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MUNŢII NOŞTRI 

 
Nu se poate închipui o unitate geografică 

mai armonică şi mai fericit combinată de natură, 
ca a patriei noastre: coroana măreaţă a 
Carpaţilor noştri înconturată de câmpiile largi 
întinse în plan cu dulce înclinare spre cele trei 
fluvii: Dunărea la miază zi, Nistrul la răsărit, Tisa 
spre apus. Bogăţiile pământului cuprins între 
laturile triunghiului închis de aceste trei fluvii, 
atât pe câmpiile cu lanuri întinse la soare, pe 
dealurile înflorite cu vii şi pomet, pe munţii 
îmbrăcat; în păduri, cât şi în adâncurile deabia 
atinse până acum ale subsolului, fac din România 
una din cele mai bogate, ţări de pe pământ. 

Dar bogăţiile economice ale României sunt 
însoţite de bogăţii de frumuseţi multe şi variate: 
orizonturile largi ale câmpiilor, ale Bărăganului 
cu focurile de lumină ale apelor moarte, 
imensitatea vieţii din apă şi din văzduh, din bălţi şi 
din Delta Dunării, sunt încoronate de măreţiile 
maestoase şi nesfârşite ale Carpaţilor. 

Aceşti munţi au fost adăpostul în care, în 
secolii de distrugeri şi prăpăd ai năvălirilor 
neamurilor aziatice, şi-a păstrat fiinţa şi s'a 
format neamul românesc, în biruinţa greutăţilor 
de vieţuire prin codrii reci ai munţilor, pe când 
văile rodnice şi calde erau cutreerate şi folosite de 
hoardele străine năvălitoare, acolo s'au oţelit 
energiile naţionale, puterile de răbdare cu 
încrederea în viitor, spusă în adâncele cuvinte: 
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„apa trece, pietrele rămân". Acolo sus, fiecare 
peşteră, fiecare „colţ", fiecare vale strâmtă au fost 
odată şi de mai multe ori, loc de adăpostire şi de 
mântuire pentru viaţa strămoşilor noştri. 

Spun un adânc adevăr legendele despre 
înfiinţarea vechilor noastre Domnii: a Ţărei 
Româneşti, şi a Moldovei — amândouă înfiripate 
de românimea coborîtă dela munte, din Carpaţi, 
dela Făgăraş şi din codrii Maramureşului, 
apărate apoi prin energiile de înţelepciunea minţii 
şi de puterea braţelor în potriva numeroşilor şi 
adeseori puternicilor vrăjmaşi. 

Carpaţii sunt casa străbună în care au 
crescut şi s'au oţelit multele generaţii necăjite, 
care răbdând, luptând şi biruind mari şi multe 
greutăţi de tot felul, ne-au păstrat fiinţa neamului 
cu limba protopărinţilor, ca semn deosebitor de 
alte neamuri, şi cu energiile cari au unit, în zilele 
noastre, întreg neamul într'un singur mănunchiu, 
realizând astfel străvechiul vis secular. 

Munţii Carpaţi sunt acuma cu totul ai 
noştri, pe toate feţele; spre Carpaţi trebue deci să 
mergem toţi Românii ca atraşi de o irezistibilă 
putere magnetică, pentru multe cauze şi cu multe 
scopuri. 

Întâi, ca să cunoaştem cuiburile de adăpost 
ale strămoşilor, să înţelegem marile greutăţi ce ei 
an biruit ca să ne lase nouă o moştenire atât de 
minunată cum este patria noastră. 

Apoi ca să biruim greutăţile drumurilor şi 
prin aceasta să ne oţelim puterile trupului şi să ne 
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întărim puterile voinţii de a învinge greutăţile 
vieţii de orice fel, spre a ajunge la înălţimile 
simple şi curate care stau sus, deasupra vieţei 
moleşite ale ispitelor de jos. 

Ostenelile urcatului pe drumurile grele spre 
munte sunt larg şi bogat răsplătite, mai întâi prin 
marea mulţumire a biruinţei, apoi prin măreţia 
maestoasa a vederii formelor, aspectelor şi 
colorilor naturei acolo sus: coaste întregi, întinse 
cât cuprinde vederea, îmbrăcate în flori; păduri 
său pâlcuri de jneapem întinşi pe pământ ca să nu 
fie smulşi de vânturile puternice şi distrugătoare, 
care bat câteodată acolo sus pe înălţimi, întinse 
întocmai cum străbunii noştri se întindeau 
pământului pentru adăpostire în vremea 
năvălirilor; stânci ridicate năprasnic deasupra 
prăpăstiilor, în cari numai vulturul este acasă. 

Dar unde s'ar putea numără toate măreţiile 
minunilor de frumuseţe maiestoasa, care ne stau 
înaintea ochilor acolo sus? De aceea când te dai 
jos de acolo, ai simţământut că te-ai înălţat şi că 
ai rămas mai pe sus decât biata omenire care se 
târăşte pe drumurile de jos, din vale. 

Tinerii să urce deci la munte, cât mai mulţi 
cât mai des şi până sus la vârfuri; să rabde 
osteneală, să rabde, la nevoe, foame, să rabde 
năduşala, vântul rece, ploaia, zăpada, să rabde 
toate pentru oţelirea trupului, înălţarea sufletului 
şi luminarea minţii. Acesta este unul din marile 
elemente de întărire pentru apărarea României 
Mari, care trebue să fie lăsată urmaşilor, din 
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neam în neam, pentru vecie. 
Nu este în lume ţară aşa de bine aşezată ca 

România, având în mijlocul ei coroana Carpaţilor, 
gata să primească pe toţi fiii neamului: Moldova 
are Ceahlăul cu toată întinsa şi frumoasa lui 
stăpânire; Ţara românească şi Ardealul de 
miazăzi au şirul maiestos dela Buzău până la 
Mehedinţi, cu Bucegii, Negoiul, Parângul; 
Haţegul are Rătezatul; deasupra văilor Crişurilor 
dinspre Tisa se înalţă largi şi păduroşi Munţii 
Bihorului cu văile prăpăstioase şi bogate în 
păstrăvi. 

Tuturor centrelor noastre orăşeneşti, dela 
Chişinău până la Oradea Mare şi dela Constanţa 
până la Sighet, munţii mari şi frumoşi le stau la 
uşă şi îmbie să fie cercetaţi. 

Măreţ este Ceahlăul, mai înalt peste toţi 
este Negoiul, dar floarea tuturor sunt Bucegii. 

Îndreptez cuvântul meu din înălţimea celor 
44 ani de dăscălie, făcută totdeauna cu dragoste 
de tineret, vorbesc ca unul care am gustat 
plăcerile munţilor şi mai ales ale Bucegilor; — 
îndreptez acest cuvânt tineretului şcolilor înalte 
ale patriei şi conducătorilor lor — şi le zic: 
mergeţi la munte, organizaţi excursiuni spre 
înălţimi, căci prin ele trupurile se întăresc, minţile 
se limpezesc, sufletele se înalţă. Folosiţi-vă de 
minunatele case de adăpost şi de toate înlesnirile 
făcute prin muncă stăruitoare, pricepută şi 
devotata a conducătorilor asociaţiei noastre, care 
a început prin „Hanul Drumeţilor" şi acum s'a 
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occidentalizat prin noua organizare sub titlul: 
„Turing-Clubul României". 
 
Prof. IOAN BIANU,  
Membru al Acad. Române Vice-Preşedintele T.C. R.
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Studii, descrieri, recenzii, ştiri, sfaturi. 
 

D i h a m u l. 
 
Fireşte că acest munte nu e pe potriva 

Bucegilor, din al căror lanţ nu face propriu zis 
parte, ci îl leagă de Carpaţi prin alt munte, tot atât 
de puţin înalt ca el, anume Clăbucetul-Baiului. 
Dar nu e drept ca modestia lui să-i pricinuiască 
dispreţul bucegiştilor. Nu, Dihamul are însuşiri 
deosebite care-l fac interesant şi simpatic. Şi mai 
întâi de toate Dihamul este grădina Bucegilor. De 
îndată ce, de la poale, începi să te urci pe 
piepturile lui domoale, ai impresia că te afli intr'o 
grădină. 

Pe lângă brazi, zade (melezi), fagi, palteni, 
molifţi, scoruşi, creşte un popor de copăcei, unii 
cu fructe bune de mâncat ca zmeurii, rugii, afinii, 
alţii cu roade aromatice ca ienuperii (din boabele 
cărora se face o licoare preţuită). Şi mai sunt pe 
acest munte, căruia i-am putea zice că este, după 
vorba nemerită latinească, amoenus, plăcut, mai 
sunt arbuşti buni de leac precum socul de munte, 
cu boabe roşii, sau mirezmaţi ca măceşul şi 
gherghinul. Dar mulţimea de floricele care 
smălţuesc coastele şi podişurile Dihamului în 
primăvară şi la începutul verii, plante de caracter 
montan-subalpin, cum ar zice un botanist. În 
deosebi, găseşti pe acest munte specii de feregi 
ornamentale, de toată frumuseţea. 

După un sfert de oră de urcuş de la piciorul 
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Dihamului ai de ales drum în trei direcţii : la 
stânga, pe poteca Take Ionescu, care te duce sub 
partea vârfuită numită „Căpăţâna Porcului", la 
pichetul grăniceresc zis roşu, de unde, pe cărarea 
de pe munţii Morarul şi Bucşoiul, ajungi la casa de 
adăpost din valea Mălăeştilor; luând-o însă drept 
în sus, pe piepturi şi podişe, soseşti la creasta, 
dealungul căreia afli şanţul care, înainte de război, 
închipuia graniţa între Romînia şi Ardeal; de 
coteşti la dreapta, pe poteca numită a băltoacelor, 
fiindcă este tăiată de numeroase pârâiaşe 
stingherind suişul, soseşti în frumoasa Şeaua 
Baiului, legătura între Dihamul şi Clăbucetul-
Baiului. Aci, de se întâmplă să fii în luna Mai, 
găseşti pâlcuri, pâlcuri de drăgălaşe coprine 
(narcissus) dulce mirositoare. 

Câteşi trele aceste drumuri sunt 
ademenitoare pentru turist, dar dacă vrei să-ţi 
desfeţi cu adevărat sufletul, aşează-te pe coama 
Dihamului şi-ţi vei mângâia ochii cu neasemănata 
privelişte ce se desfăşoară în faţa ta. 

La apus lanţul Bucegilor fuge spre miazăzi: 
cel dintâi Bucşoiul transilvănesc, ca un mammut 
preistoric, cu cocoaşe pleşuve, mărginite de 
prăpăstii înfiorătoare; lângă Bucşoiul, Morarul 
înnalţă la cer turnurile şi bisericile sale, hornurile 
lui sălbatece, iar, în mijloc, zăreşti spintecătura 
Văii Morarului; apoi Coştila cu repedea Vale a 
Mălinilor, având, aşternută, la poale, poetica 
Poiana Coştilei şi cele două Gâlme ale 
Munticelului; Caraimanul uriaş, ascunzând ceilalţi 
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munţi ai lanţului, cam cotiţi; însfârşit, în sudul 
depărtat, munţii păduroşi dinspre Comarnic. 
Urmând cu privirea cercuită, vezi, la răsărit, 
munţii de pe malul stâng al Prahovei: Cumpătul 
dela Sinaia, Zamura, Dutca, Sorica, Clăbucetul 
Taurului, munţi mai scunzi decât Bucegii, arătând 
scrijiliturile şi cutele lor svârcolite, spinările lor 
goale, clăbuceturile lor brăduite şi făgetoase; la 
spatele lor, încălecându-se, şirurile de munţi ale 
văii Teleajenului şi, în fund de tot, topiţi într'un 
zăvon vineţiu, munţii Buzăului. 

Dedesubtul Dihamului se lungeşte apa Văei 
Cerbului care, după ce a eşit din matca puhoiului 
spintecător al Coştilei şi Morarului, coteşte şi 
curge mai astâmpărată, între muntele Clăbucetul 
Baiului şi Munticelul, fugind spre râul Prahova, în 
care se varsă. 

La nord, după muntele Clăbucetul Taurului, 
la piciorul căruia se revarsă satul Predeal, se înfige 
muntele Pietricica, altădată purtător de linie de 
graniţa, apoi, dincolo de Valea Temeşului muntele 
Postăvarul ascunzând Braşovul; vecin cu 
Dihamul, legat cu el prin Şeaua Baiului, muntele 
Clăbucetul Baiului care se întinde până la Predeal. 
Deodată apoi se aşterne câmpia Ardealului, cu 
ogoarele sale pestriţe şi satele curăţele şi 
zâmbitoare, martore ale puterei de muncă şi 
pricepere! gospodăreşti a fraţilor ardeleni. Cercul 
se închide, privirea aşezându-se iar deasupra 
Bucşoiului. 

Minunată este priveliştea acestei desfăşurări 
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a Formei: la răsărit stăpâneşte curba, ale cărei 
şerpuituri sunt parcă blajine, mângăioase iar la 
apus se lămureşte asprimea crestelor zimţate şi a 
piscurilor trufaşe. La est blândeţe, la vest 
străşnicie şi natura aceasta, în complexitatea ei, 
rămâne armonioasă; dar dacă a nins puţin, zăpada 
nu s'a putut statornici decât în crăpături şi 
adâncituri, unde sărutul fierbinte al razelor 
soarelui nu topeşte curând ninsoarea, aşa că 
arhitectura titanică a acestor munţi se înfăţişează 
în toată splendoarea ei: gheburile, castelele, 
turnurile răsar din toate fundurile acoperite de 
marmură albă Toată cizelura Bucegilor, dăltuită de 
şivoae şi viscole, se arată în cele mai mici 
amănunte. Grozavele spărturi şi spintecături, 
prăpăstiile ameţitoare nu sunt singurele mărturii că 
adânci şi nenumărate sunt rănile acestor ziduri 
măreţe. Se ivesc, după ninsoare, ca nişte vine şi 
artere albe, numeroasele sbârcituri, crăpături, 
şiştoace, hornuri şi chei care scrijilesc coastele 
Bucegilor. 
 
Inginer profesor Nestor Urechia  
Membru al T.C. R. secţia alpină a Bucegilor
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Prohibirea în America. 
 
Locuitorii Statelor Unite ale Americei de 

Nord se laudă că ei sunt oamenii cei mai liberi din 
lume. ,,Ce fel de liberi?" Libertate se cheamă când 
nu putem mânca şi bea ceeace ne place? Ori 
libertatea este un cuvânt gol şi atunci nu ne mai 
ocupăm de ea, ori este o noţiune în adevăr aplicată 
şi atunci de ce această interdicţiune absolută! Nici 
una, nici alta! Prohibirea băuturilor în America s'ar 
datori faptului, că acolo se consumau amestecuri 
felurite, cari sub denumiri pitoreşti de Cocktail, 
etc, conţineau în mare cantitate spirt de cereale 
îndulcit, aromatizat, colorat, care oricum, tot 
vătămător era. 

Altfel se prezintă lucrurile la noi. Vinurile 
noastre curate şi gustoase sunt sănătoase, iar 
mâncările noastre simple sunt higienice şi 
nutritive. Nimic mai minunat pentru excursionistul 
ce pleacă sau vine dela munte de cât o fleică 
naţională udată de un pahar de vin bun. Dar aceste 
elemente - hrană şi băutură bună - indispensabile 
adevăratului alpinist, nu se pot găsi decât în 
localurile cu reputaţie bine stabilită. Din fericire în 
Sinaia avem un asemenea restaurant, cu emblema 
„La Carpaţi" al vechiului nostru coleg şi 
colaborator Cicerone Sorescu din Piaţa Unirii No. 
9, bine aprovizionat cu vinuri superioare vechi şi 
noi, şi cu o bucătărie neîntrecută. Membrii tecerişti 
- ca şi orice călător - sunt primiţi şi ospătaţi cu o 
deosebită dragoste, căci Cicerone ştie că punga 
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turistului cutreerător de ţară e modestă şi trebue 
menajată, tocmai spre a-l încuraja la cât mai 
numeroase excursiuni. 
 

Aer şi lumină 
 
În lupta aprigă pentru viaţă, în avântul spre 

îmbogăţire şi plăceri, astăzi, mai mult ca oricând, 
omul uită că şi corpul său? Are nevoe de a se 
odihni, de a aspira aer curat, de a se scălda, în 
lumină. 

Anii trec şi mare parte dintre noi n'am trăit 
decât o viaţă încătuşată, artificială, distrugătoare 
de minte şi trup; ajungem la bătrâneţe, fără să ne 
îngrijim ca aceasta să fie plină de vigoare, de 
sănătate morală, de capacitatea de a ne mai bucura 
de zile plăcute ori de frumuseţile firei. 

Pentru a dobândi această plăcută bătrâneţe, 
unul din mijloacele cele mai eficace ar fi o vacanţă 
des repetată în mijlocul naturei, alternând între 
ascensiuni şi repaos. 

Din frageda tinereţe trebue să ne obişnuim 
copiii cu mersul pe jos atât de sănătos, cu 
plimbările zilnice, cu dragostea de aer curat. 

Doctorul Zuntz, în cartea sa „Clima 
altitudinei şi turismul" ne arată, în urma 
experienţelor ce a făcut cu bolnavi şi turişti de 
naturi deosebite, că chiar dela 600 m altitudine 
aerul şi lumina razelor solare încep a avea o 
înrâurire binefăcătoare asupra substanţelor din 
organismul omenesc, asupra măduvei şi 
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muşchilor. 
Temperatura aerului nu este singurul factor 

important la altitudine, ci aşa numita insolaţie 
deţine locul de frunte. 

Efectele acestei insolaţii se numesc efecte 
chimice. Ele sunt provocate de culoarea albastru-
violet a spectrului solar şi mai mult de razele ultra-
violete cari se află dincolo de marginea violetă şi 
pe cari ochiul nostru nu le poate distinge; în 
schimb, sunt clar reproduse de placa fotografică. 

Lumina de altitudine nu este numai intensă, 
ea este şi deosebit de bogată în raze albastre şi 
ultra-violete. În straturile mai joase şi umede ale 
atmosferei aceste raze sunt aproape complet 
absorbite, astfel că la şes lumina este de tot săracă 
în raze binefăcătoare. 

Lumina pe munţi este aşa de actinică încât 
fotografiile trebuesc luate, fie cu ecran galben, fie 
cu obiectivul micşorat prin diafragmare spre a nu 
produce supraexpunere. 

S'au luat fotografii reuşite în Alpi, când 
soarele se află aproape de asfinţit. Practice, pentru 
controlul capacităţei luminei în munţi relativ la 
fotografii, sunt aparatele măsurătoare de lumină, 
cum ar fi acela al lui Wynne şi altele. 

Aerul de munte este limpede; el conţine praf 
puţin şi câteva germene organice; mai conţine şi 
ozon în cantităţi mai mari de cât aerul de şes. 
Atmosfera din munţi fiind mai încărcată cu 
electricitate, vijelia şi furtuna se deslănţue cu mai 
mare furie. 
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După experienţele făcute de nenumăraţi 
medici Francezi şi Germani, la altitudini de la 
600—2500, ba chiar la 4000 m, s'au constatat 
următoarele, intensitatea lor variând după 
organism şi înălţime : 
I. Clima altitudinilor influenţează formarea 
sângelui a cărei cantitate se măreşte printr'o 
activitate mai intensă a măduvei din oase. Efectul 
se observă cu deosebire la indivizii tineri. Factorul 
precumpănitor este aci rarefacţia aerului şi adică 
ceeace merge paralel cu el: reducerea acidului 
carbonic din sânge 
II. Procesul arderei substanţelor din organism este 
mult intensificat la înălţimi - la drumeţ ca şi la 
omul sedentar. Măsura acestei intensificări şi 
altitudinea dela care începe a se desvoltâ, variază 
dela individ la individ. 

Pentru importanţa activităţei muşchiulare a 
drumeţului, mai joacă rol precumpănitor lungimea 
drumului şi înclinarea terenului. 

În aceleaşi condiţiuni exterioare, sforţarea 
pentru a învinge aceleaşi deosebiri de nivel, este 
mai scăzută la turistul antrenat decât la acel 
neantrenat. 
III. Cât despre eficacitatea aerului de munte asupra 
plămânilor, şi în special a aerului Văei Prahovei 
(Sinaia şi Buşteni), este de prisos să mai insistăm: 
experienţa îndelungată în lumea întreagă, i-a 
dovedit utilitatea vindecătoare. 

