rătăcesc destul de des şi pe la 
noi pe Sorica, sau din şueratul gloanţelor pe 
d'asupra capului nu mi s'ar aduce aminte că 
moartea mă paşte şi că sunt în răsboi, aşi dori ca 
acest spectacol unic care se repetă în fiecare 
noapte, să dureze cât voi trăi. Se vorbeşte pe aci, 
că batalionul nostru să ,fie dus chiar pe Bucegi, 
sus pe Caraiman sau Coştilele şi inima îmi tresaltă 
de bucurie, căci atunci dacă-mi va fi dat să mor, 
voi muri şi voi fi îngropat chiar sus pe creasta 
Bucegilor noştrii iubiţi. Ce fericire ! Să ştii că voi 
face imposibilul să te înştiinţez imediat ce ne vom 
muta pe Bucegi, căci presupun că vei dori şi tu să 
faci răsboiul sus pe crestele pleşuve, aşa ca să poţi 
cere dacă vrei să fii dat la batalionul nostru."  

Doctor la 1 decembrie 1914 al facultăţei de 
medicină din Bucureşti, doctorul Petru Gold-Haret 
care avea gradul de medic căpitan în rezervă, s'a 
distins în răsboi ca un erou, fiind chiar decorat cu 
ordinele Coroana României şi Steaua României cu 
spade în gradul de cavaler şi cu Crucea Meritului 
Sanitar cl. II-a pe care o căpătase ca student în 
medicină dupe campania din Bulgaria, unde timp 
de două luni a condus o secţie la spitalul de 
holerici din Lukowitz. În timpul retragerei 
dezastruoase din toamna 1916, el care cunoştea 
din excursiunile sale, în perfecţie, regiunea 
muntoasă până aproape de Valea Buzăului, a 
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condus mai d'arândul unitatea din care făcea parte, 
ba chiar graţie lui ambulanţele şi tot materialul 
sanitar al diviziei a IV-a a fost scăpat de a fi 
capturat de inamic, în timp ce divizia era făcută 
aproape în întregime prizonieră. 

Moartea i s'a tras tot din răsboi, căci chiar în 
ziua demobilizării a răcit grav şi din cauza urmelor 
lăsate de suferinţele răsboiului, de tifosul 
exantematic şi de reumatismul câştigat pe front, 
organismul său slăbit n'a mai putut lupta cu boala, 
astfel că a avut durerea să închidă ochii înainte de 
izbânda definitivă. Tocmai se încheiase pacea cu 
puterile centrale şi se trasase noua graniţă mârşavă 
prin Caraiman-Peştera Ialomiţei-Zănoaga. Oricât 
de mult iubea el munţii, oricât îl frigea dorul lor, 
mi-a declarat totuşi numai două zile înainte de a se 
prăpădi „sunt hotărât să renunţ la excursiuni în 
munţi, căci înebunesc la ideia că Caraimanul, 
Coştilele, Omul, sunt acuma îu stăpânire 
Ungurească". Pierderea a jumătate din iubiţii lui 
Bucegi, a trei sferturi din Piatra-Craiului, a fost 
pentru doctorul P. G.Haret cea mai dureroasă 
lovitură din viaţa sa şi cauza care l'a deprimat mai 
mult în timpul celor trei zile de boală. Doctorul P. 
G. Haret, în afară de meritele ce şi-a câştigat pe 
front ca medic de batalion şi apoi de regiment, 
scăpând viaţa a numeroşi camarazi, cari şi azi sunt 
recunoscători memoriei lui, a fost şi un prieten 
desăvârşit, astfel că dispariţia lui a lăsat acestora 
un gol care nici odată nu se va împlini. Ca o slabă 
recunoştinţă şi în dorinţa lor de a-i eterniza 
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memoria, dânşii au adunat un fond spre a i se 
ridica pe Bucegii lui dragi „la loc de trecere mare” 
o fântână pentru drumeţii trecători care să-i poarte 
numele. Locul a fost ales sub Vârful cu dor şi dacă 
fântâna nu s'a realizat până azi, cauza este că nu 
s'au adunat decât 60 % din sumele necesare. 