S'a mai constatat că efectul înviorător al 
altitudinei asupra procedeului respirator, este mai 
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puternic în timpul muncei fisice decât în repaos. 
IV. Vedem apoi din cercetările făcute de oamenii 
de ştiinţă, că la altitudini mari, acidul carbonic din 
sânge este mult redus, pe deoparte prin aspiraţia şi 
respiraţia mai profundă, care se desvoltă firesc la 
toate persoanele neobişnuite cu şederea în munţi, 
pe de altă parte ca simptom al formărei acidului, 
care se manifestă treptat. 
V. Putem conta pe o îmbogăţire în albumină chiar 
la înălţimi medii când este în legătură cu 
activitatea muşchiulară, dar evitând orice exces de 
sforţare. Cuvântul de întinerire prin şederea la 
munte, şi-a găsit explicaţia prin calculele făcute 
asupra oamenilor şi animalelor. 

Rarefacţia aerului şi distanţa mare de 
locuinţele şi aglomeraţiile omeneşti, fac să 
aspirăm un aer aproape lipsit de bacterii, care 
iarna, când pământul este acoperit cu zăpadă, 
devine, uneori, absolut steril. 
VI. În afară deci, de activitatea sportivă ce se 
practică astăzi aşa de mult, obţinem prin drumeţie 
desvoltarea muşchiulaturei, întărirea inimei, a 
plămânilor, oţelirea sistemului nervos, precum şi o 
refacere a tuturor funcţiunilor psihice. 

Unele din aceste efecte, cum este 
desvoltarea muşchiulară, se micşorează în parte 
prin obişnuinţa cu oboseala, sforţarea fiind în acest 
caz din ce în ce mai scăzută. Ameliorările însă 
dobândite pentru inimă şi plămâni durează mai 
mult timp. 

Cât despre antrenarea sistemului nervos, 
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influenţa binefăcătoare poate fi păstrată permanent 
şi poate rămâne turistului o proptea puternică în 
lupta pentru viaţă. Goethe în lucrarea lui Adevăr şi 
Poezie, povesteşte cum a ajuns, prin stăpânirea 
treptată a nervilor, să se urce la înălţimi mari, fără 
a simţi ameţeală, el care nu putea privi în jos dela 
o mică înălţime. 

Un alt rezultat ce obţinem, este obicinuinţa 
cu intemperiile: turistul antrenat suportă foarte 
bine ploaia, frigul, zăpada, fulgerele, ca şi măreaţa 
simfonie a tunetului: toate aceste fenomene 
atmosferice, pe el nu-l înspăimântă. 

În fine, neşterse rămân pentru iubitorul 
munţilor impresiile sufleteşti pe cari le aducem 
acasă de sus şi cari ar putea fi considerate drept 
imaginea cea mai înaltă a sportului alpin. 
În faimoasa „Cartea Munţilor" de Bucura 
Dumbravă, ca şi în fermecătoarea „Vraja 
Bucegilor" de Nestor Urechiă, se găsesc poveţe cu 
cuvinte înălţătoare pentru drumeţie; de aceia ar fi 
inutil să mai amintesc de efectele morale ale 
ascensiunilor în munţi. 

În sfârşit ca utilitate practică a ascensiunilor, 
îmi permit să adaug aci următoarea întâmplare din 
viaţa unui funcţionar, care simţindu-se bolnav, se 
duse să consulte medicul oraşului unde locuia. 
Acesta îl privi lung (îl găsia cam buhăit), apoi 
ascultând doleanţele lui, îl rugă să aştepte puţin şi-
l trecu în laboratorul de alături. Peste câteva 
momente, se înapoia cu o sticlă de doctorie, pe 
care înmânând-o bolnavului, îl întrebă : „Ai 
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mijloace să-ţi iei vacanţă de vară şi să pleci la 
munte?  

— „Da domnule Doctor".  
— „Bine; du-te la Buşteni la poalele 

Bucegilor: ai să iei în fiecare dimineaţă o linguriţă 
din acest medicament, după ce vei sosi acolo. Te 
vei antrena la mers câteva zile, apoi zilnic vei urca 
crestele Bucegilor, iar la înapoere să vii să-mi spui 
cum te simţi". 

Zis şi făcut! Funcţionarului nostru, când 
începu cura, i se păru cam curios că medicamentul 
avea gust de spirt amestecat cu apă, dar îl luă cu 
încredere, fără bănuială. 

După câteva ascensiuni, aerul curat şi 
mişcarea multă, făcură să dispară toate simptomele 
bolnăvicioase. 

Întors vesel acasă, la sfârşitul vacanţei, el se 
înfiinţa la medicul în chestie.  

— „Ei! cum te simţi?"  
— „Sănătos tun!"; apoi surâzând; „Doctore, 

spune-mi te rog, ce era doctoria aceia?"  
— ,,Ehe! apă botezată!"  
— ,,Dacă nu-ţi dedeam doctorie nu mă 

credeai că munţii au să te vindece pe d-ta 
sedentarul. Urcă la munte când eşti liber, şi nici 
odată nu vei mai fi bolnav". 
 
Carola Muston 

Membră a T.C.R. Secţia Alpină a Bucegilor Sinaia 

Mai 1926 
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Bocancii ca tovarăşi de excursie. 
 
„Omul se cunoaşte după societatea care şi-o 

alege" zice un vechi proverb străin şi „Un bun turist se 
cunoaşte după ghetele cu cari se încalţă" zicem noi. El 
ştie că bocancii trebue să fie de prima calitate, spre a 
putea rezista la lungimea excursiilor şi la căţărările pe 
stânci şi de aceia încălţămintea e totdeauna aleasă cu 
cea mai mare îngrijire. 

În multe cazuri turistul este un adevărat expert 
în această parte a echipamentului său şi ştie chiar mai 
bine ca un pantofar de meserie de ceeace are nevoe, în 
localităţile de munte s'ar impune deci ca comerciantul 
de încălţăminte să fie şi alpinist; numai atunci 
încredinţându-i-se comanda ghetelor, mergem la sigur. 

Suntem fericiţi să constatăm că Sinaia posedă 
în Constantin I, Popovici — încălţăminte de lux — Str. 
Spătarul Mihai Cantacuzino No. 15, un asemenea 
specialist în bocanci de ski şi de munte. D-Sa nu 
numai că este un vechi membru al Turing-ului, nu 
numai că este un bucegist pasionat, dar mai este şi un 
negustor cinstit, care pune o adevărată artă în a-şi 
încălţa clienţii şi colegii din asociaţie. În magasinul 
său se găsesc, tot felul de bocanci de munte, de ski, 
pantofi groşi pentru doamne, de plimbat în pădure, 
ghete de oraş şi chiar încălţăminte de bal, totul de o 
calitate perfectă şi de un preţ moderat. 

  
Vizitaţi deci magasinul colegului Constantin L 

Popovici.
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Excursii grele în Bucegi. 
 

În masivul Bucegi, deosebit de drumurile 
obişnuite, se pot întreprinde şi excursiuni grele, 
cari uneori se aseamănă cu cele mai periculoase 
explorări alpine. Cu alte cuvinte, amatorii de 
senzaţii deosebite, iubitorii de stâncă - Warappe-
urii - pot foarte uşor să-şi satisfacă pasiunea lor de 
stânci şi abrupte. 

Nenumărate şi splendide sunt explorările 
mai mult sau mai puţin acrobatice, ce se pot face 
în diabolicele versante ale Caraimanului, 
Costiţelor, Bucşoiului, Gaurei, Doamnelor, etc, 
care posedă încă multe creste şi ascuţişuri virgine, 
ceeace poate satisface dorul de luptă şi ambiţia de 
a învinge greutăţile, chiar a celor mai pretenţioşi 
alpinişti. 

Secţia alpină a Bucegilor, doreşte a 
populariza aceste Versante abrupte printre 
tineretul carpatist, de oarece nimic ca excursiile 
grele în munţi nu întăreşte fizicul şi moralul, 
aceste performanţe fiind cea mai admirabilă şcoala 
de energie, de prudenţă, de rezistenţă şi de cultură. 
Aşa fiind, Anuarul Bucegilor, deschide cu volumul 
prezent, rubrica excursiunilor grele, Se vor face 
aci descrieri de asemenea excursiuni, cu date, 
detalii şi denumiri precise, datorite celor mai de 
seamă alpinişti români şi prezentate în aşa mod, 
încât să poată servi drept model şi călăuză, 
doritorilor de asemenea escalade, mai ales că harta 
ce publicăm va înlesni înţelegerea acestor 
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descrieri. 
Sperăm să putem da în fiecare an una sau 

două explorări de asemenea natură şi de aceia 
apelăm la alpiniştii noştri entuziaşti, să ne trimită 
din timp descrierile excursiunilor grele din Bucegi, 
pe care dacă le vom judeca potrivite, le vom 
publica în întregime sau în fragmente, după cum 
se va crede util. Pentru volumul prezent, începem 
cu două excursiuni, ambele foarte grele, socotite 
de cunoscători drept clasice, şi care - nu ne îndoim 
- vor fi de îndată încercate şi de alţi pasionaţi ai 
Bucegilor. 
 
C. I. Ionescu. 
 
 
În vârful Coştilelor prin abruptul prahovean. 

 
Trei vechi şi nedespărţiţi tovarăşi de munte: 

regretatul meu prieten moş Nicolae Bogdan 
neuitatul meu frate Petrică Gold-Haret şi 
subsemnatul, am plecat din Sinaia spre Buşteni cu 
o trăsură de piaţă în ziua de 2 Octomvrie st. n. 
1915 pe un frig simţitor; la 6 dim. eram la Eliseul 
Valea Cerbului, unde ne aştepta vestitul iubitor al 
Bucegilor, Nicolae Jilipeanu. Îndată, am şi luat-o 
la picior, fiecare cu sacul în spate, pe Valea 
Cerbului în sus, apoi urmând drumul dela stânga 
pe sub Gâlma Mare, am ajuns la 7 h 30, în Poiana 
Coştilei, albă de grosul strat de brumă ce o 
acoperea. Din cauza frigului însă, nu ne-am oprit 
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nici cinci minute, ci pornind-o la deal, am început 
suişul văgăunei vecine pe dreapta, cu valea 
Mălinilor, şi căruia moş Nicolae Jilipeanu îi zicea 
Vâlceaua Poeniţei. La început am urmat malul 
drept al acestei crăpături, pe un hăţaş abia vizibil, 
care şerpueşte printr un desiş de brădet tânăr, gata-
gata să ne scoată ochii. Panta e simţitoare; cam 50° 
înclinaţie. Totuşi suim, şi suim chiar repede, 
numai pe dreapta, şi după o jumătate de oră de 
gâfâială, trecem pe malul stâng. Suntem pe la 
1.550 m alt., adică am şi urcat 200 m în înălţime 
dela marginea superioară a poenei Coştilei, care se 
află la 1.350 m alt. Vederea de aci, mai ales în spre 
Piatra-Mare, este încântătoare; în spatele nostru 
vâlceaua care prezintă o înclinare fantastică este 
încurcată de gigantici bolovani, cari par gata a se 
rostogoli asupra noastră. 

Urcăm acum malul stâng, încă vre-o sută 
cincizeci metri, mereu în zig-zag şi tot pe o pantă 
mare, apoi cam 50 m urmărim chiar fundul văii şi 
trecem din nou pe stânga pentru a sui un povârniş 
de 70° înclinaţie. La 8 h 15' fix - adică după 1.500 
m parcurşi dela poiana Coştilei - ajungem pe 
creasta malului stâng al Vâlcelei Poeniţei, pe la 
1.650 m alt., cam în dreptul căpăţânei de piatră 
numită Sentinela (1.735). Din acest punct privim 
drept în jos V. Mălinilor, în faţă şi la stânga un 
haos de colţi şi creste ascuţite, spre miază-noapte 
Dihamul cu a lui bizară Câpăţâna Porcului şi spre 
N-E drumul Dihamului la Predeal. 

După o scurtă odihnă, părăsim acest punct 
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la 8 h. 25', urcând de astă-dată malul drept al Vaci 
Mălinilor pe o pantă teribilă şi printr'un desiş 
aproape de nepătruns. Ajungem totuşi la Hornul 
cel mic dela Scară (1.708), unde trecerea nu se 
poate face decât graţie unei adevărate acrobaţii. 
Iată-ne în fundul văii zise a Colţilor, numai la 
câţiva metri din sus de confluenţa ei cu Valea 
Mălinilor. Repede am trecut pe stânga, am suit pe 
creastă, apoi printre jnepeni, pe o pantă puţin 
simpatică, ne-am lăsat în faimoasa vale a 
Mălinului sau Mălinilor, pe fundul căreia, printre 
bolovani şi stânci uriaşe, am înaintat vre-o 50 m, 
până ce am dat de o apă rece şi limpede ce umplea 
ca o cuvetă scobitura unei stânci şi care ne-a 
potolit setea la toţi patru. Suim mai departe tot pe 
firul văii, până ce dăm de o pantă de zăpada de 
vre-o 500 m lungime, pe care am vizitat-o până 
sus. Întorşi la capătul ei de jos, am fotografiat-o şi 
la 9 h. 25' pornim din nou, căţărându-ne pe malul 
stâng printre jnepeni şi pe o pantă ca peretele (85° 
înclinaţie). La 9 h 35' ajungem sus pe creasta din 
care se lasă aşa numita Poiana Mălinilor, pe la 
1800 m alt. Imediat ne lăsăm în jos şi dăm în 
scobitura rotundă cu iarbă verde, pe care se 
termină coborâşul de pe Valea Verde. Dincolo, 
suim o pantă, trecem pe deasupra crestei care 
înconjoară Poiana Mălinilor şi dam deadreptul în 
Valea Verde, al cărui versant stâng din faţă îl suim 
cu uşurinţă. Suntem la 1.750 m alt. şi din Poiana 
Coştilei n'am parcurs mai mult de 4 km, dar ce 
kilometri! Sunt orele 10. 
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Mai departe urcăm 150 m şi ne pomenim pe 
o şea-creastă cu colţi şi ascuţişuri formidabile pe 
ambele versante; avem impresia că ne-am înfundat 
şi de aceea un moment suntem cam decepţionaţi, 
impresia aceasta ne-o dă direcţia E-W a crestei, pe 
când toate cela trecute până acum aveau mai mult 
direcţii N-S. Totuşi e mai uşor decât credeam: 
dincolo luăm o potecuţă pe Brâna Caprelor, care 
în Iunie trebue să fie o minune de flori, lăsând la 
dreapta Vârful Prăpădit (1.739). Potecuţa, sau mai 
exact hăţaşul, ocoleşte orizontal fundul unei 
vâlcele (Valea Seacă) - complet acoperit cu iarba 
verde - care răspunde în Valea Cerbului cam 1,500 
m în amonte de poiana cu acelaş nume. Priveliştea 
este emoţionantă: de o parte haosul formidabil de 
colţi, pereţi, creste şi stânci uriaşe; de alta, golurile 
prăpăstiilor cari vor parcă să ne soarbă. Şi noi, 
nişte furnici în luptă cu puternica Natură. Dar nu 
ne dăm bătuţi! Către miază-noapte Valea Cerbului 
şi Colţii Morarului se văd mai mult decât clar. 

Urmărim Brâna Caprelor până la sfârşitul 
ei. scoboram apoi în fundul Văii Seci şi în partea 
cealaltă ne căţărăm pe versantul ei, sub formă de 
perete aproape vertical (83° înclinaţie). 

Până aci explorarea a fost cum a fost; mai 
mult potrivită - după moş Niculae Jilipeanu - decât 
grea, căci se pare că abia acum încep greutăţile 
mai serioase. Că este minunat, nu mai încape 
vorbă; că ne simţim mândrii de încrederea ce ne 
arată îndemănateca noastră călăuză, se înţelege 
dela sine; iar că ne umflam în pene de bucurie ca 
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am fost în stare să parcurgem ceeace am parcurs, 
şi cu destulă dibăcie şi înţelegere, nu mă sfiesc a o 
spune. Un singur punct slab aveam toţi trei. În anii 
1914 şi 1915, împiedicaţi de vecinicele concentrări 
şi de restricţiile puse contra excursiilor în munţi, 
din cauza contrabandelor, făcusem cam puţine 
escalade grele, de aceea, braţele noastre - cari în 
asemenea cazuri lucrează atât cât şi picioarele - 
erau cam desantrenate şi acest căţărat pe sute şi 
sute de metrii, îl cam simţeam în muşchii lor. În 
schimb, picioarele şi respiraţia erau intacte, ca şi la 
plecare. Moş Bogdan, se ţinea la cot cu noi, deşi 
treizeci şi mai bine de ani de vârstă, ne despărţeau. 

Panta aceasta a muntelui, albă ca zăpada 
este admirabilă, Ea străluceşte în soarele de 
toamnă de ne ia ochii, iar golul fără fund dela 
spate ne ţine într'o încordare perpetuă. Cea mai 
mică neatenţie ne-ar prăvăli pe zeci şi sute de 
metri. 

Suim acum, suim mereu; mai mult în patru 
labe ca pisicile; după 400 metri ajungem la 
Stâncile Lustruite, cari formează malul stâng al 
văei. Facem un popas de zece minute, căutăm apă 
- care, vai! a secat - şi fotografiem cu greutate, de 
oarece panta este atât de repede încât nu putem sta 
jos decât ţinându-ne cu ambele mâini de ierburi. 
Vederea e măreaţă: Predealul, Piatra-Mare, 
Postăvarul, drumul pe vechia graniţă dela Dihamul 
la Predeal, Valea Cerbului cu Poiana Coştilei, par 
întinse chiar sub noi, văzute ca dintr'un balcon 
uriaş. 
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Pornim din nou, şi urcăm tot stânga Văii 
Seci. Panta e acum un perete de piatră aibă 
aproape vertical, întrerupt ici şi colo de câte un 
jneapăn ce se leagănă mândru în gol, sau de o tufă 
de graminee (Sesleria coelulans în majoritate), aşa 
că ne căţărăm ajutându-ne cu genunchii şi 
trăgându-ne în sus de resistenţii jnepeni, fără de 
cari escalada ar fi imposibilă. La un moment dat, 
dăm chiar de o cornişă, pe care ca s'o putem trece, 
am întrebuinţat frânghia. Pe la 11 h. coborâm din 
nou în fundul Văei Seci, de unde pe dreapta 
porneşte o brână largă şi frumoasă, care ajunge pe 
o creastă ce se leagă de creasta-şea, de care am 
vorbit, şi la dreapta căreia se află Valea Verde care 
începe chiar de aci; mai departe, brână aceasta se 
pierde în Valea Mălinilor. Iată-ne la 2.050 m alt.; 
mai avem de urcat 500 m până în vârful Coştilelor; 
mult a fost, puţin a rămas! Puţin, dar greu; mai 
ales că murim de sete! 

Continuăm suişul tot pe vale în sus, 
escaladând şi încălecând bolovani gigantici, aşa că 
- deşi locurile nu sunt din cele uşoare - înaintăm 
totuşi, relativ repede, căci bolovanii aceştia 
îngrămădiţi unul peste altul, ajută mult, oferind 
numeroase puncte de sprijin şi agăţare. La 11 h. 
40' urcăm punctul cel mai scabros al excursiunii, 
ajungând la 2.120 m alt, după ce am luat-o la 
dreapta din văgăuna văii şi urcând peretele ei 
printre jnepeni pe o creastă. Creasta aceasta, foarte 
ascuţită, are cam 100 metri lungime; de toate 
părţile este înconjurată de prăpăstii adânci şi 
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numai într un singur punct este legată de peretele 
formidabil al Coştilelor, care de aci în sus devine 
complet vertical. Priveliştea este neînchipuită şi 
emoţia ce resimţim este ca şi sfântă. Parcă planăm 
în aer. Cerul şi Pământul se îmbină într'o linie 
absolut perfectă şi vederea de care ne bucurăm 
asupra acestor dragi munţi, ne vrăjeşte. Punctul în 
care ne aflăm este un belvedere remarcabil; rare-
ori, în viaţa mea de alpinist, mi-a fost dat să 
regăsesc ceva asemănător. Luăm câteva fotografii; 
mâncăm frugal; ne întindem la soare un sfert de 
oră şi cu durerea în suflet şi ochii plini de lăcrămi, 
părăsim la 12 h. 10' îngusta şi minunata creastă, 
căreia ar fi drept să i se zică Creasta Viilor 
Sensaţii. 

Coborâm înapoi, şi cu mare băgare de 
seamă, o înconjurăm pe la baza ei, când urcând, 
când scoborând, până răspundem în Valea Ţapului 
la 2.125 m alt. Urcăm gâfâind din greu - deşi am 
jnâncat puţin - această şiştoacă alpină cu hopuri şi 
săritori şi îa ora 13 dăm în Brâna cu Jnepeni 
(2.170), pe care căutăm un loc mai comod spre a 
ne da o jumătate oră repaos. Ziua splendidă şi 
călduroasă pe deoparte, munca fizică desfăşurată 
pentru a ajunge aci pe de altă parte, ne-au făcut să 
transpiram abundent, aşa că muream de sete. 

Nu trebuie să uităm că eram în Octomvrie, 
deci ziua foarte mică. În contra dorinţei noastre, 
am fost siliţi să ne grăbim. De aceea la 13 h. 30' 
am părăsit Brâna cu Jnepeni, minunat loc de 
privelişte şi repaos în mijlocul măreţiei aspre şi 
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ordonate a muntelui, luând-o din nou pe Valea 
Ţapului în sus şi escaladând diabolicele ei pante, 
cum puteam: când pe dreapta, când pe stânga, 
când pe firul văii, când servindu-ne de frânghie. 
La un moment dat, am avut chiar impresia că nu 
mai putem înainta şi ca vom fi siliţi a petrece 
noaptea în mijlocul acestei regiuni infernale, 
perspectivă gravă, dat fiind că eram în Octomvrie, 
că n'aveam haine groase, nici lemne de foc, nici 
merinde! Dar tocmai când făceam aceste reflexii, 
moş Jilipeanu a descoperit un fel de cămin, care 
ne-a permis înaintarea, astfel că la orele 15 am 
răsbit în Brâna Mare a Coştilelor la 2.320 m alt., 
brână care vine neîntreruptă tocmai din Valea 
Albă. 

De aci descrierea excursiunii nu mai 
prezintă interes, ca escaladă. De aceea trec repede 
asupra ei. Cei 200-300 m ce ne despărţeau spre 
stânga de Valea Mălinilor, i-am parcurs cu 
uşurinţă graţie acestei Brâne Mari. Am urcat apoi 
începuturile V. Mălinilor până sus, ajungând toţi 
patru teferi şi voioşi la orele 16 şi 30' în vârful 
mare al Coştilelor (2.497). Plecaţi de acolo la 17, 
eram în Sinaia la orele 20, pe o noapte splendidă, 
cum numai pe muntele înalt se poate vedea. Nici o 
suflare de aer n’am avut în drumul nostru de 
întoarcere lung de 15 km; nici un sgomot n'a 
tulburat tăcerea profundă şi impozantă a 
Bucegilor. Măreţia spectacolului, cu bolta cerească 
strălucitoare de milioane de stele, era aşa de 
impresionantă şi emoţia noastră atât de violentă, că 
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din momentul ce s'a înoptat dea-binelea, adică din 
dreptul Babelor şi până în Sinaia, n'am mai 
schimbat între noi nici măcar un singur cuvânt. 

Am transcris aproape cuvânt cu cuvânt, 
notele luate în această interesantă explorare alpină, 
căci am credinţa că sunt mai impresionante aşa şi 
că vor îndemna pe entusiaştii muntelui să refacă şi 
ei acest drum, asupra căruia noi avem întâietatea, 
cel puţin dela Creasta Viilor Sensaţii, de unde 
chiar moş Niculae Jilipeanu, atât de umblat, trecea 
pentru prima dată. 

Performanţele1 de felul acesteia sunt extrem 
de utile din multe puncte de vedere şi tineretul 
nostru intelectual ar avea numai profit, dacă s'ar 
avânta cu mai multă dragoste către excursiile grele 
din munţi. 

Mihai Haret, geograf-alpin  
Preşedintele T.C.R. 
 
 

Prin Valea Gălbenelelor 
 
E neîndoios că din întreg lanţul Bucegilor, 

muntele cel mai frumos şi mai interesant este 
Coştila. Văi şi viroage, brâne şi poeni înierbite, 
pereţi de piatră şi coaste împădurite, Coştila oferă 
o varietate de forme întradevăr uimitoare. 

Iată la ce mă gândeam în dimineaţa zilei de 

                                                
1 Îmi propun, ca în Anuarele viitoare să dau şi alte descrieri 

de asemenea explorări. 
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25 Iulie, când, în tovărăşia a doi prieteni2, suiam 
poteca însemnată cu verde (verde vertical, spre V. 
Albă), a T.C. R. prin pădurea Munticelului. 

Plecasem dis-de-dimineaţă din Buşteni, cu 
gândul să facem o excursie mai deosebită, şi 
hotârâsem anume să urcăm una din văile cele mai 
grele din Bucegi, Valea Gălbenelelor. 

Suim, printr o pădure deasă de brazi, 
conduşi atât de urme de care, cât şi de semnele 
asociaţiei noastre, trecem pe rând prin mai multe, 
poeni, dintre cari una ne prilejueste o frumoasa 
vedere asupra Caraimanului şi, după vreun ceas de 
mers, ajungem la o răspântie. Poteca de Valea 
Albă continuă să sue din greu la mal, iar din ea, 
spre dreapta, se desparte un drum lucrat, bun, ce 
sue o mică coastă şi dispare după un colţ: aceasta 
este poteca ce duce spre Poiana Coştilei. O 
urmăm. 

Pentru moment am încetat urcuşul. (Suntem 
cam la 1360 m alt.) şi drumul urmează orizontal şi 
foarte bine lucrat, până ce în cale ni se pune o vale 
largă şi adâncă, plină de bolovani şi de crăci; ea 
este partea inferioară a Văii Coştilelor. O 
traversăm şi imediat ce suim pe malul opus, 
părăsim poteca cea bună şi urcăm dea lungul văii, 
spre stânga. 

Suişul e greu şi obositor, atât din pricina 
povârnişului înclinat cât mai ales a crăcilor uscate 

                                                
2 Participanţii erau membrii tecerişti: I. Cantuniari, Şerban 
şi R. Ţiţeica. 
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şi a trunchiurilor putrede pe care le întîlnim în 
cale. Suim mereu, pe ici-colea strecurându-ne 
printre bolovani uriaşi, veniţi de bună seamă de 
sus, din blocul Coştilei şi, după mai bine de trei 
sferturi de oră (dela potecă), ajungem pe malul 
stâng al văii Coştilelor într'o frumoasă poiană 
acoperită cu iarbă mare, pătată pe alocuri de 
cerculeţe de jnepeni. La dreapta noastră răsare un 
ţanc ascuţit, legat de restul muntelui printr'o 
creastă din care ies câteva zade, pe jumătate 
uscate. Escaladăm această creastă şi facem un 
popas (alt. 1720 metri). 

De aici avem o privelişte minunată. În faţa 
noastră se avânta spre cer două văi abrupte; la 
stânga, Valea Coştilelor pare o cascadă de 
bolovani şi săritori, ce scapă din culme, de sub 
stânca lui Gelepeanu. (Numele i-a fost dat în 
amintirea adâncului cunoscător şi iubitor al 
Bucegilor, Nicolae Gelepeanu din Buşteni. De 
obiceiu stânca e numită Nasul lui Traian), La 
dreapta, ceva mai deschisă, şi pare-se, mai puţin 
înclinată, este Valea Gălbenelelor, pe care vrem să 
o suim. Între aceste două văi, o coamă de piatră, 
încununată sus de dâra ierboasă a brâului mare, se 
aruncă spre noi şi îşi înfige piciorul într'o pădurice 
de jnepeni, aşezată călare în partea de sus a crestei 
pe care ne aflăm. 

Cam la 8 h 30', după un parcurs de circa 6 
km şi după ce ne-am odihnit bine, pornim la drum. 
Coborâm spre dreapta, o coastă împădurită, 
făcându-ne loc printre tufe de lilieci de munte, şi, 
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după vreun sfert de oră, ne găsim în fundul văii 
Gălbenelelor, fund plin de blocuri uriaşe pe alocuri 
acoperite de iarbă şi floricele. 

Urmăm fundul, încălecând bolovani şi suind 
sărituri, uneori pe maluri, de cele mai multe ori 
chiar prin firul văii, spre ţinta pe care o avem 
mereu sub ochi. Strunga Gălbenelelor, singura 
trecătoare între această vale şi Valea Mălinilor, 
care se distinge colo sus, în alb, pe albastrul închis 
al cerului. 

Escalada foarte obositoare şi înceată, nu 
oferă nici un pericol: săritori destule, dar de o 
înălţime cuviincioasă, astfel încât putem înainta 
fără piedici. Dela o vreme (cam pe la 2000 m alt.), 
valea începe să se mai deschidă, săritorile se 
împuţinează, se micşorează, iar malurile, puţin mai 
aplecate, ne oferă un drum mai repede, deşi cam 
primejdios, fiind acoperite de grohot ce fuge de 
sub tălpile picioarelor, mărturie a zăpezilor ce 
dăinuesc pe aci mai tot timpul anului. 

Pe stânga ne ţine tovărăşie unul din 
povârnişurile cele mai fantastice pe care le-am 
văzut în Bucegi: perete drept şi de o înălţime 
ameţitoare (aprox. 450 m), ce numai spre poale 
tolerează ici-colea câte un brâneag printre 
lespezile-i de piatră. 

Cu cât ne apropiem de ţintă, suişul devine 
mai repede, valea e mai uşoară, iar noi suntem 
dornici să avem în sfârşit o vedere asupra Văii 
Mălinilor pe care o ghicim după creasta din 
dreapta. 
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Iată-ne ajunşi, după circa 12 km dela 
Buşteni. Orele sunt 12. Strunga Gălbenelelor este 
aşezată într'o poziţie minunată. Facem popasul pe 
un tăpşan înierbit, pe care-l găsim chiar pe creastă 
(2.200 m alt.). 

Vederea s'a lărgit considerabil, într'o parte, 
avem sub noi valea Gălbenelelor pe care am urcat; 
de cealaltă parte coastele priponite ale Vâlcelului 
cu Scoruşi şi ale Văii Mălinilor, străbătute, în 
partea de sus, de brâul mare al Coştilei; în fată, un 
ţanc în echilibru între cele două văi, le domină pe 
amândouă cu mai multe sute de metri înălţime. 

Mâncăm, şi apoi pentru a ne odihni şi a ne 
face siesta, ne întindem pe iarba verde, sub un colţ 
de stâncă, ca să ne prăjim la soare şi să ne 
adăpostim de vântul ce suflă cu putere. Sufletul ne 
este plin de măreţia muntelui; suspendaţi, cum 
suntem în văzduhul auriu, ne gândim la mulţimea 
tineretului care ne-ar putea imita şi care preferă 
peroanele gărilor, sălile casinourilor sau şoseaua 
prăfuită şi încinsă de soarele arzător. 

Şi aşa, între viaţă şi somn, nu ştiu cum a 
trecut timpul, dar umbra aruncată pe masivul 
Coştilei se apropia repede de noi, vestincîu-ne că 
trebue să o pornim. E ora 2. 

Din Strunga Gălbenelelor tulim puţin în 
partea opusă de unde am suit şi numai decât dăm 
de un vâlcel strâmt, care coboară repede din vârful 
Coştilei şi se uneşte, de vale, cu văgăuna 
principală a Mălinilor. Ne lăsăm pe acest vâlcel, 
căci mai departe spre stânga nu putem continua, şi 
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numai mult mai jos, pe la 2050 m alt., putem să 
traversăm dâmbul ce ne desparte de valea 
principală a Mălinilor şi coborî pe malul drept al ei 
prin nişte coaste acoperite de o iarbă abundentă. 
Valea aci se lărgeşte considerabil spre dreapta dar 
este totuşi mărginită de pereţi abrupţi şi înalţi, 
traversaţi pe alocuri de câte un brăneag înjnepenit. 

În punctul acesta coborîm către stânga în 
fundul văii şi dăm de apă în nişte bliduri scobite în 
lespezile orizontale de piatră. Locul se numeşte 
„La Lespezi". 

Coborâm acum, chiar prin fundul văii, drum 
foarte plicticos din pricina grohotişului abundent 
ce îl acoperă, şi de aceea suntem bucuroşi când, 
puţin mai jos, putem lua spre stânga o cărare de 
piatră ce ne scoate sus, în nişte coaste înjnepenite. 
Minune!, în locul acesta deosebim, pe nişte 
lespezi, câteva semne tăcute cu vopseâ roşie. 
Coborâm repede, uneori mai repede de cât am 
vrea. spre dreapta, şi peste puţin, iată-ne ajunşi în 
Poiana Mălinilor, centru important, atât pentru 
vânători, căci e un loc favorit al caprelor, cât şi 
pentru turişti, căci de aci se poate trece în Valea 
Verde sau în alte văi ale Coştilei. 

Printr'un horn înerbit ne lăsăm din nou spre 
dreapta în vale (1.750 m alt.). Urcăm puţin fundul 
şi apoi, opriţi în loc de o săritoare, suim pe dreapta 
o creastă şi coborâm din nou, de data aceasta 
într'un vâlcel secundar. Şi aci găsim câteva semne 
roşii. Traversăm vâlcelul şi suim dincolo un horn 
repede, în care, din norocire suişul este ajutat de 
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un trunchiu pus în picioare şi în care sunt bătute 
câteva piroane. 

Iată-ne pe o creastă, La picioare se vede 
poiaria Coştilei, cam la 250 metri sub noi. Ne 
uităm înapoi. Valea Mălinilor se vede întreagă. Se 
aruncă de sus, din culme, între două cascade de 
ţancuri şi ţuţuiuri, văgăună fantastică prin abruptul 
ei încurcat de bolovani şi săritori, mărginită spre 
vale, în punctul unde dă în poiana Văii Cerbului 
de doi paznici impozanţi, doi colţi ascuţiţi şi înalţi. 
Spre stânga, vedem Vâlcelul Colţilor, pe care dacă 
sui (şi nu e tocmai-tocmai uşor), se poate ajunge 
sus, pe creasta ce mărgineşte încoace Valea 
Gălbenelelor. 

Soarele a dispărut deabinelea după culme şi 
umbrele ţancurilor se lungesc din ce în ce. O luăm 
repede la vale, prin crăci şi bălării înalte, prin 
grohot şi frunze uscate, şi după o jumătate de oră, 
iată-ne deodată ieşiţi la lumină în poiana Coştilei. 
E ora şeapte. Vârful Gâlmei Mari este încă luminat 
de ultimele raze cari străbat prin spărtura Văii 
Albe, dar poiana însăşi este învelită în umbră. 
Trebue s'o luăm la picior să nu ne prindă noaptea 
prin râpele de pe plaiul Fânului. Suim drumul 
obişnuit (marcat de T.C.R. cu galben orizontal) şi 
apoi coborâm repede dincolo spre şoseaua Văii 
Cerbului, întunericul s'a lăsat bine când intrăm în 
Buşteni. 

Radu Ţiţeica, student inginer din secţia 
Bucureşti a T.C. R. 

Notă. Ambele explorări, descrise mai sus, 
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au fost efectuate pentru prima dată de către 
Nicolae Bogdan, Doctorul Petru Gold-Haret şi 
Domnul Mihai Haret, sub conducerea vestitei 
călăuze Nicolae Jilipeanu, despre care d-l Nestor 
Urechia în minunata sa lucrare Vraja Bucegilor, 
vorbeşte atât de duios. 

 
Stofe şi Ţesături. 
 
Istoria ţesătoriei este însăşi istoria 

civilizaţiei, căci îndemânarea în arta textilă este 
una din pietrele de încercare, după care se judecă 
prosperitatea unei naţiuni, înconjuraţi astăzi de 
felurite ţesături de diverse calităţi şi ţesături - 
vestminte, perdele, covoare - nici nu ne dăm 
seama ce preţ aveau aceste articole nu mai departe 
decât acum un secol. 

O aruncătură de privire asupra industriei 
moderne ne indică că suntem numai la începutul 
unei ere ce cu drept cuvânt se va numi era 
sintetică. N'avem decât să privim mătasea. Ce 
avânt formidabil a luat de exemplu mătasea 
artificială care întrunid aceleaşi calităţi ca şi 
mătasea adevărată, se prepară totuşi din celuloză. 

Membrii tecerişti care doresc să fie în curent 
cu ultimele creaţiuni ale industriei textile trebue să 
viziteze expoziţia cunoscutului bucegist Albert 
Nacht, al cărui magazin se află chiar în faţa 
otelului Palace; mai ales doamnele care se 
interesează de frumoase toalete, vor găsi modele 
încântătoare atât vara cât şi iarna, iar turiştii vor fi 
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incontestabil bine serviţi; tuturor membrilor T.C. 
R. li se acordă reduceri pe baza cărţii de membru a 
anului în curs. 

Magazinul fiind deschis întreg anul, sfătuim 
pe toţi să nu-şi mai aducă când vin la Sinaia atâta 
bagaj pentrucă ,,La Albert" vor găsi eftin tot 
ceiace le trebue. 

 
Comparaţie între regimul precipitaţiunilor la 
Casa Peştera şi cel de la Sinaia 
 

Pentru ţara noastră, ploaia este desigur 
elementul climatologic cel mai important. 
Consideraţiuni generale asupra regimului 
precipitaţiunilor atmosferice în România au fost 
publicate în mai multe rânduri, spre a fi folosite de 
cei interesaţi. Dat fiind însă faptul că majoritatea 
staţiunilor - şi mai ales cele din vechiul Regat -  
fac parte din regiunea dealurilor şi aceia de 
câmpie, concluziunile trase din aceste publicaţiuni 
mulţumesc mai mult laturea agricolă a 
preocupărilor generale. 

Pentru deslegarea diferitelor probleme de 
actualitate privitoare la întrebuinţarea raţională a 
forţelor hidraulice precum şi acelea privitoare la 
pararea inundaţiiilor, trebuesc studiate cantităţile 
de apă din părţile superioare ale bazinurilor. 
Aceasta nu se poate face decât dispunând de un 
număr cât mai mare de staţiuni de mare altitudine. 
În acest scop Institutul Meteorologic a făcut apel 
către toate prefecturile judeţelor de munte, pentru 
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ca sprijinit de acestea, să poată realiza înfiinţarea 
acestor staţiuni atât de importante. Deasemenea 
Institutul este dispus să înfiinţeze staţiuni 
pluviometrice în orice localitate muntoasă, 
obligând pe propunător să facă regulat 
observaţiile. 

În Decembrie 1923, în urma propunerii d-lui 
Mihai Haret, preşedintele asociaţiei T.C. R., s'a 
înfiinţat în munţii Bucegi, la o altitudine de 1615 
m, staţiunea pluviometrică Casa Peştera. Cu 
începutul lunei Iulie 1925 staţiunea a fost 
transformată în staţiune de ordinul al doilea. 

O a doua staţiune de mare altitudine a fost 
înfiinţată la Păltiniş (Hohe Rine) în munţii Sibiului 
şi la 1403 m dela nivelul Mărei Negre. 

Observaţiunile dela aceste două staţiuni, 
având o durată prea scurtă nu pot fi întrebuinţate 
pentru un studiu climatologic al acestor regiuni. 
Dat fiind faptul că observaţiunile pluviometrice 
dela Casei Peştera au o durată peste doi ani am 
găsit necesară o comparaţie între acestea şi cele 
din aceiaş perioadă, dela staţiunea învecinată - şi 
de altitudine mai mică - Sinaia. După, cum se va 
vedea lucrul nu a fost inutil întrucât s'au tras 
concluzii destul de importante asupra variaţiei 
regimului pluviometric cu altitudinea. 

Casa Peştera, (Long. 25°27’ E de Gr; Lat. 
45°23 N; Alt. 1615 m dela nivelul Mărei Negre) se 
află pe valea Ialomiţei - cam la 10 km dela 
isvoarele ei - pe versantul vestic al Bucegilor, la 
marginea de jos a pădurei Cocora, după muntele 
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cu acelaşi nume. Nu departe de ea curge Valea 
Cocorei, ce vine din M. Cocora, trecând printr'o 
cheie lungă şi tăiată în conglomerat calcaros. 
Staţiunea este instalată pe o terasă având către vest 
valea Ialomiţei ce curge între culmile Bucegilor şi 
Leaotei, urmând direcţia dela N la S, în partea de 
N. a staţiunei se disting vârfurile Doamnele şi 
Obârşia; spre NE. Babele şi Coştilele, spre E. 
culmea şi pădurea Cocora, spre S. culmea Lăptici 
şi Peştera Ialomiţei, spre vest - pe celalalt mal al 
Ialomiţei - se află Culmea Bătrâna. 