Pentru alpinismul român născând, dispariţia 
acestor doi mari antemergători, a fost desigur o 
lovitură simţită şi nu ne sfiim de a spune că dacă 
Nicolae Bogdan şi D-rul P. G.-Haret se aflau încă 
în viaţă, graţie entusiasmului, generosităţei şi 
talentului lor Hanul Drumeţilor ar fi fost de sigur 
mult mai departe, căci amândoi aveau darul de a 
mişca, de a antrena, de a convinge. Casa de la 
Omul, pentru care de un an ne străduim s'o 
ridicăm, ar fi fost fără îndoială terminată, căci în 
aceşti doi scumpi prieteni, frate  şi tovarăşi de 
excursiuni, aşi fi avut cei mai preţioşi colaboratori 
la opera ce întreprind. 
Mihai Haret  

 
 

Doctorul Jules Jacot-Guillarmod 

 
Cu regret aflăm în ultimul moment, de 

moartea - survenită la Aden - a acestui celebru 
explorator-alpinist, care plecase spre masivul 
Ruwenzori (Africa). În 1905 el a cercetat regiunea 
Sikkim-Himalaya şi numai moartea tovarăşului 
său Pache îl împiedică să încerce ascensiunea 
vârfului Kanchenjunge (8.582 m). 
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Franz Schrader 

 
Marele maestru al alpinismului francez, 

celebrul şi de toţi cunoscutul Franz Schrader, s'a 
stins la Paris la 18 octombrie trecut în vârstă de 
peste 80 ani (s'a născut la Bordeaux la 11 ianuarie 
1844). 

Primul anuar al secţiunei alpine a Bucegilor, 
crede că trebue să se arate ,tinerilor" în puţine 
cuvinte, ce a realizat acest „mare om de munte". 

Ar fi greu de făcut biografia lui Schrader, fără să 
consulţi cele 30 de Anuare, cei 20 de ani ai revistei 
„La Montagne” ambele ale Clubului Alpin 
Francez şi altele şi altele. 

E interesant de arătat, cum a făcut Schrader 
cunoştinţă cu muntele şi regretăm că spaţiul ne 
lipseşte de a reda întocmai povestirea eruditului 
istoriograf al Pirineilor, Henri Beraldi, care ne 
spune între altele că: “Schrader condamnat la 
ocupaţiuni comerciale „odioase" nu văzuse nici 
odată muntele înainte de 1866; atunci un amic îl 
aduce într'o noapte la Pau. Dimineaţa îşi deschide 
fereastra asupra Pirineilor şi rămâne mut şi stupid 
în faţa acestui spectacol nou, care pătrunde în viaţa 
lui şi care i-o va transforma. Instantaneu Pirineii 
l’au cucerit şi el însuşi va petrece 58 de ani ca să-i 
cucerească la rândul său." 

Franz Schrader a fost un auto-didact, de 
oarece voinţa tatălui său l'a făcut tâmplar, 
îndepărtându-1 cu toată asprimea de orice diplomă 
universitară : reacţiunea fu teribilă, când la 19 ani, 
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a putut să se consacre studiilor cu toată ardoarea 
unei inteligenţe superioare. 

Lupta grea pentru viaţă nu l’a descurajat 
nici un moment, nu l'a acrit nici un pic; aceasta îi 
insuflă însă, energia lui neînfrântă, indulgentă şi 
senină. Intre 1874 şi 1882, Schrader explorează 
Pirineii, studiindu-i cu o răbdare de fier. Şi 
bucuriile lui erau rare, când ne gândim de ex. că în 
1878 n'a avut de cât zece zile limpezi; dar în aceste 
zece zile „ce „bucurii adevărate, ce lucruri 
pasionante nu i s'au relevat Lui pe crestele 
munţilor superbi?" 

În 1875, primul anuar al Clubului Alpin 
Francez aducea ia cunoştinţa lumei două lucruri ; 
splendoarea fantastică a Pirineilor şi existenţa unui 
topograf de primul rang, care publicase foaia 
întitulată carte du Mont-Perdu la 1:40.000 care l’a 
făcut imediat celebru. 