Sinaia, (Long. 25°31' E de Gr; Lat. 45°21' 
N; Alt. 860 m) se găseşte în valea îngustă a 
torentului Prahova. Acesta isvorăşte cam la 18 
kilometri de localitate şi urmează direcţia N.-S., 
trecând sgomotos prin Sinaia, care se găseşte pe 
malul său drept. Din cauza acestei văi la Sinaia 
suflă aproape exclusiv; vântul dela N. şi cel dela S. 

Partea dinspre NV. a oraşului este 
adăpostită de şirul munţilor Bucegi, printre cari se 
disting piscurile Piatra-Arsă, Jepi, Caraiman şi 
Omul, a căror înălţime variază între 2100 şi 2500 
m. Dela poalele piscului Piatra Arsă, îşi ia cursul 
pârâul Peleş, care curge spre SE, trecând prin 
apropierea mănăstirei unde se găseşte staţiunea şi 
se varsă în Prahova. 

La S. se găseşte Furnica, Vânturişu şi alţii, 
din care isvorăsc pâraele Căşeria, Valea Iancului, 
Zgarbura şi Isvorul, toate urmând direcţiunea NV. 
spre SE. 

La SE., Sinaia este umbrită de masivul 
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Gârbova aflată pe celălalt versant al Prahovei şi 
compusă între alţii de Piscul Câinelui şi Gagul, 
despărţiţi prin valea şi pârâul Gagul, care în cursul 
său ţine direcţiunea SE. spre NV. 

În partea de est a oraşului tot pe malul opus 
al Prahovei, se află muntele Cumpătul, pe lângă 
care curge şerpuind dela E, îa V. apa Valea Rea. 

Staţiunea meteorologică din Sinaia 
funcţionează la Mănăstire încă din 1386. 

Intrucât seria de observaţiuni dela Casa 
Peştera este prea scurtă pentru a se determina 
normalele acelei staţiuni, în cele ce urmează, vom 
compara separat valorile înregistrate în anii 1924 
şi 1925 cu cele similare dela Sinaia. 

 
Fig. I ne dă variaţia cantităţilor lunare de apă căzută în 
cursul anului 1924. (Liniile pline ne dau variaţiile dela 
Casa Peştera, liniile punctate pe cele dela Sinaia). 
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Se vede din această figură că exceptând luna 
Maiu, pretutindeni cantităţile căzute la Sinaia sunt 
mai mici ca cele dela Casa Peştera şi urmează în 
general aceiaşi variaţie dela o lună la alta, 
prezentând maximum principal în Iunie, iar 
minimul în Decemvrie şi Ianuarie, 

Acelaş mers fidel îl urmează variaţia 
cantităţilor din 1925 de la Sinaia faţă de cele dela 
Casa Peştera (fig. 2). 

Maximal principal vedem că se menţine în 
Iunie, minimum fiind în Ianuarie. 

În ceiace ce priveşte mărimea acestor 
cantităţi, vedem că în lunile Februarie şi Martie, 
cele dela Sinaia depăşesc pe cele de la Casa 
Peştera. 

 
Se ştie că în general cantităţile de apă ce cad 

la diferite înălţimi, cresc cu altitudinea. Aceste 
creşteri făcându-se în mod neregulat, găsim zone 
cu precipitaţiuni maxime la anumite altitudini. În 
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regiunile imediat superioare acestor zone, 
precipitaţiunile descresc puţin pentru ca apoi să 
crească din nou. În orice caz, pentru o diferenţă 
mai mare de altitudine, vom avea totdeauna 
cantităţi mai mari de apă în regiunea cea mai 
înaltă. 

Aceste reguli se verifică şi aci, de oarece în 
majoritatea lunilor, cantităţile de apă dela Casa 
Peştera sunt mai mari ca cele dela Sinaia. Cele 
câteva cazuri în care lucrul se petrece invers, 
rămân a fi verificate - când vom poseda un 
material mai bogat de observaţiuni - dacă sunt 
cazuri excepţionale sau se vor generaliza. 

Dacă ţinem seama de diferenţa de altitudine 
şi comparăm cantităţile anuale, vedem că în 
mijlociu în anii 1924 şi 1925 cantitatea 
precipitaţiunilor creşte respectiv cu câte 40,4 şi 
38.6 mm pentru fiecare 100 m de altitudine, E de 
remarcat faptul, că pe când cantităţile anuale au 
variat destul de mult, creşterile mijlocii pentru suta 
de metrii au rămas cam aceleaşi. 

Se vede din aceasta, că exceptând lunile 
Iunie şi Noemvrie 1925, în toate celelalte luni 
frequenţa precipitaţiunilor este mai mare la C. 
Peştera. Diferenţa de frequenţa este maximă iarna 
şi minimă toamna. 

În ceiace priveşte variaţia frequenţei lunare 
a precipitaţiunilor la cele două localităţi, aceasta se 
poate urmări în fig. 3 pentru anul 1924 şi în fig. 4 
pentru anul 1925. 
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Se vede din aceste figuri că în general aceste 

variaţiuni prezintă acelaş mers (fac excepţie 
Ianuarie şi Decemvrie 1925). Maximul principal al 
acestui mers se menţine în luna Iunie a ambilor 
ani, minimul nu prezintă nici constanţă şi nu 
coincide la ambele localităţi. 

 
Se vede din aceasta că la Casa Peştera - 

după cum e şi natural - zăpada începe să cadă mult 
mai de vreme (începutul toamnei) şi se sfârşeşte 
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mult mai târziu (sfârşitul primăverei şi chiar la 
începutul verei) ca la Sinaia. În ceiace priveşte 
frequenţa lunara a zilelor cu zăpadă pretutindeni 
numărul acestor zile este mai mare la Casa 
Peştera. 

Dacă împărţim cantitatea lunară a 
precipitaţiunilor la numărul zilelor în care au 
căzut, căpătăm cantitatea mijlocie de apă într'o zi 
cu precipitaţiuni.  

Se vede din această tabelă că în general 
cantităţile mijlocii de apă căzută într'o zi cu 
precipitaţiuni la Sinaia sunt mult apropiate de cele 
dela Casa Peştera, ba chiar le depăşesc pe acestea 
(mai ales iarna şi primăvara). Faptul că la Casa 
Peştera se recepţionează cantităţi lunare şi anuale 
cu mult superioare celor dela Sinaia, se explică 
prin existenţa unui mai mare număr de zile cu 
precipitaţiuni.  

Comparaţia acestor rapoarte ne arată că 
ploisitatea la cele două staţiuni prezintă în general 
acelaş mers, fiind maximă în Iunie şi minimă în 
Ianuarie. 

În cursul acestui articol s a putut vedea în 
general, relaţiunile ce există între diferitele mărimi 
cari caracterizează regimul pluviometric în cele 
două staţiuni din munţii Bucegi, staţiuni ce 
prezintă o diferenţă de altitudine de 755 m. 
Concluziile generale trase pentru fiecare mărime 
în parte — dată fiind scurta durată a 
observaţiunilor folosite — au mai mult o valoare 
de probabilitate Ele ne dau totuşi o ideie despre 
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felul cum variază regimul precipitaţiunilor cu 
altitudinea. 

Asupra acestei variaţiuni atât de importantă 
şi în general puţin cunoscută, vom reveni cu date 
mai precise, când un bogat material de 
observaţiuni ne va permite aceasta. 
C. Donciu 
 

Notă. Această interesantă lucrare a fost 
publicată în „Buletinul lunar al Institutului 
Meteorologic Central al României" Seria II, vol. 
VI, No. 2 (Februarie 192(5) de unde, dat fiind 
importanţa sa, am extras-o întocmai. 

 
Deşi Turing-Clubul Bulgariei, este încă 

foarte tânăr, (înfiinţat în Iulie 1925) peste tot în 
Balcani, se ridică case de adăpost în munţi. 
Actualmente s'a terminat a treia casă, la 2291 m 
alt, şi pentru execuţia ei şi-au dat concursul până şi 
alpiniştii din Sofia, cari mergând anume în corpore 
la faţa locului mai multe dumineci d'arândul, au 
cărat tot materialul de construcţie cu spinarea, 
astfel că adăpostul a costat foarte puţin, căci nu s'a 
plătit decât materialul şi acela cu mari reduceri. 

Ce admirabil exemplu de patriotism şi 
solidaritate în vederea unei opere interesând 
progresul întregei naţiuni! 
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Două sute de membri 
 
Secţia alpină a Bucegilor coprindea pe ziua 

de 31 Decemvrie 1926, una sută optzeci şi patru de 
membri, iar în momentul când vor apare aceste 
rânduri, sperăm că numărul lor va fi trecut cu mult 
peste două sute. 

Dintre aceşti „două sute" aproape trei 
sferturi sunt localnici Sinăieni, restul fiind 
Buştenari, Azugeni, Predeleni, Comărniceni ori 
Brezeni. Smăienii cunosc desigur cu toţii 
magazinul Doamnei şi Domnului V. Cristof din   
b-dul Ghica No. 33. Dar ceilalţi membrii tecerişti 
din afară de Sinaia? Dar restul marelui public? 
Mulţi şi dintre aceştia e probabil că ştiu de 
faimosul Magazin Universal pe care toată lumea 
ar trebui să-l viziteze, fiindcă vinde mai ieftin, 

fiindcă are cele mai bune calităţi de mărfuri şi 
fiindcă patronii sunt oameni simpatici. 

Şi să nu uităm un lucru. Doamna Maria V. 
Cristof este membră teceristă încă dela începutul 
secţiei noastre, foarte entusiastă şi generoasă 
pentru opera Turing-Clubului României; deci între 
o Băcănie oarecare şi între Magasinul Universal 
V. Cristof este o mare deosebire, căci ca orice 
membru trebue încurajat, mai ales când această 
încurajare nici măcar nu e o favoare căci se 
prezintă de fapt în condiţii superioare. Ca atare 
secţia alpină a Bucegilor recomandă tuturor să 
devină clienţi fideli ai magazinului V, Cristof, din 
b-dul Ghica No, 33, Sinaia şi suntem siguri că 
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toată lumea va fi mulţămită. 
 

Cheile Bicazului 
 
În afară de Bucegi şi Valea Prahovei, Ţara 

Românescă poate fi mândră de multe alte 
frumuseţi naturale, către cari activitatea T.C.R. se 
va întreptâ într'un viitor apropiat. Deşi Anuarul 
Bucegilor este destinat Văii Prahovei şi măreţului 
masiv care o adumbreşte, nu e rău să vorbim în 
fiecare volum şi de alte reginni turistice ale Ţarei. 

Mulţumim deci devotatei noastre colege 
Irina G. Lecca, care dându-ne putinţă să realizăm 
acest plan, face tot odată aşa de minunat cunoscute 
faimoasele Chei ale Bicazului. 

Trenul-mic îşi continuă calea, zăngănind din 
toată fierăria, părând mai curând o jucărie ceva 
mai solidă şi mergând ceva mai iutişor de cât un 
car tras cu boi. 

Cel puţin aşa ni se pare nouă, celora cari 
mergem pentru întâia oară să vedem faimoasele 
„Chei" ardelene, ale căror minunăţii Regele nostru 
ni le-a descoperit întâi, împingând, într o plimbare 
a sa, maşina cât mai în inima acestor locuri 
nebănuite de noi regăţenii, cari trăiam de zeci de 
ani în preajma lor. 

Cheile Bicazului! Scăpărau de înflăcărare 
ochii celora, cari ne-au scos din casă - forţându-ne 
să-i urmăm într'acolo. Am fi vrut să împingem noi 
trenul exploatării forestiere, ca să ajungem mai 
curând. 



 48 

Alunecam, ce e drept prin prea frumos 
peisaj, şerpuiam pe la margine de păduri, pe sub 
poale de dealuri, prin desiş de brad, prin luminişuri 
ce-ţi zâmbeau drăgălaşe în sclipelile apei, a 
frunzişului scânteetor de belşugul de raze. 

Negreşit că era frumos, pe unde treceam. Cu 
bucurie lăsăm sufletul să absoarbă cât mai mult 
din dărnicia soarelui, a vitalităţii bogată şi variată 
a Firei.... 

Dar, în sfârşit, nu dam de acel extraordinar, 
de care era încercat entusiasmul călăuzelor noastre 
şi pe care păreau că nu-l pot reda prin cuvinte:  
,,Trebue să vedeţi, ca să ne pricepeţi". Din când în 
când ne uitam întrebători la dânşii. Ei ne zâmbeau 
şi surâsul lor era încărcat de făgăduinţi.... 

Ajungem la ultimul punct al căii ferate, de 
unde trebue să o luăm pe jos, cu bagajul în spate. 
Străbatem astfel o fâşie de sat -o ulicioară îngustă, 
neregulată, printre şiragul de zăplazuri, ori printre 
semănături, până dăm de loc deschis, în câmp 
pietros, limitat, în depărtare de dealuri verzi, dintre 
cari răsar, pe neaşteptate, stânci de forme bizare ce 
par ruinele a cine ştie ce zidiri ciclopiene. 

De odată, colo sus pe creasta vineţie a unui 
munte se desluşeşte perfect silueta unui soldăţaş 
de-ai noştri, stând la pândă, cu coiful pe cap, cu 
raniţa în spinare. O statue aşezată acolo de 
măiastră Natură. Cum de nu pusese ea pe gânduri, 
ca o prevestire, pe foştii stăpânitori unguri? ... 
Precum ar trebui sa pună pe gânduri - ca o aducere 
aminte de toată clipa - pe cei cari stăpânim azi 
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aceste locuri... 
Înaintăm mereu, pe drumul larg deschis 

înainte.  La o răspântie, careva strigă : 
- „Cheiţele", şi suntem împinşi într'acolo. 

Facem câţiva paşi. În faţa noastră, între doi păreţi 
nanţi de piatră, ce fac ca un coridor lung, se 
deschide un drum larg prunduit. 

Sus, la oarecare înălţime deasupra intrării în 
gang, într'un jilţ de piatră, tronează regeasca 
siluetă a unei femei sculptată tot de măiastră 
Natură. Te simţi cuprins de ceva neobişnuit. Te 
simţi intrând într'o lume de basme.... Te simţi 
învăluit de marea vrajă a Nepătrunsului. ... 

De sub picioarele noastre, din adâncuri, se 
aude o frământare, o huruială de valuri în 
rostogolire: e Bicazul ce-şi scurge apele sub podul 
de bârne ce face pardoseala acestui gang neboltit, 
de deasupra căruia e doar albastrul cerului, care-ţi 
mai aduce aminte de lumea din care vii. 

Astfel, pas cu pas, te pomeneşti afundându-
te într'o altă lume par'că dintr'o altă viaţă, ori din 
pierdute vremuri ale uitării! 

O citadelă uriaşă îţi răsare deodată, ici, 
înaintea ochilor... . 

Stânca goală de colo, parcă e într'anume 
pusă; şiragurile de floricele delicate ce cresc prin 
curmăturile ei - în vreme ce altă stâncă turnată 'n 
fantastică formă o simţi că parcă are suflu de viaţă. 

Prin ondularea muchei de deal de colo, vezi 
forma masivă a unei fortăreţe. La o cotitură, te 
pomeneşti încercuit de ziduri, iar la picioarele tale, 
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colo în adânc, o largă albie aproape secată. 
Te uiţi în sus, şi de dincolo de ziduri, 

turnurile unei biserici gotice iţî arată cerul. Mai 
încolo, Domul rotund al altei biserici ori massa 
impunătoare a unui castel medieval. 

Deodată totul se reduce la stânca goală 
nantă, cu vârful în soare, cu temelia în apă, în 
vreme ce din inima ei susură şuviţe de apă.... 

Te fură gândul pustnicului Iudeei, aştepţi să 
auzi rostogolindu-se din piatră 'n piatră, glas 
ameninţător de Profet: 

- ,,Pocăiţi-vă, că se apropie împărăţia 
cerului". 

La o altă cotitură, munţii stâncoşi se resfiră. 
În faţă vezi obişnuitele dealuri verzi, zăplazuri, 
dincolo de care e semănătură, împărăţia pietrei se 
'ncheie în partea asta. 

Te 'ntorci cu faţa încotro ai venit, ca să nu 
ieşi aşa brusc din lumea basmelor în care te-ai 
pierdut o clipă. Şi stând aşa, îţi vine să 
ingenunchezi, îţi vine să împreunezi mâinele, să 
slăveşti Minunatul, al cărui belşug de închipuire 
creatoare, încă nu o bănuiseşi. 

Ai vrea să stai la infinit, în contemplaţie şi 
adorare.... 

Deodată colo sus, pe creştetul stâncii sterpe 
zăreşti o ghirlandă de brăduţi tineri - de o măsură 
de nanţi, de plini, de verzi - şi nu-ţi vine a crede că 
nu-s puşi într'anume acolo, ca o recunoscătoare 
încununare a Măreţiei Naturei, pentru opera ei de 
artă, din acel colţişor de pământ. 
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Dar ni se strigă : 
- „De-acum la Cheile Mari!" 
Pornim - întrebându-ne dacă va mai putea fi 

ceva care să ne răscolească sufletul, ca aici. 
Aceleaşi surprize, dar în câmp vizual mai 

larg, în minunata înfrăţire a pietrei şi a verdeţii. 
Ce păcat că greutăţile cu cari ai de luptat, ca 

să înaintezi, nu-ţi îngădue să te dai în tihnă 
priveliştii din jurul tău! Căci aici nu mai este calea 
de bârne prunduită, largă din zid în zid ca la 
Cheiţe. 

Pe cărăruşa îngustă dela poala dealurilor, 
trebue, pe alocurea, călcat cu precauţiune, ca să nu 
aluneci în apa - şi tot aşa când sari peste pietroaie. 

Dar partea mai grea este când trebuie să 
treci dela un mal la celălalt - şi n'ai decât câte un 
trunchiu necioplit de brad, aruncat peste două 
ascuţişuri de stâncă colo sus - iară sub puntea 
aceasta şubredă, la o adâncime de câţiva metri, apa 
Bicazului udând lespezile ascuţite cari nu te-ar 
primi tocmai pe moale, dacă ai aluneca de sus... 

Ar trebui făcute în asemenea puncte nişte 
podeţe cu parapet. Ar trebui refăcute, căci se 
spune că, atunci când locurile acestea au intrat în 
stăpânirea noastră, asemenea podeţe erau. 

Dacă s'au stricat, nu s'au mai refăcut.... 
Nădăjduim că asociaţia Turing-Clubul 

României - prin secţia ce va lua fiinţă în aceste 
meleaguri, - să îndrepteze răul. Atunci va fi un 
adevărat pelerinaj în aceste locuri, al căror punct 
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final e acel faimos lac Tău3 - acel iaz ieşit tot din o 
fantezie a Firei care, prăvălind nişte înălţimi, a 
captat în mijlocul lor, ca într'o scăfiţâ, un braţ de 
apă, deasupra căreia vârfurile de brad, ca nişte 
oameni gata să se 'nnece, stau la suprafaţă, cerând, 
parcă, ajutor. 
Irina G. Lecca 
Membră a T.C.R. Tarcău, 1927. 
 

Călăuzele noastre 
 
Deşi la noi nu poate fi vorba de călăuze, în 

adevăratul înţeles al cuvântului, asemănătoare 
celora din Alpii elveţieni, avem şi în Bucegi câţiva 
conducători înăscuţi, cari deşi n’au fost dresaţi 
special pentru alpinism sau mai exact carpatism, 
prezintă totuşi oarecari calităţi, cari în lipsa unor 
profesionişti anume educaţi, sunt de o utilitate 
vădită în desvoltarea bucegismului nostru 
începător. 

Sub rubrica ,,Călăuzele noastre", vom căuta 
deci pe cât ne va fi posibil să dăm în fiecare an 
câte ceva despre aceşti premergători ai viitoarelor 
călăuze brevetate, cari sperăm că vor veni mai 
târziu, odată cu desvoltarea mai activă a 
bucegismului. 