Este imposibil să înşirăm aci, tot ce a făcut 
Schrader savantul-alpinist în strălucitoarea lui 
carieră de peste 50 ani sau să arătăm tot ceeace a 
publicat acest cunoscut geograf. Ca atare ne 
rămâne să spunem, că la vârsta de 80 ani împliniţi 
şi numai cu 9 săptămâni înainte de a muri, 
Schrader sue Pirineii pentru a multe sutea oară; că 
până în 1924, a presidat efectiv Comisia lucrărilor 
ştiinţifice şi de topografie a Clubului Alpin 
Francez; că dupe marele răsboi, la 75 ani reîncepe 
refacerea atlasului său de geografie universală, pe 

care-l termina în 1923; că a fost printre cei mai 
iluştrii şi activi preşedinţi ai Clubului Alpin 
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Francez, că a fost vice-preşedinte al Societăţei 
Geografice din Franţa de la 1914 la 1918, etc. etc. 

Acesta a fost Frantz Schrader. 
Dacă în această cărticică au fost pomeniţi 

doi din cei mai mari savanţi-alpinişti ai lumei, 
aceasta s'a făcut într'un dublu scop. De a se arăta 
tineretului prea materialist din ziua de azi, cât de 
pasionantă şi rodnică este ştiinţa muntelui unită cu 
desinteresarea şi de a îndemna pe cei chemaţi, să 
se consacre cu entusiasm şi perseverenţă studiului 
muntelui românesc măreţ şi interesant, spre 
cunoaşterea şi deci folosul ţarei. 

Urăm tinerilor nostri oameni de ştiinţă-
alpinişti, să-i vedem călcând pe urmele unui 
Joseph Vallot, Frantz Schrader şi alţii, şi întru 
ajungerea acestui scop Turing-Clubul României va 
face orice sacrificiu. 
Mihai Haret 

Membru al Clubului Alpin Francez şi al 

Societăţilor Geografice Română şi Franceză
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EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALA A  
HUILEI ALBE ŞI A TURISMULUI 

DE LA GRENOBLE (FRANŢA) 
 
În timp ce la Paris se desfăşoară expoziţia 

Artelor Decorative Moderne, în colţul opus al 
Franţei, la Grenoble minunatul centru alpin şi 
capitala Alpilor francezi, se află o altă expoziţie 
internaţională, grandioasă, extrem de interesantă şi 
foarte vizitată, la care - ca de obicei - România a 
socotit inutil să participe. Aceasta este Expoziţia 

Internatională a Huilei sau cărbunelui alb 

(căderile de apă) şi a Turismului. 

Inaugurarea ei oficială a avut loc la 21 mai 
1925 în prezenţa Preşedintelui Consiliului Francez 
şi a numeroase personalităţi Franceze şi streine. 
Intre multele monumente şi curiositâţi pe cari le 
coprinde această importantă manifestare, cităm : 
două uriaşe palate, unul al turismului şi altul al 
căderilor de apă; un sat alpin; un hol al căilor 
ferate; un turn de orientare înalt de 85 metrii situat 
în centrul celor trei celebre văi Gresivaudan, basse 

Isere şi Drac, etc. etc. Şi iată cum ştiu Francezii, 
să atragă pe streini la ei, făcând astfel din turism o 
adevărată mină de aur. 

Pe când ne vom convinge, că e în interesul 
nostru ca să-i imităm repede şi bine pe acest 
tărâm? 
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VANDALII 
 

Un titlu care va mira pe mulţi, căci locul lui 
nu este într'o carte de turism ci într'un manual de 
istorie. Cu toate acestea avem durerea de a spune, 
că acest titlu se potriveşte şi aci, căci prin Vandali 
desemnăm pe acei pseudoturişti, pseudo-alpinişti, 

cari se vede ca descind direct din barbarii 
năvălitori, cari ca şi Hunii lui Atila, lăsau în urma 
lor numai foc şi pârjol. Aşa şi cu aceşti nemernici, 
îmbrăcaţi în haine de om civilizat, dar cu sufletul 
rămas tot necioplit, cari strică, sparg şi murdăresc 
totul pe unde trec. 

Am arătat în acest anuar importanţa 
marcărei drumurilor în Bucegi, felul de marcare şi 
sacrificiile enorme cu cari această lucrare se face. 
Ei bine, cine ar fi crezut, şi aşa este! Semnele de 
marcare se găsesc regulat stricate, stâlpii scoşi şi 
asvârliţi în prăpăstii, culorile ciocănite pe piatră, 
răzuite pe scoarţa arborilor, etc. Avem informaţii 
precise că nu ciobanii comit aceste sălbăticii cum 

foarte mulţi lasă să se creadă ci aşa zişi 
excursionişti, dacă excursionişti se pot numi aceşti 
distrugători infami. 

Facem apel la toţi oamenii de bine şi de 
ordine; la toţi adevăraţii iubitori ai naturei şi ai 
munţilor ; la toţi acei cari se servesc de aceste 
semne, să observe şi când vor surprinde asupra 
faptului pe vre-unul din aceşti mizerabili, să-l ia de 
păr şi să-l târnuiască în raport cu mărimea pagubei 
făcute, aducându-ne şi nouă aceasta la cunoştinţă. 
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«Turing-Clubul României» 
Secţiunea Alpină a Bucegilor 
Villa Wendy, str. Spătarul M. Cantacuzino 11 
Sinaia 

 
Dintre ţările europene, Elveţia şi Franţa, 

sunt fără îndoială, cele cari s'au impus mai mult 
admiraţiei mulţimei prin ale lor splendori naturale. 
Dânsele datorează această popularitate, munţilor şi 
florilor lor. 

România cu Carpaţii ei faimoşi, acoperiţi 
timp de 6 luni pe an, de cea mai minunată mantie 
înflorită, n'are ce invidia Elveţiei sau Franţei. 

Prin organizarea europenească a turismului 
în centrele alpine româneşti, să ne silim deci a face 
şi noi din România, una din importantele ţări 
turistice ale lumei. 
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RECENZII 
 

«Castelul Peleş» de Mihai Haret. 

Monografie istorică-geografică-turistică-
pitorească-descriptivă a Castelelor Regale din 
Sinaia cu împrejurimile lor. Ca să-şi împlinească 
unul din principalele puncte de program: 
publicarea de studii şi monografii „Hanul 
Drumeţilor", cu toate mijloacele modeste de până 
acum, a editat în anul trecut una din lucrările 
întemeietorului şi preşedintelui său Dl. Mihai 
Haret : „Castelul Peleş". 

Cartea aceasta n'ar trebui să lipsească nici 
din mâna aceluia ce vine să viziteze Sinaia fie 
numai pentru o zi, dela un tren ... de plăcere la 
altul. Pe lângă că este cea mai complectă şi 
documentată lucrare de până azi a minunatului şi 
regescului muzău care este Castelul Peleş, cartea 
mai este şi abundent ilustrată: are 40 de fotografii 
splendide şi 5 planuri cu o hartă. 

Lucrarea D-lui M. Haret satisface atât din 
punctul de vedere istoric, cât şi turistic. Şi aci este 
meritul D-sale. 

Construcţia Castelului Peleş a fose prima 
piatră pusă la temelia punerei în valoare a 
frumuseţilor naturale ale tarei noastre şi răposatul 
Rege Carol dacă ar fi făcut numai atâta pentru 
Ţara Românească şi tot ar trebui să fie amintit de 
istorie. 

Lucrul acesta Dl M. Haret l-a simţit foarte 
bine şi în partea întâia a cartei istoricul Castelului 
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este cules şi redat pe larg. Din punctul de vedere 
istoric lucrarea mai prezintă interes fiindcă unele 
detalii inedite autorul le-a aflat chiar din gura 
răposatului Rege Carol cu ocazia unei audienţe ce 
Suveranul i-a acordat după publicarea lucrărei sale 
: în munţii Sinaiei, Rucărului şi Branului. 

Partea a doua a lucrărei cuprinde descrierea 
exterioară şi interioară a Castelului, admirabil 
sistematizată. Cu cartea aceasta în mână vizitatorul 
Castelului Peleş - căci Castelul se poate vizita - va 
înţelege singur, fără explicaţiile călăuzei, totul. 
Autorul ne plimbă metodic la fie care etaj din 
cameră în cameră indicând tablourile de valoare, 
mobilele vechi şi preţioase, etc. 

Lucrarea se termină cu descrierea Castelului 
Pelişor, reşedinţa de vară a actualilor Suverani şi 
cu a celorlalte clădiri din jurul Castelelor Regale. 