Începem azi cu cel mai competent şi 
cunoscut dintre aceşti conducători şi anume cu 
Niţă Pascu, locuitor din Sinaia, născut în această 

                                                
3 Numele lacului este: „Tău". 
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localitate la 24 Mai 1887, din părinţi Români 
originari din Sinaia. A urmat şcoala primară din 
Sinaia şi apoi - după împrejurări - se ocupa când 
cu vitele părinţilor săi când muncind cu palmele, 
până când în vara anului 1904 a fost luat pe munţi 
de către răposatul Nicolae Bogdan4, pentru a-i 
duce bagajul într'o excursiune, la care participau, 
între alţii, decedaţii bucegişti D-rul Gold-Haret şi 
George Grămăticescu. Lui Niţă Pascu i-a plăcut 
atât de mult excursiunea şi a fost aşa de sguduit de 
entusiasmul exuberant al acestor trei premergători 
ai alpinismului românesc, încât singur a cerut să 
meargă a doua, a treia oară şi apoi mereu, 
îndrăgostirea lui de munte se făcuse atât de adânc, 
încât definitiv prins de magia uriaşilor Bucegi, 
hotărî fără discuţie să se apuce de ciobănie. 

Faptul acesta trebuia accentuat şi meritul lui 
Niţă Pascu, de a se fi îndrăgostit de munte, apare 
cu atât mai evident, cu cât ieşia dintr'un mediu 
indolent şi apatic, care deşi trăia la munte - ura 
muntele, pentru că în necunoştinţă de cauză nu-i 
vedea de cât relele şi lipsurile fără a-i înţelege 
rostul, utilitatea şi a-i simţi binefacerile. Azi chiar, 
majoritatea sinăienilor, buştenarilor şi azugenilor 
localnici sunt în acelaş caz, ei nu cunosc, ei nu 
gustă muntele şi afară de câteva rare cazuri răsleţe 
printre tineret, nimeni nu se sue pe Bucegi în zile 
de dumineci şi sărbători. 

Consecinţe hotărâtoare lui, noua ani 

                                                
4 Vezi Primul Anuar . 
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dearândul a ciobănit Niţă Pascu vara prin Bucegi 
şi Gârbova, iarna prin viscolele stepelor dunărene 
şi dobrogene, nedespărţit de oiţele lui la bine şi la 
rău, căci nu mi-a fost dat să cunosc cioban mai 
pasionat. 

A venit marele nostru răsboi, la care Niţă 
Pascu a luat parte activă ca luptător de front 
distingându-se în mai multe bătălii, iar după răsboi 
s'a întors la ciobănie până când în 1922, desgustat 
de greutăţile pe cari şi această meserie arhaică 
începuse a le oferi, s'a hotărât să se călugărească, 
instalându-se ca frate în vechiul schit dela Peştera 
Ialomiţei. N'a putut sta însă în această situaţie 
decât trei sau patru luni, de oarece el nu era făcut 
pentru viaţa monahală. Călugăria fusese pentru 
acest mare iubitor al muntelui, numai mijlocul 
care, credea el, îi va da posibilitatea să fie cât mai 
aproape de munte; nici de cum nu fusese o 
chemare religioasă. Niţă Pascu e un caz splendid 
de psihologie alpestră, de cari din păcate la noi 
sunt foarte puţine, dar cari în Alpi sunt extrem de 
numeroase şi anume: vraja neînfrântă pe care 
muntele mare o exercită asupra muntenilor dela 
poalele lui. 

De când a revenit dela călugărie, Niţă 
Pascu, care s'a căsătorit, având şi copii, îşi câştigă 
existenţa muncind cu palmele; când ocazia însă se 
prezintă - şi aceasta e destul de des - lasă totul la o 
parte spre a merge la munte. 

Dar dragostea de Bucegi a făcut din Niţă 
Pascu şi un skior desăvârşit, ceeace pentru o 
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călăuză e o calitate în plus. De aceia îl 
recomandăm cu căldură tuturor acelora cari au 
nevoe de un însoţitor bun, sigur şi plăcut sau 
distractiv în munte, fie iarna, fie vara, mai ales că-
şi cunoaşte în perfecţie Bucegii lui şi pentru 
prosperarea carpatismului, nu dorim să vedem 
decât formându-se tot mai multe călăuze de felul şi 
îndemânarea lui Niţă Pascu. 
C. I. Ionescu,  
Institutor, Secretarul secţiei alpine a Bucegilor 
 
 

Păsările folositoare 
 

Ca răspuns la două, trei întrebări pe cari le-a 
primit secţia şi pentru a uşura colegilor noştri, 
protecţia păsărilor, iată aci mai jos o listă de 
păsările recunoscute utile prin convenţiile şi 
congresele internaţionale încheiate la Paris în 1902 
şi 1923. 

Ciuful (chouette), Scatiul (tarin), Buha 
(effraie commune), Graurul (etourneau), 
Cucuveaua (chat-huant), Barza (cigogne), Bufniţa 
(hibou),  Grangurul (loriot), Ghionoaia (pic),  
Pişcă'n flori (loriot), Prigoria (guepier),  Cucu 
(coucou), Gaiţa (rollier),  Cap-Întortură (torcol), 
Pupăza (huppe),  Cioaca, stanca (chaucas), 
Căţărătoarea (grimpereau), Piţigoiul (pinson), 
Ciocănitoarea (sittelle), Cinteza (pinson), Lăstunul 
(martinet),  Câneparul (sizerin), Păpăluda sau 
rândunea de noapte Pietroşelul (linotte), 
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(engoulevent), Scatiul (verdier), Privighetoarea 
(rossignol), Botgros (bouvreuil), Nucşoara sau 
pieptănuşul (rouge-queue), Presura (bruant), 
Prihoriul (rouge-gorge), Ciocârlia (alouette), 
Pitulicea (fauvette),  Gangur (ortolan), Pitulicea 
verde-cenuşie (pouillot), Mierloiul (merle), 
Sfredeluşul sau bourelul (roitelet), Sturzul (grive), 
Impărăţelul (troglodyte), Fluerarul (pluvier), 
Piţigoiul sau ţigleanul (mesange), Ciovlica 
(vanneau), Gelatul (gobe-mouches), Libuţul id. 
Rândunica (hirondelle), Nagâţul (pluvier 
guignard), Codobatura (lavandiere, bergeronnette), 
Pescărelul (mouetle sau hochequeue), Corla id. 
Inariţa verde (serin), Codiţa-roşie (rouge-queue?), 
Sticlele (chardonneret). 

Adică aproximativ 50 specii, cu toate 
varietăţile lor destul de numeroase pentru unele, de 
păsări folositoare omului, trăesc în România şi 
trebuesc apărate de distrugerea la care se dedeau în 
deosebi copii dela ţară şi păsărarii. 
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Turismul şi fotografia 
Aparatul fotografic face astăzi parte din 

echipamentul a cel puţin trei sferturi din turişti; el a 
devenit pentru aceştia un ce indispensabil, fără de care 
nici unuia nu-i vine să plece în excursie. Şi dreptatea e 
cu ei, de oarece nimic nu e mai minunat decât putinţa 
de a fixa peisagele vizitate, a căror fisionomie s'o 
aducem cu noi acasă. 

De avut un aparat şi de fotografiat cu dânsul e 
uşor; mai grea este reuşita, care depinde de numeroase 
elemente contrarii. În adevăr, putem avea un aparat 
oricât de bun; el nu ne va folosi dacă materialul este 
defectuos, vechi, expunerea greşită, dacă nu ştim să 
developăm plăcile, ori dacă n'avem răbdarea să lucrăm 
pe îndelete positivele, Toate aceste inconveniente şi 
cauze de insucces, sunt nimicuri pentru un fotograf 
experimentat. 

Norocul Sinaiei este că are un asemenea 
fotograf priceput în Mihail Pilescu, membru tecerist, 
care de curând a deschis magazinul Foto-Sport, 
instalat într'o prăvălie nouă pe str. Spătarul Mihai 
Cantacuzino 21 chiar în faţa otelului Palace-Sinaia. 

În afara de lucrările artistice care-i ies din 
mână, colegul nostru şi-a asortat magazinul cu 
materiale fotografice în toate dimensiunile şi mărcile. 
Iar în afară de lucrările de amatori, pe cari le execută 
cu grije, el posedă şi un laborator perfect înzestrat, în 
care amatorii îşi pot developa chiar singuri 
fotografiile. Vizitaţi deci magazinul Foto-Sport şi veţi 
rămâne pe deplin mulţumiţi. 
 

În interesul unei bune administraţii, în 
interesul unei gospodării desăvârşite ca şi în 
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interesul pro-păşirei adăposturilor teceriste din 
Bucegi vizitatorii găzduiţi în „CASA PEŞTERA" 
şi în „CASA OMUL MIHAI HARET" fie ei 
membrii tecerişti sau nemembrii, sunt rugaţi să 
ceară îngrijitorilor cu toată stăruinţă, dar şi cu 
toată politeţea, carnetul de găzduire, ca să-şi facă 
singuri - completând-o cu toate datele cerute -  
adeverinţa pentru plata taxei de găzduire. 

Membrii, cari vor neglija această datorie, 
vor fi socotiţi ca răi membrii. Ne membrii, cari nu 
vor face-o, vor proba cea mai elementară lipsă de 
conştiinţă şi progres. 
 

Rolul ştiinţific al Turing-Cluburilor 
 

În marele public, există şi astăzi credinţa că 
Turing-Cluburile, ca şi Cluburile Alpine, sunt 
societăţi exclusiv sportive, ceeace este o eroare, 
realitatea fiind cu totul alta. În adevăr, aceste 
asociaţiuni, printre cari se numără şi tânărul 
Turing-Clubul României, sunt de fapt societăţi 
ştiinţifice-culturale, cari cultivă turismul-
alpinismul din diverse puncte, de vedere şi anume: 
al industriei turistice, al technicei şi ştiinţei 
alpestre, al patriotismului în legătură cu geografia 
şi cunoaşterea ţarei, al desvoltărei fizice a 
tineretului, etc., etc. Sportul deci, în activitatea 
acestor grupări, departe de a fi un scop, este numai 
mijlocul prin care se tinde la realizarea 
elementelor mai sus enumerate. Că lucrul este aşa, 
s'ar putea dă numeroase exemple. Faptul că în 
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fruntea Turing-Cluburilor şi Cluburilor alpine, se 
află mai numai oameni de ştiinţă pură, vine în 
ajutorul aserţiunii de mai sus. 

Faptul că toate aceste asociaţiuni întreprind 
variate studii ştiinţifice, este a doua probă, etc. 

Iată acum că vechea, şi cunoscuta revistă de 
ştiinţă „La Nature", prin notiţa întitulată: 
„Comisia de lucrări ştiinţifice a Clubului alpin 
francez" (No. 2749 din 11 Decemvrie 1926), 
datorită ilustrului cercetător E. A. Martel, vine să 
confirme - încă odată, dacă mai era nevoe - 
adevărul de mai sus. Credem că e în interesul 
turismului românesc şi al Secţiei alpine a 
Bucegilor în deosebi, ca membrii tecerişti să 
cunoască, măcar în parte, activitatea ştiinţifică a 
acestei vechi şi strălucite asociaţii de alpinism şi 
de aceia credem interesant să dăm numitul 
articolaş în traducere integrala. 

 
Comisia de lucrări ştiinţifice a Clubului 
Alpin Francez 
Această grupare de oameni de munte cu 

vază şi specialişti, a fost reconstituită în 1922, 
pentru a continuă lucrările vechei Comisiuni de 
topografie a C.A.F. Ea se ocupă mai ales de 
topografie şi până acum rezultatele şedinţelor sale 
de studiu, n'au putut fi publicate în „La 
Montagne". Iată însă câteva note extrase din 
procesele sale verbale dela 26 ianuarie 1925 şi 23 
aprilie 1926. 

Reprezentarea stâncei pe hărţile topografice 
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de scară mare este o problemă foarte grea, 
nerezolvită până acum; ea preocupă de aproape 
serviciul geografic al armatei (generalul Bellot şi 
It.-colonel Noirel). D-l R. Perret a expus într'o 
foarte interesantă notă (26 ianuarie 1925), 
publicată în „Annales de Geographie" din iulie 
1925, cum Fr. Schrader, Ch. Vallot şi topografii 
elveţieni (Imfeld, Jacot-Guillarmod) şi austriaci 
(Aegerter, etc.) s au putut apropia de idealul 
căutat. Reprezentarea numai prin curbe de nivel, 
cu stereautograful asupra unei încercări la 10.000 
pentru Meije (foaia Grave), nu e satisfăcătoare. E 
un fel de „mărturisire de neputinţă". Ar trebui ca 
topograful-geometru sa fie totodată şi geolog-
geograf. Henri Vallot credea că nu ne putem lipsi 
de haşuri pentru abrupte. E. de Larminat propune 
întrebuinţarea culorilor, încercări sunt încă 
necesare, mai ales dacă voim să facem cât de puţin 
deosebirea între diversele feluri de stânci 
(lithologie). 

D-l E. de Larminat a expus (nota din 20 
martie 1925) avantajele fotografiei aeriene din 
avion (preconizată încă din 1923 de d-l Alphonst: 
Meillon), ca un mijloc de documentare pentru 
topografi: fotografiile zenitale (axa aparatului 
verticală), sunt un preţios ajutător, mai ales pentru 
hărţile de munte la 1/20.000. 

Asupra perfecţionărilor care se încearcă 
acum, e bine să notăm o înţeleaptă observaţie a 
comandantului Maury: „Mai bine să avem hărţi 
ceva mai puţin perfecte, decât să n’avem de loc". 
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D-l Charles Vallot a prezentat (2 iunie 
1925), prima foae (Taleffre) din marea hartă 
Mont-Blanc la 20.000, de H., J. şi Ch. Vallot, 
operă admirabilă în curs de publicaţie, precum şi 
noul ghid descriptiv al lui Mont-Blanc. 

D-l de Meugin a făcut cunoscut (21 ianuarie 
1926), că „în termeni generali gheţarii Alpilor 
francezi sunt în descreştere", afara de câţiva, cum 
este Marea de ghiaţă, a cărui creştere se produce 
şapte ani după aceia a gheţarului des Bossons. 

D-l R. Perret a executat 31 panorame 
fotografice ale vârfurilor din masivul Mont-Blanc. 

Ancheta hydrografică şi glaciologică a 
abatelui Gaurier (pentru Ministerele de 
Agricultură şi Lucrări Publice) în Pirinei, 
coprindeâ (finele 1925) 170 lacuri, toate sondate; 
acel din Portillon d Oo are 105 m adâncime: toate 
hărţile lor batymetrice au figurat la expoziţia din 
Grencble (1925)5. 

Ridicările topografice de detaliu la 20.000 
înaintează în Pirinei: masivele dela Neouvielle 
(commandant Maury); dela Vignemale (Alf. 
Meillon), etc. 

D-nii Duregne şi de Saint-Saud, arată că în 
Parcul Naţional Spaniol din Valea Arrasas „opt 
capre negre introduse la jumătatea războiului, s'au 
înmulţit, devenind vre-o 30 de capete". 

Răposatul Ch. Jacot-Guillarmod6 a ridicat la 

                                                
5 Vezi «Primul Anuar». 
6 id. 
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scara englezească 1/63.360 o hartă a muntelui 
Everest (pentru volumul celei de a treia expediţii), 
S’a menţinut vechia cotă de 29.002 picioare (8.840 
m), deşi se ştie sigur că e prea mică. Ultimele 
observaliuni ale d-lor Kellas şi ale celor trei 
expediţii, ţinând socoteală de deviaţia firului cu 
plumb (perturbaţie isostatică) fac să se creadă că 
altitudinea muntelui Everest este coprinsă în 
realitate între 8.882 şi 8.914 m. (în mod provizoriu 
s'ar putea adopta 8900 m,). 

În fine, comisia urmăreşte c anchetă asupra 
transcrierei numelor de localităţi (toponymie). 

Ar fi de dorit ca lucrările sale să fie înserate 
în organul lunar „La Muntagne" al Clubului Alpin 
Francez. 
E.A. Martel 

 
Ce de învăţăminte se pot trage din această 

scurtă notiţa asupra felului cum se lucrează în 
Franţa şi cum se practică alpinismul! Atât 
alpinismul - cât şi turismul în genere - sunt printre 
puţinele activităţi omeneşti, care odată cu 
procurarea unor neasemuite senzaţii de plăcere şi 
voluptate, a unor performanţe sportive neîntrecute, 
permit totdeodată facerea unor studii interesante şi 
folositoare. De aceia sunt atâţia alpinişti 
autodidacţi cari până la sfârşitul vieţei lor devin 
celebri oameni de ştiinţă şi de aceia în ţările 
apusene oamenii cari se preocupă de viitorul ţării 
lor, îşi dau atâta silinţă, să facă tineretul cât mai 
iubitor dp munte. 
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Cu bucurie şi chiar cu oarecare mândrie, 
constatăm că şi la noi, activitatea de explorare 
ştiinţifică a munţilor, începe să capete oarecare 
consistenţă. Oglinda acestei activităţi, sunt 
diversele articole publicate în ultimul timp, dar 
mai ales prezentul Anuar, care reprezintă un serios 
progres asupra celui dintâi. 

Urând deci T.C.R. o fecundă şi grabnică 
desvoltare ştiinţifică, nu-i dorim altceva decât 
colaborarea cât mai asiduă a oamenilor noştri de 
ştiinţă, spre a-l vedea, luând cât de curând, măsura 
înfiinţărei unei Comisiuni de lucrări ştiinţifice a 
T.C.R., spre folosul şi gloria alpinismului 
românesc. 
 
Ioan Colman,  
Alpinist, Secretarul general al T.C.R. 

 
 
Ceva despre restaurante 
 
Streinii cari vizitează Sinaia sunt viu 

impresionaţi de minunata ei poziţie, de măreţia 
munţilor ei, de solemnitatea şi liniştea Natu-rei 
înconjurătoare, unde singure veveriţele sprintene 
se văd sărind din copac în copac şi unde ca sgomot 
principal avem cântecul Peleşului şi ciripitul vesel 
al păsărelelor. Adevăratul turist nu se mai satură 
de aceste frumuseţi; el pleacă, şi revine spre a le 
gusta mereu, căci „pofta vine mâncând" şi turistul 
este şi el om, care are nevoe de alimentare mai 
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substanţială, în afară de aer şi peisage. Câţi n'au 
dorit adesea, la înapoerea dintr'un drum lung, să 
găsească odihnă şi masă la loc plăcut, unde să mai 
poată rămâne încă câteva momente în mijlocul 
naturei fermecate. Mulţi plecau până acum la drum 
dimineaţa, fără să poată lua măcar un ceai fierbinte 
sau o cafea cu lapte, care pe d'asupra să fie servită 
cu voe bună de un simpatic ca şi ei, căci turistul e 
de fel optimist şi de aceea aşteaptă de atâta amar 
de timp. 

Mult a aşteptat e adevărat, dar momentul a 
sosit ca dorinţa lui să se împlinească, adică ca să-şi 
poată potoli foamea şi setea chiar la marginea 
pădurei, acolo unde începe excursiunea. 

Situat în plină pădure seculară de brad, la 
loc vechi, vestit prin poziţia lui admirabilă, nu 
departe de mănăstire, pe drumul zis ai Sfintei Ane, 
pe unde toţi excursioniştii trec, se află acest loc'de 
întremare, şi adică, noul restaurant, a cărei firmă 
„Turing-Clubul României, secţia alpină a 
Bucegilor, la restaurantul din pădure, 
antreprenor-proprietar Nae Georgescu de la 
Popicărie" îmbie să te opreşti, atât la începerea 
suişului, cât şi la coborâşul depe Bucegi. Căci Nae 
Georgescu, care este unul din primii membrii ai 
secţiunei Bucegilor, gata totdeauna să sară cu 
punga şi cu fapta pentru prosperarea asociaţiei, şi-
a dat încă dela început seama de rolul capital al 
Turing-Clubului românesc. El, care la Popicărie 
lucrează de aproape 20 ani în ramura aceasta a 
bufetelor-resturante de munte, tocmai ca să facă pe 
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oameni să se mai mişte niţel, a devenit maestru 
întru a şti cum să fie pregătit cu tot felul de 
bunătăţi spre a satisface chiar gusturile cele mai 
chinezeşti ale excursioniştilor celor mai dificili. 
Unde mai pui, că membrilor tecerişti, pe baza 
cartei de membru a anului în curs le acordă o 
reducere de 10% asupra preţurilor afişate, destul 
de moderate şi ele. Consecinţe celor de mai sus, 
recomandăm tuturor cetitorilor acestui Anuar şi 
prietenilor lor, să nu-şi mai umple degeaba 
îngreunându-şi prea mult sacul de excursie cu tot 
felul de conserve nehigienice, deoarece fie la 
Restaurantul din Pădure, fie la Popicărie, ei vor 
putea mult mai bine să-şi garnisească stomacul cu 
felurite bunătăţi, ceeace e mult mai avantagios, 
mai ales că toată lumea e bine-venită şi cu drag 
servită la Nae Georgescu. 