Incheiu aceste puţine rânduri îndemnând 
încă odată pe toţi vizitatori Sinaiei să'şi procure 
această interesantă şi tot odată elegantă carte, atât 
pentru felul cum este alcătuită cât şi ca să 
încurajeze aso-ciaţiunea să publice alte asemenea 
interesante şi folositoare lucrări. 

De vânzare la toate librăriile de pe Valea 
Prahovei, din Bucureşti, Ploeşti, etc. preţul 40 lei 
exemplarul. 
M. Ciupagea 

Secretar general Hanul Drumeţilor 11 IV 1925 
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«Peştera Ialomiţei şi Casa Peştera» de 
Mihai Haret. Monografie turistică-geografică şi 
călăuză practică (1 vol. 101 pag., 8 planşe 
fotografice, 2 planuri şi o hartă. Edit. „Hanul 
Drumeţilor" secţia Bucegilor, Tip. V. Teodorescu 
Buşteni 1924. 

Pentru lămurirea drumurilor de munte, care 
străbat cursul superior al Ialomiţei şi înlănţuiesc 
cea mai pitorească regiune a masivului Bucegilor, 
Dl. Mihai Haret, preşedintele „Hanului 
Drumeţilor", neobositul alpinist şi desăvârşitul 
cunoscător şi descoperitor al locurilor de tăinuită 
frumuseţe, pe care le ascunde ţinutul de Miază-
Noapte al Prahovei, ne-a dat de curând această 
preţioasă monografie turistică-geografică, însoţită 
de o călăuza practică. 

Cu firea adevăratului iubitor de natură care 
nu lasă nimic necercetat în cale şi cu metoda 
omului de ştiinţă, Dl Haret ne înfăţişează rând pe 
rând topografia pitorească a cursului Ialomiţei, cu 
defileurile, cu lacurile, cu cascadele ei. 

Schitul şi Peştera Ialomiţei, sfredelită în 
peretele stâncos din apropierea obârşiei Ialomiţei, 
Peştera Ursului de pe Valea Tătarului sunt descrise 
cu toate lămuririle privitoare la situaţia şi la fauna 
ce se cunoaşte până acum în aceste peşteri.  

Casa Peştera, grădina şi pădurea Cocora, 
care formează primul “parc naţional" al Bucegilor 
cu pajiştele îmbelşugate de flori alpine îşi au şi ele 
locul de cinste în monografia acestei interesante 
regiuni. 
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O călăuză amănunţită a plimbărilor şi 
excursiunilor cu distanţa şi drumul de parcurs, 
fotografii splendide, două planuri şi o hartă strâng 
la un loc tot ceia-ce se cunoaşte asupra regiunei 
cursului superior al Ialomiţei, dând îndemn 
turiştilor să o cerceteze şi să-i înţeleagă 
frumuseţile atât de variate şi de seducătoare. 
Val. Puşcariu 

Institutul de Speologie, Cluj  

membru al H. D. 

 

 

«Privelişti din Bucovina Pitorească» de 
Căpitan Aurel I. Gheorghiu, vol. I. Scriere 
premiată de Soc. „Cartea Românească” Bucureşti 
1925. 

„A-şi cunoaşte ţara, odihna de veci a 
strămoşilor, este o datorie pentru ori-cine are 
conştiinţă de sine, chiar când pământul ei e nisip 
sburător" iată cuvintele adevărate - scrise de Dl. 
Profesor I. Simionescu - cari încep prefaţa acestei 
minunate cărţi. Şi faptul aşa este : noi nu ne 
cunoaştem ţara şi de aceea orice lucrare care 
descrie vre-un colţ din pitorescul ei, este 
binevenită şi ne bucură. Mulţâmirea noastră este 
cu atât mai mare, când a-ceste publicaţii sunt şi 
bine alcătuite şi, frumos scrise cum este volumul 
de care ne ocupăm. 