 
 
Alpinişti, Turişti, Carpatişti 
 
T.C.R. prin secţia alpină a Bucegilor 

amenajează, muntele pentru toţi şi deschide larg 
porţile caselor sale de adăpost, pe cari le pune sub 
paza voastră. 

Demnitatea, ca şi interesul vostru, vă 
impune în schimb, datoria de a respecta opera 
Turing-Clubului şi de a o face totdeauna şi peste 
tot respectată. 

Abţineţi-vă deci de a vă iscăli pe tot locul 
fără nici un rost; de a ruina adăposturile şi 
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marcările; nu părăsiţi casele - când sunt fără 
îngrijitor - înainte de a regula totul în urma 
voastră, închizând ferestrele şi stingând focurile 
din sobe. 

Ajutaţi T.C.R. în campania de apărare 
contra falsilor-alpinişti, contra turiştilor nedoriţi, 
contra distrugătorilor florei munţilor, contra 
vandalilor cu un cuvânt şi gândiţi-vă că de multe 
ori aceste distrugeri sălbatece se întorc contra 
voastră. Stimaţi şi trataţi cu amabilitate pe 
îngrijitorii caselor. 

E de datoria voastră; e în interesul vostru să 
luptaţi, câtă vreme toate realizările Turing-
Clubului se fac cu contribuţia voastră. 
 
 

Alpinism de iarnă 
 
Avem de sigur, toţi cei ce colindăm munţii, 

o deosebită slăbiciune pentru regiunile 
necunoscute sau prea puţin cunoscute. 
Străbătându-le ţi se pare că descoperi o lume nouă, 
misterioasă şi cu atât mai atrăgătoare cu cât 
greutăţile ce le întâmpini sunt mai mari. Adăpostul 
la care ajungi după un drum obositor de câteva 
ore, pare mai cald şi mai primitor, simţindu-te 
mândru că ai putut birui toate piedicile, pentru a 
privi - fie chiar o clipă - ceva strălucitor şi nou, 
mulţumindu-ţi acel sentiment de aspiraţie către 
lumină şi culoare, pe care fiecare-1 avem săpat în 
sufletul dornic de spectacole măreţe. 
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Pentru un alpinist încercat şi pasionat, nu 
există anotimp anumit pentru a merge la munte. 
Pentru el, fiecare are farmecul lui şi iarna poate 
mai mult decât celelalte. Vederea e atunci mai 
clară şi mai întinsă, aerul mai curat, iar din lupta 
grea pe care o duci cu natura şi din care trebuie să 
ieşi învingător, se resimte o dreaptă mândrie şi 
încredere, de oarece te-ai dovedit apt să domini 
asprimile iernei. 

Zăpada schimbă atât de mult peisagiul de 
munte, încât mergând pe drumuri bine cunoscute, 
vei avea totdeauna impresia că le calci pentru 
prima oară, îmi trec prin minte excursiile ce le-am 
făcut în iernile din ultimii ani şi nu găsesc două să 
le pot asemăna. Negreşit zisă, că aceste expediţii 
hivernale, oricât de modeste ar fi ele, cer în afară 
de o doză mai mare de rezistenţă morala şi fizică, 
un echipament complet şi bine chibzuit, precum şi 
oarecare experienţă. Mi s'a întâmplat de pildă să 
văd turişti cari deşi se găseau încă în putere, nu 
mai voiau să continue, fiind demoralizaţi de viscol 
sau de negură, fără să-şi dea seama că stând 
locului, erau. expuşi să îngheţe, sau alţii cari (ori 
inconştienţa) au pornit la munte în haina de oraş. 

Dacă vara munţii noştri şi în special 
Bucegii, sunt relativ umblaţi, în timpul iernei ei 
sunt aproape pustii, din cauza părerei ca mergerea 
la munte în acest anotimp, este o adevărată 
nebunie. De aceia, în acest articol, care deschide 
un capitol nou în Alpinismul românesc şi care, 
sperăm, va continua tot mai des în Anuarele 
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noastre viitoare, voi încerca să fac oarecari 
observaţii asupra acestui nou gen de alpinism la 
noi, rezultat al experienţei căpătate în cursele mele 
de iarnă. 

* * * 
Elveţia, Franţa, Italia, Germania, şi în fine 

toate celelalte ţări în cari se practică alpinismul, au 
ajuns de mult la convingerea că skiul este cel mai 
preţios ajutor al turistului montagnard în timpul 
iernei. Suprafaţa de călcare, considerabil mărită cu 
ajutorul skiurilor, împiedică afundarea în zăpadă, 
uşurând astfel mult înaintarea, îmi amintesc că în 
iarna anului 1921, plecând dela Sinaia spre Peştera 
Ialomiţei, fără ski, cu toată voinţa de-a ajunge, am 
fost forţat să mă întorc dela Vârful-cu-Dor, după 
un drum extrem de obositor de peste trei ore, din 
cauză că la fiece pas mă afundam în zăpadă până 
la piept. 
Înainte însă de a fi un bun skior, pentru a te avânta 
iarna în munte, e nevoie să fii un turist 
experimentat. Orientarea pe zăpadă e mult mai 
grea, mai cu seamă la gol unde punctele de reper 
lipsesc cu desăvârşire. E imprudent de a face iarna 
un drum pe care nu-l cunoşti destul de bine din 
timpul verei, pentru a te putea ajuta în orientare, 
mai cu seamă pe timp de negură, când nu-ţi poţi da 
seama de relief. Nu rareori mi s'a întâmplat ca 
atunci când mă pregăteam să urc o pantă ce mi se 
părea că disting, skiurile să pornească singure, sau 
aşteptând să alunec la vale, descopeream cu mirare 
că trebue să urc. În asemenea cazuri de negură, în 
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deosebi la coborâre, trebue să fii foarte precaut, de 
oarece pot fi în cale pante abrupte cari se pierd în 
lumină albă nesfârşită. Totdeauna, în cursele de 
iarnă în munţi, un skior mediocru, însă bun 
cunoscător al regiunei în care merge şi al practicei 
turismului, va fi mult avantajat faţă de un virtuos 
skior. campion de sărituri la trambulină sau de 
viteză, fără experienţă în ale muntelui. 

Celor ce nu practică skiul le stau la 
îndemână rachetele „hârzobii'' sau „vârsopii", cum 
li se spune la noi, cari împiedică şi ele, în mai 
mică măsură însă, afundarea în zăpadă. 

Chiar dacă stratul de zăpadă e destul de mic 
pentru a permite să se meargă cu piciorul, e bine 
să luăm, dacă nu ski, ce? puţin o pereche de 
hârzobi, pentru că în cursul unei zile poate cădea 
la munte atâta zăpadă incât să-ţi facă continuarea 
excursiei sau întoarcerea foarte obositoare, dacă 
nu chiar imposibilă, fără ajutorul acestor preţioase 
auxiliare. Nu trebue să ne lipsească de asemenea 
nici colţarii sau crampoanele pentru ghiaţă, pe care 
o găsim totdeauna în regiunile bătute de vânturi. 

Îmbrăcămintea are şi ea mare importanţă 
pentru cursele de iarnă. Să căutăm a avea totul de 
lână, să ne îngrijim a lua mai multe schimburi 
pentru părţile expuse în primul rând îngheţului, 
mâinile şi picioarele; mănuşile şi ciorapii se vor 
schimba imediat ce simţim că s'au udat. Bocancii 
vor fi unşi din belşug, pentru a feri, pe cât posibil, 
de udătură. Un bocanc strâmt e foarte primejdios, 
amorţind piciorul care poate îngheţa astfel fără să 
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simţim. 
Hrana trebue să fie mai consistentă decât 

vara; să evităm însă alcoolul de orice fel, care 
poate deveni fatal. După aceste foarte scurte 
observaţii de ordin general, voi căuta ca încheiere 
să dau oarecare indicaţii asupra uneia din cele mai 
uşoare şi mai cunoscute excursiuni ce se pot face 
în Bucegi, aceea dela Sinaia la Casa Peştera. 

Distanţa relativ mică, minunatul adăpost pe 
care Turing-Clubul României la ridicat în ,,Poiana 
Crucei" din pădurea “Cocora", precum şi buna 
însemnare a drumurilor din aceste regiuni, sunt 
toate motive pentru cari această excursie este mai 
la îndemână, mai cu seamă pentru cei ce se avântă 
pentru prima oară la munte în timpul iernei. 

Drumul cel mai comod şi mai sigur pentru a 
ajunge în acest anotimp la Casa Peştera, este pe la 
,,Vârful-cu-dor". Panta dulce a muntelui ne 
permite a merge fără a ne teme de avalanşe, de 
alunecare în caz când zăpada este îngheţata, sau de 
cornişele de zăpada. Dela Sinaia la „Vârful-cu-
Dor" drumul e prea bine cunoscut, ca să mai insist 
asupra lui, putând fi urmat după stâlpii cari 
înseamnă drumul de vară şi cari ies, în orice caz, 
deasupra zăpezei. Odată ajunşi la „Curmătura 
Vârfului-cu-Dor", vom căuta să coborâm în 
,,Valea Dorului" în punctul unde această vale 
întâlneşte linia funicularului “Schiel", fără a ţine 
seamă de astă-dată de stâlpi, drumul urmat de 
aceştia nefiind comod în timpul iernei din cauza 
zăpezei troenită în cantităţi mari în fundul 
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vâlcelelor. Traversăm după aceia ,,Valea Isvorul 
Dorului", continuând drumul în direcţia Nord-
Vest, urcând uşor spre curmătura Lăptici dintre 
,,Blana" şi ,,Lăptici" unde este cunoscuta cruce de 
lemn. Înainte de a ajunge la curmătura, facem un 
mic unghiu spre dreapta, lăsând astfel crucea la 
stânga şi ne urmăm drumul în direcţia Nord, fără 
nici un fel de însemnare, căutând să mergem ca pe 
o curbă de nivel, pe versantul Estic al Munţilor 
Lăptici şi Pietrosul, până ce ajungem la isprăvitul 
„Plaiului lui Păcală" pe ,,Cocora” unde dăm de 
stâlpii cari marchează drumul lui Butmăloiu ce 
vine dela „Piatra Arsă". De aci continuăm poteca 
marcată spre ,,Casa Peştera" coborând versantul 
Vestic al muntelui „Cocora". 

În cazul când vremea e limpede, pentru a ne 
bucura de o vedere mai frumoasă, putem, după ce 
am ajuns la ,,Curmătura Vârfului-cu-Dor", în loc 
să coborâm spre Nord-Vest în valea Isvorul-
Dorului, după cum am arătat, să mergem spre 
Nord, urcând Muntele „Furnica", urmînd apoi 
creasta până la “Călugărul" şi ,,Piatra Arsă", unde 
vom da de stâlpii ce vin dela Sinaia şi după cari ne 
vom continua drumul spre Casa Peştera,, trecând, 
ca şi în primul caz, prin ,,Plaiul lui Păcală”. Pe 
acest parcurs de vre-o 3 km dela ,,Curmătura 
Vârfului-cu-Dor", la „Piatra Arsă”, avem tot 
timpul vedere spre Valea Prahovei cât şi asupra 
crestelor munţilor Lespezi, Zănoaga, Deleanu şi 
Tătarul ce se înşiră pe malul drept al Ialomiţei, 
precum şi asupra masivului „Leaota” din judeţul 
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Muscel. 
Drumul de vară cel mai umblat de câţiva ani 

încoace, numit drumul lui Butmăloiu, dela Sinaia 
prin ,,Poiana Reginei" şi ,,Piatra Arsă" devine în 
timpul iernei foarte periculos, din cauza 
avalanşelor, a pantelor ameţitoare, a cornişelor de 
zăpadă, etc. mai ales pentru cei ce nu au încă 
destulă experienţă în excur-siunile de iarnă. În 
adevăr, panta fiind foarte mare, se produc avalanşe 
formidabile, în special în zilele călduroase. În 
orice caz, dacă am voi să mergem la „Peşteră" pe 
acest drum vom urma pe tot parcursul marcajul 
indicator. 

Nu am dat în această descriere nici o 
indicaţie asupra timpului necesar pentru a parcurge 
diferite distanţe, de oarece în timpul iernei, sunt 
atâtea cauze cari pot influenţa timpul încât 
chestiunea e mai complicată decât s'ar crede.
  

Un bun turist, poate ajunge cu skiurile dela 
Sinaia la Casa Peştera pe oricare din drumurile 
descrise, în 3½-4 ore, pe o vreme bună Vremea la 
munte se poate schimba, mai cu seama în timpul 
iernei, atât de repede, încât plecând pe o vreme 
admirabilă, te poţi aşteptă în drum la tot felul de 
fenomene, ca viscol, uragan, etc., aşa că nu trebue 
nici odată contat pe acest timp. Cel mai prudent 
lucru, este de a avea totdeauna, înainte câteva ore 
de rezervă pentru orice eventualitate. 

Nu pot termina fără a îndemna pe cei ce n'au 
încercat încă alpinismul sau carpatismul de iarnă, 
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să-şi lase, pentru câteva zile, ocupaţiile sedentare 
din oraşul îmbâcsit şi sgomotos. Luaţi-vă sacul în 
spate şi porniţi la munte cât mai e zăpada. Veţi 
sorbi cu nesaţiu un aer minunat, vă veţi bucură de 
privelişti cari vor rămâne veşnic săpate în minţile 
şi în sufletul vostru şi vă veţi întoarce acasă mai 
tari, mai buni şi mai culţi. 

Rubrica este deci deschisă şi sperăm că 
pasionaţii de alpinism hivernal. ne vor dă 
frumoase descrieri în volumele viitoare ale 
Anuarului Bucegilor 
Mircea Chernbach,  
Arhitect la Primăria Capitalei  
Membru al T.C.R, secţia Bucureşti  
Casa Peştera în 31 Decemvrie 1926 

 
 

Raza Verde 
Noui contribuţii 

de Mihai Haret 
 
În Bucegi, ca în toate masivele muntoase de 

altfel, fenomenele luminoase capătă o amploare şi 
o intensitate, absolut necunoscută la câmpie. 
Zăpadă verde, roşie, violetă ori albastră spre 
exemplu, numai la munte se poate vedea, precum 
şi adesea în timpul zilei - vara ca şi iarna - tot felul 
de coloraţii extraordinare. 

Incontestabil că aceste fenomene luminoase 
trebuesc cunoscute, spre a fi studiate şi explicate. 

Asupra unor asemenea aspecte colorate 
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domnul Mihai Haret a publicat în vechea şi 
cunoscuta revistă franceză de ştiinţe „La Nature" 
un interesant articol asupra Razei verde în Bucegi. 
Cum Anuarele noastre năzuesc a deveni o 
enciclopedie bucegică, am rugat pe d-1 Haret să 
binevoiască a ne da în traducere, pentru „Al doilea 
Anuar'' articolul său, ceeace d-sa a consimţit cu 
amabilitate; avem deci plăcerea a-1 reproduce 
întocmai. 

În repetate rânduri revista „La Nature" a 
publicat articole asupra celebrei „raze verde", 
căreia de multe ori s'a încercat a i se da adevărata 
explicaţie ştiinţifică. S'a susţinut că acest faimos 
fenomen de optică atmosferică, s'ar observa mai 
ales la mare, către răsăritul sau asfinţitul soarelui. 
Spre a contribui la luminarea acestui pasionant 
problem, iată trei noi observaţii făcute în vara 
anului 1922, în bune condiţii atmosferice în 
Carpaţii româneşti. Observaţiile noastre au avut 
loc în masivul Bucegilor, a cărui altitudine medie 
este de 2.400 m. Vara 1922 a fost - în numitul 
masiv - foarte secetoasă, ceeace ar explica poate 
frequenţa relativă a fenomenului, care la fiecare 
dată s'a arătat în toată amploarea sa. Ne găseam 
deci, la 26 iunie 1922, la 19 h, pe o vreme 
splendidă dar rece, pe muntele Omul (2.511 m) cel 
mai înalt vârf al masivului. Cerul, de un albastru 
închis, cum e de obicei numai pe muntele înalt şi 
pe timp uscat, era luminos şi limpede pe trei 
sferturi din orizont; la vest numai, către 3.500 m 
alt. prezenta o lungă şi largă draperie galbenă-
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aurie de cumulo-stratus, scăldată în razele soarelui 
ce apunea. Această adunătură de nori suspendaţi 
d'asupra crestei somitale a Pietrei-Craiului îşi 
schimba nuanţa la fiecare secundă. Pentru a se 
înţelege bine caracterul fenomenului, trebue spus 
că Piatra-Craiului este un formidabil perete 
calcaros, abrupt, crăpat, lung de peste 16 km, larg 
de vre-o 2 km, înalt în mijlociu de 2.100 m şi 
orientat aproape perfect dela nord la sud. Situată la 
vestul Bucegilor şi aproape paralelă cu ei - numita 
creastă - separată de acest din urmă masiv printr'o 
adâncă şi imensă scufundătură de aproape 20 km 
în diametru - face totdeauna asfinţiturile soarelui 
splendide şi impresionante. 

La 19 h 30 m (ora Europei Orientale) 
soarele tindea către sfârşitul cursei sale şi la 19 h 
40 m cumulo-stratuşii cari trecuseră prin diferite 
nuanţe, s'au colorat deodată în verde - smarald de 
un strălucitor aspect, în timp ce marginea 
inferioară a draperiei de nori rămânea parcă 
încercuită de o strîmtă bandă galben-aurie. În 
aceiaşi clipă, o puternică dispersie atmosferică 
producea un spectru magnific, care atingând 
perpendicular Piatra-Craiului se găsea mult mai 
jos decât banda de cumulo-stratus; verdele - ca de 
obicei - se găsea la partea sa superioară. 

În acel moment de fapt erau două spectre 
neconcentrice. Primul, mică semicircomferinţă cu 
culori bine definite, se desfăşura de pe la 500 până 
pe la 2.300 m alt., într'o pătură de aer dens şi 
relativ cald, cu o refrigenţă considerabil crescută, 
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raportată aerului rece şi rarefiat de care ne găseam 
înconjuraţi Al doilea, situat mult mai sus, într'un 
mediu de densitate diferită, trebuie să fi fost tot 
atât de intens ca şi primul. Din acesta, nu zăream 
decât verdele, care desvoltându-se într'un imens 
cerc verde aproape complet coincidea pe o mare 
porţiune a segmentului său superior (situat către 
3.500 m alt,) cu grupul de cumulo-stratuşi pe care-
i colora magnific. Coloraţia verde a norilor era 
intensificată şi lărgită în mijlocul său, probabil 
printr'o puternică şi dublă reflexie, căci faţa 
colorată arătată de cumulo-stratuşi părea că se află 
în planul focal al unei gigantice oglinzi concave 
imaginare, unde verdele spectrului se suprapunea 
mai multor fascicule verzi reflectate, de o 
intensitate mai slabă şi emanând dela alte surse 
luminoase decât aceea a spectrului al doilea. În 
ceeace priveşte radiaţiile albastre şi violete, ele 
erau inexistente pentru noi, din cauza difracţiei în 
prezenţa stratelor de nori de densităţi inegale, dar 
mai ales din cauza refrangibilităţei lor diferite şi a 
intensităţei lor de sigur insuficiente, care nu le 
permitea să ajungă până la limita vizibilităţii 
noastre. 

Coloraţia verde a norilor împreună cu cele 
două spectre au durat 12 minute (până la 19 h 52 
m), adică până în momentul în care discul luminos 
a atins cu marginea lui inferioară muchea Pietrei-
Craiului. În acest moment precis, curcubeul ca şi 
verdele norilor se şterseră instantaneu. Cam zece 
minute mai târziu (la 20 h 02 m), când ultimul 
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segment al discului devenea tangent faţă de creasta 
Pietrei-Craiului, o mulţime de radiaţii verzi, de o 
durată mai scurtă decât o secundă şi jumătate, fură 
proectate de marginea superioară a soarelui cu 
atâta intensitate în cât foaia albă a carnetului ce 
ţineam în mână, luminată în plin, păru o clipă 
verde. Insistăm asupra condiţiilor de producţie ale 
acestui minunat dar fugace fenomen optic, din 
cauza complexităţii sale, astfel ca toate 
circumstanţele de producere să poată fi bine 
înţelese. Explicaţia lui, reese în parte, din această 
descripţie, şi teoria d-lui Ch. Ed. Guillaume - mai 
puţin factorul fisiologic credem noi - i se aplică cu 
uşurinţă. În adevăr, cu toată atenţia încordată, ne-a 
fost imposibil să descoperim complimentară. 
Soarele, care chiar dela început era galben-auriu, a 
păstrat această nuanţă până la dispariţia lui 
completă; aceasta înseamnă că verdele nu ne-a 
părut atât de viu, prin contrast cu roşu, ci din cauza 
intensităţei lui intrinseci. Radiaţia verde târzie, nu 
poate fi deci atribuita decât diferenţei indicelor de 
refracţie ale aerului pentru radiaţiile roşii, verzi, 
albastre sau violete, care face totdeauna să dispară 
cu o secundă rosul înaintea verdelui, precum şi 
prin puterea absorbantă a atmosferei, când 
ultimele două radiaţii o străbat pe o mare grosime, 
cum a fost cazul aci. 

O a doua observaţie avu loc în aceiaşi 
regiune două săptămâni mai târziu, la 12 iulie 
1922, tot în Bucegi, pe Bătrâna (2.350), cam la 10 
km depărtare de Omul. Muntele Bătrâna face parte 
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din Culmea Strunga a masivului Bucegilor, 
paralelă cu Piatra-Craiului. Timpul era tot atât de 
frumos ca şi prima dată şi atmosfera mai limpede 
ca oricând. Fenomenul avu loc în condiţii 
analoage, mai puţin spectrele şi fără coloraţia 
norilor, de cari nici urmă nu era. La 19 h 54 m 
marginea superioară a discului solar devenea 
aproape tangentă la creasta calcară a Pietrei-
Craiului. Chiar în acel moment, o jerbă mai 
fugitivă de cât unitatea de timp lumină instantaneu 
peisagiul cu o extraordinară lucire verde. 
Fenomenul se manifestă atât de intens încât timp 
de o secundă peisagiul păru livid. Acolo de 
asemenea, nici o radiaţie roşie nu fu observată, 
nici înainte, nici după, ceeace ar însemna că pentru 
a percepe verdele, nu este indispensabil să fim în 
prealabil impresionaţi de roşu. Ultima observaţie 
este cu atât mai importantă, că ea ne arată cât de 
considerabilă e în anumite circumstanţe dispersia 
atmosferică la orizont, că această dispersie singură 
ar fi factorul fîşie esenţial în producerea razei verzi 
şi ce rol mare joacă, în fenomenele optice 
atmosferice, diferenţa - oricât de mică ar fi ea - a 
indicelor de refracţie ale aerului, raportate la 
refringenţa sa, pentru diferitele radiaţii ale 
spectrului. 

Credem că se pot emite următoarele 
concluziuni : 
a) Fenomenul n'are loc decât în timpul scurtului 

moment în care un foarte strîmt segment al 
soarelui, analog fantei unui spectroscop luminat 
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de un fascicol paralel, întâlneşte condiţii 
atmosferice permiţând o dispersiune spectrală, 
care să nu fie sensibil tulburată prin difuziune, 
şi 

b) La malul mărei, ca şi pe munţii înalţi, unde ne 
găsim totdeauna la o distanţă considerabilă de 
ecranul întunecos, s'ar putea admite că 
observatorul este intercalat, în tot timpul 
duratei fenomenului, în unghiul corăspunzând 
radiaţiilor verzi ale spectrului vertical. În 
manifestarea normală a fenomenului, laturile 
acestui unghiu par a se apropia de orizontală, 
ceeace ar explica în parte condiţiile fisico-
mecanice în cari fenomenul poate avea loc între 
două lanţuri de munţi. Controlul adevărului 
acestei teorii n'ar putea fi făcut probabil decât 
spectroscopie. 

O a treia observaţie, care pare a fi de un 
caracter diferit celor două ce preced, a avut loc în 
dimineaţa de 22 sept. 1922, tot în Bucegi, la 
Peştera Ialomiţei, la 1.600 m alt. Această regiune, 
a fost descrisă cu destule detalii, chiar aci (vezi 
,,La Nature" No. 2.473 pag. 133), aşa că nu mai 
revenim. Aşteptam deci la orele 6 răsăritul 
soarelui, cu ceasornicul în mână, cunoscându-i cu 
precisiune punctul de emergenţă, reperat exact cu 
câteva zile mai 'nainte. În ajun, timpul fusese 
noros, însă noaptea cerul senin era de o strălucire 
extremă. În ziua observaţiei atmosfera curată şi 
uscată era rece şi vântoasă. La 6 h şi 19 m discul 
solar îşi făcu apariţia din dosul crestei Babelor 
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(2.250 m); deasupra ei se aflau mai multe rânduri 
de cirrus către 4.000 m alt., cari se deplasau 
repede din cauza vântului. Câteva minute înainte 
de apariţia soarelui, aceşti cirruşi se colorară mai 
întâi în roşu, pe urmă în verde foarte persistent şi 
pe urmă într'un violet-mauve fugitiv: la 6 h 19 m. 
În momentul emergenţei, aceste coloraţii dispărură 
subit. Un minut mai târziu, când un segment mai 
mic decât sfertul discului solar se arătă, o rapidă şi 
generală coloraţie verde lumină orizontul; nori şi 
cer. Câteva minute mai târziu linia superioară a 
Babelor, era întrecută de către globul galben-auriu. 

Această a treia observaţie ar arăta în primul 
rând împreună cu celelalte două, că coloraţia verde 
nu este observabilă decât pe o atmosferă lipsită de 
umiditate, astfel ca radiaţiile verzi, resultante prin 
dispersie să nu fie cu totul absorbite, cum e cazul 
cu roşu, albastru ori violei. Altfel e probabil că 
există prea puţină analogie între al treilea fenomen 
şi primele două; în acelea, observatorul se găsea la 
o distanţă considerabilă, aproape 20 km, dela 
punctul de producţie al fenomenului, fiind cam la 
o altitudine similară cu el, pe când în al treilea caz 
acesta se găsea cu aproape 700 m mai i os şi de 
punctul de producţie nu era despărţit în linie 
dreaptă decât prin maximum l km. 

Nu s’ar putea poate aplică aci teoria lordului 
Rayleigh7 care explică albastrul cerului prin 

                                                
7 Philosophical magazine, XVI (1871) pagina 107 şi XVII 

(1899), pag. 376. 
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moleculele de aer privite lateral, care difractând şi 
dispersând radiaţiile luminoase, emit o lumină 
reflectată, deci polarisată şi nuanţată în albastru, 
indigo sau violet. În anumite circumstanţe cari 
rămân a fi determinate, la răsăritul şi la apusul 
soarelui, această lumină n'ar putea fii nuanţată în 
verde? 

Un fapt e sigur: toate aceste fenomene sunt 
foarte complexe şi de cele mai multe ori, este 
legătură sau corespondenţă între raza verde şi 
coloraţiile verzi ale ansamblului, cer şi nori, cari 
toate sunt probabil provocate sau produse de 
aceiaşi cauză. 

În vara anului 1922, am petrecut în munte 
numeroase nopţi, observând multe apusuri şi 
răsărituri de soare şi căutând în zadar, în afară de 
aceste trei observaţii, faimoasa şi fugacea 
strălucire, căci seri sau dimineţi lipsite de 
umezeală sau chiar de ceaţă sunt o excepţie în 
muntele înalt, unde fenomenul se observă aşa de 
rar, tocmai din această cauză. În afara 
consideraţiunilor de mai sus, raza verde metodic 
urmărită, ar arată că e un fenomen optic nomal al 
atmosferei, poate nu mai puţin frequent la munte 
ca la mare. Când nu sunt radiaţii verzi la orizont, 
este din cauză că ele au fost absorbite şi atunci 
cerul, norii şi soarele apar roşii ca iluminate de 
străluciri de incendiu. 

Notă. Articolul de mai sus, a fost publicat în 
No. 2.557 din 7 april 1923 al revistei „La Nature" 
pag. 113-114 din supliment. 
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Marcarea în Bucegi 
 
Asupra marcărilor în Bucegi s'a vorbit pe 

larg în „Primul Anuar" al secţiei Bucegilor şi pe 
doritorii de lămuriri complete îi rugăm să-şi 
procure numita cărticică, unde vor găsi chiar 
planşa colorată explicativă.  Până la 31 Decemvrie 
1926, se marcaseră următoarele drumuri:  

1. Sinaia prin Piatra-Arsă şi drumul lui 
Butmăloiu la „Casa Peştera" şi de aci 
prin Valea Obârşiei la ,,Casa Omul 
Mihai Haret" cu albastru orizontal.  

2. Sinaia prin Piatra-Arsă şi pe creasta 
munţilor la ,,Casa Omul Mihai Haret" 
apoi prin Valea Cerbului la Buşteni cu 
galben orizontal. 

3. Buşteni prin Valea Urlătorilor, Casa 
Schiel şi drumul lui Butmăloiu la „Casa 
Peştera'" cu negru orizontal. 

4. Casa Peştera la fosta Casă Caraiman cu 
albastru vertical, 

5. Buşteni la monumentul de pe Caraiman 
prin Valea Albă cu verde vertical. 

 
În cursul anului 1927, marcarea va continua. 
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Recenzii 
 
Comitetul de direcţie a T.C.R. a luat 

hotărârea să înfiinţeze la Casa Peştera, o 
bibliotecă turistică-geografică-pitorească, pentru 
uzul vizitatorilor numitului adăpost. 

Spre a scoate în relief importanţa acestei 
creaţiuni se vor publica recenzii detaliate asupra 
tuturor lucrărilor principale pe cari le va cuprinde 
biblioteca, tocmai pentru ca cititorii să-şi poată dă 
seama de acţiunea culturală paralelă cu cea 
turistică, întreprinsă de T.C.R. 

În Primul Anuar s'au publicat recenziile 
următoarelor lucrări: 

Castelul Peleş de Mihai Haret; 
Peştera Ialomiţei şi Casa Peştera de Mihai 

Haret; 
Privelişti din Bucovina Pitorească de 

Căpitan Aurel I. Gheorghiu; şi 
Les Alpes Francaises par Raoul Blanchard. 
 
În acest „Al doilea Anuar" publicăm încă 

zece recenzii. 
C. I. Ionescu 

 
Vraja Bucegilor de Nestor Urechia. T.C.R. 

bibl. literară No. 2. Cu ilustraţii după desene de 
Ary Murnu şi Aimee Urechia. - 1 vol. de 237 pag. 
Bucureşti (Cartea Românească) 1926, preţul 60 lei 

D-l Nestor Urechia, inginer şi profesor, este 
şi un mare iubitor al Naturei. Autor a peste 15 
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lucrări închinate Muntelui şi excursiunelor, trăitor 
statornic în mediul excursioniştilor şi iubitorilor de 
munte, D-l N. Urechia scrie lucrarea de faţă în 
două părţi: 

Prima este închinată Bucegilor, cu 
următoarele capitole: Premergătorii, Vraja 
Bucegilor, Priveliştea Bucegilor, Dorul Brânelor, 
Floarea Reginei, de vorbă cu oamenii îndrăgostiţi 
de munte: Stareţul Ieronim, Nicolae Gelepeanu şi 
Moş Ciulică. 

Cetind această carte trăeşti o altă lume, cu 
alte dorinţi, cu alte aspiraţii, cu altă mentalitate, 
înţelegi de minune vorbele autorului: „cele mai 
fericite clipe ale vieţei mele mi le-au dat Bucegii". 

Partea II „însemnările lui Radu Plăeşul ne 
face să retrăim viaţa iubitorului de munte prin 
viaţa a două generaţiuni: părinţi şi copii; copii 
privilegiaţi de soartă de a fi trăit în aceşti munţi 
momente de linişte şi de singurătate tainică; şi 
momente de zavistie şi forbură omenească 
„răsboiul". 

În adevărat artist, D-l N. Urechia evocă în 
descripţii de toată plasticitatea tablourile muntelui 
în aceste două momente şi greu e să cumpăneşti 
care tablou e mai frumos şi mai dătător de energie 
şi dor de a isbuti în ţintele propuse. 

Această lucrare apărută în editura Turing-
Clubului României îmbogăţeşte în mod însemnat 
literatura specială a Muntelui şi ne putem felicita 
că autorii de talia, cultura şi iubirea de munte a D-
lui N. Urechia, îşi pun talentul lor în serviciul unei 
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cauze atât de utile cum este a T.C.R. 
General Scarlat Panaitescu, profesor universitar 
Membru în Cons. de Adm. al T.C.R. şi preşed. 
secţiei Chişinău 

 
Coasta de Argint de Prof. G. Vâlsan. În 

Buletinul Soc. Regale Române de Geografie, Tom. 
XLIV (1925) 19 pag. 9 fotog. Bucureşti 1926. 

Conferinţa ţinută de savantul profesor 
universitar întâi la Cluj, apoi în faţa Societăţii 
Regale Române de Geografie din Bucureşti, 
încalcă deopotrivă domeniul geografiei ca şi al 
literaturei. 

Admirabilul ţărm scăldat de apele Mărei 
Negre care se întinde dcla Capul Caliacra şi până 
la Ekrene a găsit în descrierea D-lui Prof. Vâlsan 
nu numai pe omul de ştiinţă ci şi un suflet de poet, 
îndrăgit de frumuseţile naturei. 

Ţărmul cu văi fără iarnă, ca acele ale 
Batovei şi Ecrenei, unde zăpada e un ornament şi 
temperatura medie în timpul iernei e de + 2°, unde 
cămila e întrebuinţată la munca câmpului iar 
iasomia, cactuşii, leandrii, migdalii, rodiile şi 
smochinele dau iluzia grădinilor niediteraniene, a 
fost cunoscut din timpurile cele mai vechi. 

Balcicul de astăzi, se află ridicat pe locul lui 
Dyonisopolis, care exista cu 500 de ani înaintea lui 
Christos, cam tot pe atâta vechime are şi Cavarna, 
fostul Bisone, iar pe promontoriul ascuţit dela 
Caliacra străjuia cu 300 ani înainte de Christos 
cetatea Tirisis, unde Strabon spune că şi-ar fi 
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păstrat tezaurul, Lysimachos. 
Miezul descrierei îl formează Balcicul, 

orăşel de 6500 locuitori, aşezat în cadru de calcare 
de o albeaţă orbitoare cu şiruri de case -etajate şi 
uliţi ce urcă şi coboară numai în trepte, cu întregul 
farmec meridional pe care-l adaogă aspectelor 
naturei, pitorescul unei vieţi proprii acestui colţ 
unic al pământului românesc. 

D-l Vâlsan nu scapă din vedere să arate ce 
ar putea deveni în viitor Balcicul - port minunat 
adăpostit - şi întregul ţărm aşa de înzestrat de 
natură dacă un act de autoritate şi iniţiativă ar 
readuce acest colţ de pământ românesc la viaţa 
încântătoare a vremurilor antice. 

Fotografii reuşite însoţesc evocatoarea 
descriere a acestei „guri de raiu", îndemnând pe 
orice iubitor de natură să o cunoască de aproape, 
Val. Puşcariu 

 
Dunărea dintre Baziaş şi Turnu-Severin 

de prof. Daniil Laitin, cu o prefaţă de Traian 
Lalescu, l br. de 76 pag. cu ilustraţii şi o hartă. 
Bucureşti 1925. Tip. „Române Unite" Lei 40. 

În literatura noastră turistică atât de puţin 
desvoltată s'au înscris totuşi de la războiu încoace 
câteva broşuri şi călăuze al căror rost în 
îndrumarea excursionistului nu va rămâne fără 
răsunet. 

Printre acestea se numără şi lucrarea 
profesorului Laitin, alcătuită din îndemnul 
Asociaţiei culturale din Banat, în care e descrisă 
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călătoria pe Dunărea bănăţană dela Baziaş-
Moldova până la Porţile de fier. 

Urmele istorice care vorbesc din timpuri 
foarte vechi ca şi cadrul geografic al acestei părţi a 
fluviului, sălbaticele „Cazane" unde albia Dunărei 
se întoarce în chip de V, diferitele peşteri cu 
legende istorice, orăşelul Orşova, pitoreasca insulă 
Ada-Kaleh cât şi primejdioasele Porţi de Fer sunt 
zugrăvite cu pricepere şi conştiinciozitate, 
nescăpând nici un amănunt care ar putea interesa 
pe turişti. 

Câteva fotografii şi o hartă uşurează 
urmărirea descrierei. 
Val. Puşcariu 
Asistent la Inst. de Speologie din Cluj 
Membru al T.C.R., secţia Munţilor Apuseni 

 
În munţii Neamţului de C. Hogaş, cu o 

prefaţă de M. Sadoveanu. 1 vol în 8° mic de 270 
pag. Editura „Viaţa Românească", Iaşi 1921. 

Amintiri dintr'o călătorie de C. Hogaş, 1 
vol. în - 8° mic de 249 pag. Editura „Viaţa 
Românească" Iaşi 1921. 

Ambele lucrări din colecţia Pe drumuri de 
munte. 

Sunt douăzeci de ani de când, împreună cu 
familia, petreceam vacanţele mari în frumoasa 
Monăstire Neamţ. Intr'una din veri am avut ca 
tovarăş pe regretatul meu prieten Mihai Ivaşcu-
Marinescu, nepotul lui Calistrat Hogaş, mai târziu 
cancelarul legaţiei noastre din Berlin, în tovărăşia 
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căruia am bătut drumurile şi potecile Neamţului. 
Prin prietenul meu l-am cunoscut pe „Moş 

Calistrat", cum îi ziceam în deobşte. Pe vremea 
aceia Moş Calistrat locuia singur la Schitul Pocrov 
şi nu trecea dealul să vină la Neamţ de cât ca să'şi 
ia scrisorile dela poştaşul, care le purta dela Târgu-
Neamţ la monăstire şi care deshămându-şi căluţul 
pe tăpşanul din faţa monăstirei, începea să citească 
numele după adresă cu glas tare în auzul tuturor 
sezoniştilor, care se făceau roată în jurul lui. 

Pe Moş Calistrat mulţi nu'l înţelegeau, cum 
mulţi nu ne înţeleg azi pe noi cei ce mergem la 
munte; trecea drept un sucit, un sălbatec certat cu 
societatea. Umbla singur pe coclauri şi sta puţin de 
vorbă cu cei ce'şi pierdeau timpul jucând cărţi în 
ceardacul cofetăriei lui Rudolf, Ştia el bine că 
domnii aceştia nu'l vor înţelege nici odată şi de 
aceia prefera să le vorbească cât mai rar şi cât mai 
puţin. 

În odăiţa mică din Schitul Pocrovului, sau în 
aceia de lângă Bolniţa Neamţului, Moş Calistrat îşi 
seria până târziu noaptea, la lumina unei 
lumânărele de ceară, însemnările lui din care o 
parte în 1921 au fost tipărite în două volume de 
Editura ,,Viaţa Românească", sub titlurile de mai 
sus, primul cu o prefaţă de M. Sadoveanu. 

În liniştea şi sub farmecul clopotelor dela 
Monăstirca Agapia am citit ambele volume în vara 
anului 1922. Mărturisesc că nu citisem de mult o 
carte frumoasă şi nu am lăsat-o din mâna până nu 
am terminat-o, 
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„Orice călătorie, afară de cea pe jos, e după 
mine o călătorie pe picioare străine: a avea la 
îndemână cupeaua unui tren, roatele unei trăsuri 
sau picioarele unui cal, înseamnă a merge şezând 
şi a vedea numai ceia ce ţi se dă, nu însă şi tot ce 
ai voi". Astfel îşi începe Calistrat Hogaş una din 
povestirile sale „Spre Monăstiri". Se înţelege - 
dacă ţineţi în seamă talentul de povestitor al lui C. 
Hogaş - interesul pe care'l prezintă pentru turist 
aceste cărţi. 