Privelişti din Bucovina pitorească, va 
deveni o carte clasică şi vizitatorul Rădăuţilor, 
Mânăstirei Putna, Văei Sucevei,. Seletinului, 
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Şipotelor Sucevei, Moldove? sau Muntelui Lucina 
va trebui neapărat s'o aibă în buzunar. Propriu zis 
ea nu este o călăuză turistică - e chiar regretabil că 
nu are o hartă fie cât de sumară - ci mai mult o 
călăuză istorică-etnografică extrem de interesantă, 
ce poate fi citită pentru completarea cunoştinţelor 
asupra fermecătoarei regiuni a Bucovinei, chiar 
fără să o vizităm deocamdată. Ca atare, 
recomandăm cu căldură tutulor iubitorilor 
trecutului nostru ca şi tuturor îndrăgostiţilor de 
natura tarei româneşti, să-şi procure acest volum 
preţios, binişor prezentat de “Cartea Românească" 
fiind tipărit pe o hârtie bună cu literă frumoasă, 
având numeroase planşe bine reuşite trase pe 
hârtie cu cretă şi preţul volumului de 135 pagini 
fiind numai de 60 lei. 
M. Haret 

 
«Les Alpes Francaises» par Raoul 

Blanchard, professeur a l'Universite de Grenoble 
et directeur de l'Institut de Geographie Alpine; cu 
23 fig. şi hărţi. În colecţia Armand Colm 
(secţiunea geografică) Paris 103, b-d Saint Michel, 
l vol. În 8° mic 1925. Preţul 6 franci francezi. 

Deşi curat-ştiinţifică, această minunată 
cărticică, scrisă curgător şi nepretenţios, poate fi 
citită cu mult folos de către a-devăraţii iubitori ai 
munţilor. 

Alpii francezi, sunt dintre cele mai 
importante, întinse (300 km lungime şi 150 km 
lărgime) şi splendide regiuni naturale ale Franţei, 
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asupra cărora s'au publicat nenumărate şi variate 
lucrări, multe devenite azi celebre în lumea 
întreagă. 

Volumul de care ne ocupăm, deşi apărut de 
curând, s'a clasat printre cele din urmă şi el face 
parte din clasicii pe cari orice alpinist trebue să-i 
posede în biblioteca sa. Meritul profesorului 
Blanchard este aci şi mai evident, căci a ştiut să 
cuprindă numai în 218 pagini de tipar format în 8° 
mic, un subiect atât de vast şi complex, care totuşi 
e descris cât se poate de complet. Îndeosebi 
diviziunea Alpilor este notată foarte metodic. 
Dând la iveală acest volum, autorul - bine 
cunoscut în cercurile alpine şi azi una din 
personalităţile cari cunosc mai bine Alpii francezi 
- mărturiseşte, un singur scop; acela de „a inspira 
dorinţa ca Alpii să fie văzuţi şi deci iubiţi”. Noi 
constatăm însă, că autorul ca toţi oamenii de 
ştiinţă e un modest, căci din citirea volumului care 
captivează, ne mai alegem pe nesimţite şi cu o 
sumă de cunoştinţe noi foarte folositoare pentru un 
alpinist pasionat. 

Dacă am făcut în acest mic anuar, o scurtă 
recenzie acestei opere, nu a fost din dorinţa de a 
îndemna pe alpiniştii noştrii la vizitarea Alpilor, 
fie ei francezi sau elveţieni, înainte ca dânşii să 
cunoască în perfecţie Carpaţii româneşti, pe cât de 
interesanţi pe atât de frumoşi. Am făcut-o numai 
din dorinţa de a arăta cum ştiu Francezii, să 
preamărească frumoasele regiuni ale tarei lor şi 
pentru a se vedea cam în ce mod ar trebui să 
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alcătuim şi noi asemenea lucrări despre munţii 
noştrii. Că avem competinţe, cari cu uşurinţă ar 
putea publica opere valoroase în această direcţie, 
nu încape îndoială. Mai uşor ne îndoim de ajutorul 
publicului nostru, care fie turist, alpinist sau 
simplu vilegiaturist, nu are încă îndeajuns de 
desvoltată dragostea acestor cărţi de specialitate, 
preferind de multe ori să înoate în vag şi 
necunoscut, de cât să-şi procure un astfel de volum 
folositor. Acest public, care e numeros, trebue 
convins de utilitatea încurajerii acestor cărţi, căci 
numai graţie lui munţii şi staţiunile noastre 
climaterice vor ajunge să fie cunoscute şi căutate 
precum merită. 
Mihai Haret 

 