Îndemn pe cititorii acestui „Al doilea 
Anuar" să şi le procure dacă le vor găsi - ediţia 
fiind epuizată - dar în orice caz să le citească căci 
se găsesc în biblioteca dela Casa Peştera, aşa că 
iubitorii de natură şi cărţi frumoase le vor putea 
gusta acolo sus în liniştea codrilor de brad, adică 
în locuri asemănătoare acelora pe care scriitorul 
lor le-a colindat. 

Ar mai fi chiar de dorit ca Turing-Clubul 
României să intervină pe lângă editura „Viaţa 
Românească" să retipărească aceste minunate 
povestiri, căci nu numai că s'ar face un bun 
serviciu operei şi memoriei lui C. Hogaş, dar s'ar 
lucra mai ales la răspândirea gustului de umblat pe 
jos la noi. 

Ce am putea spune mai mult despre aceste 
perle de povestiri care vor rămâne vecinie în 
literatura noastră? Nimic decât să îndemnăm încă 
odată pe fiecare să le citească, chiar dacă pentru 
aceasta ar trebui să facă un drum la Casa Peştera. 
Mihai Ciupagea, Membru în Cons. de Adm. al T.C.R. 
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Les Alpes par Emm. de Martonne, 
professeur a la Sorbonne. 1 vol., în - 12°, de 217 
pag. cu 24 hărţi, desene şi grafice, preţul 7 franci 
francezi. În colecţia Armand Colin, secţia 
geografică, No. 76. Editura A. Colin et Cie, Paris. 
1926. 

Asupra acestui imens lanţ muntos „a cărui 
uriaşă umbră se profilează peste întreaga Europa 
centrală" era nevoia unei cărţi bune care să dea 
publicului cultivat - dar nu geograf - o idee 
completă despre ceeace lucrările de specialitate 
ne-au învăţat asupra lui. Pentru aceasta mulţumim 
autorului. 

În două capitole, d-1 de Martonne trece în 
revistă toate fenomenele de geografie fizică sau 
umană. Alte trei capitole sunt consacrate reliefului, 
în deosebi modelajului glaciar, căruia se datoresc 
formele aspre, îndrăzneţe şi pitoreşti, ciopârţite sau 
golaşe, cari deosebesc aşa de tare aceşti tineri şi 
înalţi munţi, de masive mai vechi, mai rotunjite şi 
mai uzate ca Ardennii, sau mai puţin înalte ca. 
Carpaţii, mai acoperiţi de vegetaţie, pe alocuri cu 
forme mai accesibile şi deci mai puţin 
impresionante. 
După trei capitole asupra climatului şi influenţa sa, 
asupra constituţiei şi limita diverselor zone de 
altitudine, asupra regimului apelor curgătoare şi a 
lacurilor cari sunt podoaba şi caracteristica 
bordurei albine, autorul studiază istoricul 
aşezărilor omeneşti, tipurile de habitate, genurile 
vieţei locale, viaţa industrială şi circulaţia. 



 91 

Mai adânc omenesc decât oricare alt masiv, 
Alpii adăpostesc feluri de viaţă, cu mult mai 
variate decât se crede în general. În văile înalte 
interioare, domneşte încă viaţa arhaică, a cărui 
toropeală abia dacă a fost tulburată de mişcările 
moderne, sprijinită pe creşterea vitelor, a culturei 
cerealelor sărace şi a cartofilor, Ele au păstrat 
„aceleaşi obiceiuri, aceleaşi simple puncte de 
vedere, aceeaşi teamă de noutăţi, acelaşi 
tradiţionalism". Prealpii se opun acestor văi 
interioare prin formele lor economice mai evoluate 
şi mai complicate. Cultura descreşte în dauna 
cresterei vitelor, ale cărui produse fac obiectul 
unui comerţ, care nu încetează de a se desvoltâ, 
graţie răspândirei mijloacelor de transport. 
Industria joacă şi ea un rol. Alpii, îndoiţi altădată 
numai asupra lor înşişi, joacă azi un rol în viaţa 
europeană, devenind marele furnizor de lapte şi 
carne al regiunilor înconjurătoare suprapopulate. 

Industria, foarte veche, s'a sprijinit până în 
zilele noastre, pe existenţa materiilor prime şi a 
pădurilor cari serveau la exploatarea lor. Aceste 
materii, sare, aur, plumb, cupru, zinc, fier, a dat 
naştere îa o industrie metalurgică împărţită în mici 
ateliere şi răspândita prin regiunile cele mai 
păduroase, mai ales în Prealpi. Industriile textile şi 
a lemnului s'au născut tot din produsul solului. 
„Punerea în exploatare a huilei albe... fapt capital 
în evoluţia modernă a industriilor alpine", a 
provocat o adevărată revoluţie care se desfăşură 
sub ochii noştri, omorând micile ateliere, 
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concentrând metalurgia şi textilele, făcând să 
dispară unele industrii şi creînd altele. Industria 
metalurgica se concentrează în Alpii francezi şi în 
Styria, textilă pe marginea Alpilor italieni, 
elveţieni, etc. 

Nici un capitol nu e în deosebi consacrat 
turismului. Partea descriptivă ocupă chiar puţin 
loc, atât cât cer explicaţiile ştiinţifice. O hartă a 
staţiunilor de turism ar fi prezentat interes arătând 
marele lor număr şi dispersiunea lor prin cele mai 
îndepărtate colţuri. Ni se dau însă câteva date 
relative la industria otelieră. În 1910, numărul 
turiştilor în Alpii austriaci - şi care se dublase faţă 
de cel din 1895 - întrecea pe al localnicilor 
Tirolului şi Salzburgului. Lucerna, care are 
400.000 locuitori, adăposteşte 200.000 vizitatori 
pe an. Cantoanele alpine elveţiene numără peste 
1,400 oteluri cu 80.000 paturi. Capitalul angajat 
înainte de răsboi - numai pentru Elveţia - atingea 
un miliard de franci aur, iar încasările treceau de 
două sute milioane pe an. Acum putem judeca 
desfăşurarea prodigioasă a mişcării turistice şi 
putem înţelege ce sursă formidabilă de îmbogăţire 
constitue ea pentru regiunile muntoase. 

Din întreg acest studiu se desprind câteva 
idei esenţiale: împărţirea Alpilor în orientali şi 
occidentali, în Prealpi şi în masive interioare. De o 
parte şi de alta a unei linii N-S., trasă între lacurile 
de Constanţa şi de Como, se desfăşură două lumi 
alpine diferite. La E o regiune de relief destul de 
simplă, de înălţime mai mică, cu trăsături 
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longitudinale rectilinii E-W., de structură simetrică 
de o parte şi de alta a unei axe cristaline; regiune 
supusă influenţelor climatice ale Europei 
continentale, unde se afirmă o populaţie slavă şi 
germană. Alpii occidentali, mai arcuaţi, mai înalţi, 
mai apropiaţi de ocean, deci mai ploioşi, cari au 
suferit mai adânc influenţa glaciară, păstrând 
podoaba lor de gheţari şi de lacuri mărginaşe. 
Relieful lor mai aspru, contrastează violent cu 
văile adânci şi înverzite, viaţa economică s'a 
deşteptat mai de timpuriu şi e mai activă, populaţia 
latină predomină. Aceleaşi contraste fisice şi 
umane, între Prealpi şi masivele interioare: acestea 
foarte înalte, de climat aspru, de viaţă arhaică; 
celelalte mai udate, cu păduri mai întinse, cu 
relieful mai întretăiat, cu genuri de trai mai 
evoluate, mai deschise influenţelor din afară. 

Alpii formează în Europa o individualitate 
puternică, atât din punct de vedere fîşie, cât şi 
economic. Nu e munte în lume de la care omul să 
fi tras mai multe foloase. „Cucerirea sa cea mai 
frumoasă şi neaşteptată este aceea realizată de 
alpinism. Părţile cele mai sălbatice şi inaccesibile 
ale lumei alpine... atrag din ce în ce mai mult pe 
orăşenii sensibili la spectacole măreţe... curioşi de 
sensaţiile noi pe cari le rezervă lupta contra stâncei 
şi contra gheţei". 

Cu acest imn către sforţarea omenească - 
care va plăcea alpiniştilor - se termină această 
lucrare plină de învăţăminte, pe care toţi pasionaţii 
de munte, vor dori s'o posede sau cel puţin s'o 
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citească.  
Genevieve Vergez-Tricom, preparatoare de 
geografie la Sorbonna, Secretară de redacţie a 
„Annales de Geographie" etc.  
Membră a T.C.R., secţia Bucureşti 
 

Le Paysage alpin Carpatique et son 
interpretation botanique par Michel Haret. 
Extrait de la „Revue de Geographie Alpine" 
(Universite de Grenoble, Institut de Geographie 
alpine). l br, în - 8°, de 41 pag. cu 12 fotogr. Preţul 
60 lei. Grenoble 1926. 

În introducere autorul arată că studiul 
muntelui care, pe fiece zi, devine mai folositor 
omenirei, este o disciplină tânără încă, de abia de o 
jumătate de secol, dar care progresează cu o 
activitate tot crescândă. : Acest studiu a depins de 
multiple elemente. 

Peisagiul alpestru a fost cel d'intâi; el 
îndeamnă pe de Saussure să se urce pe vârful lui 
Mont-Blanc. Şi nu se poate tăgădui că, în reeace 
priveşte studiul muntelui, atracţia peisagiului alpin 
joacă şi acum, un rol de căpetenie, care adesea 
hotărăşte că un centru muntos va fi studiat, în 
dauna unui vecin părăsit în umbra uitării. 

Cazul văii Prahovei este caracteristic: pe 
când, dealungul ţărmului drept al râului Prahova 
masivul Bucegilor este explorat, de vreo 30 de ani 
şi mai bine, enormul masiv al Gârbovei, de pe 
malul stâng al aceluiaş râu, este ca şi neexistent 
pentru geograf, naturalist şi alpinist. 
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Ce este peisagiul, se întreabă d-1 Haret, şi, 
neluând în cercetare partea sa subiectivă, care 
depinde esenţial de o stare sufletească (vorba 
filozofului Amiel), cum s'ar putea el defini şi 
clasa? 

Şi autorul răspunde: 
„Peisagiul, ca interpretare ştiinţifică, este un 

incomparabil mijloc de cultură geografică, pentru 
acela care ştie să vadă, să analizeze şi să 
priceapă. Spre a-1 defini, s'ar putea zice că este o 
întreţesere de elemente altoite pe o ossatură 
(cherestea), ale cărei aspecte geologice, botanice, 
climatice sau optice sunt elementele constitutive şi 
în care, uneori, munca omului poate să intervină 
cu succes. 

Terenurile (poteci, stânci, drumuri, cascade, 
brâne, piscuri, peşteri, lacuri) care formează 
peisagiul geologic, trebue să fie analizate prin 
mijlocirea geologiei şi geografiei fizice; zăpezile, 
gheţarii şi apele atmosferice cu ajutorul 
meteorologiei şi fizicei globului; fenomenele 
luminoase, foarte dese în peisagiul alpin, prin 
optică; plantele şi animalele prin botanică şi 
geologie. 

Sigur este că lumea vegetală, care are ca 
orizont peisagiul botanic, este foarte caracteristică 
în totalitatea peisagiului alpin, pe care-l domină 
uneori, căci două reactive complexe, climatele şi 
solurile, condiţionează viaţa plantelor şi asociaţiile 
vegetale spontane care dau naştere minunatei 
varietăţi de tipuri, forme şi colori ce se observă în 
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Carpaţii româneşti, de exemplu, a căror floră, după 
cum arată botaniştii vizitatori, este de o 
extraordinară bogăţie. 

Rezultă că studiul unui peisagiu botanic este 
anevoios chiar din punctul de vedere al oboselei 
fizice, căci vestmântul vegetal, schimbător dela an 
la an, cere vizite ades repetate, mai mulţi ani dea-
rândul, aminteri nu i se poate prinde toată 
fizionomia. 

Este dar firesc ca pentru Carpaţii 
meridionali, cari n'au nici gheţari nici zăpezi 
eterne, dar ale căror grebeni-contraforturi sunt 
ascunse de o cingătoare de păduri seculare de fagi 
şi conifere şi ale căror pante superioare şi creste 
sunt acoperite trei, patru luni ale anului, cu o 
splendidă manta înflorită, peisagîul botanic sa fie 
preponderant. El cere să fie cel dintâi analizat, atât 
pentru rolul economic ce ocupă în avuţia naţională 
(păduri şi păşunile de pe plaiurile de sus), în 
conservarea terenurilor muntoase şi prin urmare în 
conservarea unei treimi şi mai mult a teritoriului 
României, cât şi din punctul de vedere pur 
ştiinţific, căci formează cu celelalte patru peisagii 
(geologic, climatic) optic, zoologic) acel ansamblu 
măreţ care este peisagiul alpin carpatic. 

Şi autorul îşi propune să dea cetitorului ,,O 
idee" de complexul faptelor, aspectelor şi 
înlănţuirii împrejurărilor care stăpânesc aspectul 
botanic al Carpaţilor noştri. 

Astfel exprimându-se, d-1 M. Haret este 
prea modest, de oarece lucrarea d-sale ne dă mai 
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mult decât o idee, căci ea este un adevărat studiu 
de geografie botanică ce nu lasă nimic de dorit din 
toate punctele de vedere. 

Dintru început, autorul deosebeşte, în 
Carpaţi, trei zone de vegetaţiune: alpină, subalpină 
şi montană şi lucrarea de care vorbim se ocupă 
numai de cea d'intâi zonă, de zona alpină a cărei 
factură vegetală o analizează. Această zonă se 
întinde pe 1.000 metri altitudine, cam dela 1.600 
metri înălţime până la cele mai înalte creste, care 
întrec 2.500 metri (Negoiul, 2.546 m). 

Fireşte că această distanţă de un kilometru 
în înălţime trebue să prezinte diferenţe notabile de 
aspecte şi caractere între cele două limite, 
inferioară şi superioară. 

Aceste diferenţe sunt uneori atât de mari 
încât geobotaniştii au fost îndemnaţi să împartă 
zona alpină în sub-zone, sau regiuni. Trei sunt 
aceste regiuni: 
1)Regiunea alpină superioară care ocupă vârfurile, 

de la 2.350 m în sus; 
2)Regiunea alpină propriu zisă, între 2.350 m şi 

1.900 m, şi 
3)Regiunea alpină inferioară sau mixtă, de la 

1.600—1.900 m.  
Aceste trei regiuni sunt studiate amănunţit şi 

foarte documentat. Nu putem da aci, în numărul 
prea restrâns de rânduri ce ni s'a acordat o analiză 
măcar cât de conciză a lucrării d-lui Mihai Haret, 
ce formează un tot ştiinţific, al cărui text trebue 
cetit în întregime şi adânc meditat. 
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Notăm numai două din concluziile sale 
generale:  

a) Când te urci pe Carpaţii meridonali 
pentru a studia peisagiul alpestru, 
distingi lesne o întreagă scară gradată şi 
progresivă de tipuri de vegetaţie care 
formează o serie continuă de admirabile 
peisagii botanice succedându-se mai 
mult sau mai puţin repede, după 
diferitele zone climatice şi condiţiile 
locale străbătute. Această serie multiplă 
de peisagii diverse, care trec, se întrec şi 
se încalecă, ne dă, mai bine decât o seacă 
definiţie, icoana adevărată a peisagiului 
alpestru carpatic, care este o continuitate 
de întreţeseri variate într'o splendidă 
armonie de rânduire şi de aspect. 

b) Ştiinţa ecologică ce se creează 
actualmente cere observaţii permanente 
şi continue în creerii muntelui. 

Spre acest sfârşit, studiul peisagiului alpin 
este de o importanţa caracteristică, de oarece în 
mijlocul aprigei lupte tăcute, care domneşte între 
diferitele componente ale peisagiului botanic, se 
poate surprinde legile asociaţiilor şi succesiunilor 
vegetale, cari vor descoperi poate mai târziu, unul 
din misterele cele mai tulburătoare ale istoriei 
globului: naşterea speciilor. 

* * * 
Lucrarea preşedintelui Turing-Clubului 

României este foarte meritoasă; ea este o pagină 
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ştiinţifică de mâna întâia pentru cunoaşterea 
Carpaţilor noştri, întemeiat pe cercetări şi 
observaţiuni precise făcute timp de ani de zile, 
studiul acesta face cinste ştiinţei române. 

Dar oricât de riguros ştiinţifică este această 
lucrare şi oricât nu vrea să ştie de artificii de stil, 
se desprinde dintre rânduri, pentru cetitorul iubitor 
al Naturei noastre, o nemărginită dragoste de 
munţii noştri. 

Doar unul este Mihai Haret, care, din 
frageda tinereţe, a colindat şi studiat munţii, s'a 
pătruns de taina potecuţelor lor, s'a lăsat vrăjit de 
magia de colori a covoarelor lor, a rămas în extaz 
pe piscurile lor plutitoare în oceane de nori... 

Nu numai savanţii trebue să-i fie 
recunoscători pentru recenta şi importanta sa 
lucrare; dar noi toţi aceştia să-i mulţumim, cari, 
smucmdu-ne din josnicele contingenţe ale luptei 
pentru trai, căutăm clipe odihnitoare de seninătate 
sufletească, ce putem afla numai în sânul Naturei 
sau la cetirea rândurilor scrise de un om de ştiinţă 
şi fierbinte idealist ca Mihai Haret. 
Nestor Urechia. 

 
Comment on devient alpiniste par George 

Ingle Finch, traduit de l'anglais par R. de Malherbe 
et le commandant E. Gaillard l. vol., in - 16°, de 
328 pag. cu 45 planşe fotografice. Preţul 26 franci 
francezi. Librairie Dardel, Chambery (Savoie) 
France, 1926. 

„Cum devii alpinist" este titlul cărţii clasice 
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a faimosului alpinist englez, George Ingle Finch, 
tradusă recent din englezeşte pe franţuzeşte. 

În prima pagină chiar, autorul ne explica 
geneza carierei sale de alpinist: 

„Acum douăzeci şi doi de ani, într'o 
răcoroasă dimineaţă de Octomvrie, primăvara de 
pe acolo (Australia), îndreptam căluţul meu poney 
spre culmea unui deal, în brussa (bărăgan cu hăţiş) 
australiană, cu gândul să descoper un ciopor de 
wallaby (mici Kanguri). Cei din urmă metri spre 
creasta dealului neputând fi suiţi de calul meu, 
descâlceai şi căţărându-mă într'un scurt horn 
stâncos, ajunsei la vârf. Nici picior de wallaby; dar 
privirile mele fură fermecate de un spectacol ce nu 
contemplasem până atunci nici măcar în vis. La 
mulţi kilometri în depărtare acoperişurile spoite cu 
var ale oraşului Orange scânteiau sub soarele 
matinal, căile cele mari îndreptate spre oraş se 
desprindeau neted pe fondul unduios al brumei. 
Tabloul era superb, precis şi migălos ca un desen 
în peniţă, şi mai vorbitor ca orice hartă. Eram în 
vârstă de abia treisprezece ani; prima dată în viaţa 
mea întrezării adevăratul sens al geografiei şi 
atunci se înfiripă în mine o hotărîre care mi-a 
înfrumuseţat toată existenţa. 

Înainte de a încăleca din nou, după această 
primă ascensiune, decisesem să văd lumea. S'o văd 
de sus, de pe piscuri de munţi, de unde voi avea 
acea viziune clară şi vastă pe care nu o pot avea 
acei cari observă lucrurile stând la nivelul lor". 

Şi astfel un tânăr australian, necunoscător de 
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munţi, se hotărî să colinde aceste uriaşe 
„asperităţi" ale pământului. 

„Sic erat în fatis", aşa i-a fost scris în cartea 
soartei: George Ingle Finch a devenit un ilustru 
alpinist. Cu fratele său Maxwell, G. I. Finch a 
plecat în Europa, să-şi facă studiile superioare la 
Politechnicum din Zurich. 

În prima iarnă, în toiul ei, cei doi băieţi, 
uşurel încălţaţi, îmbrăcaţi cu veşminte cu totul 
improprii să-i ferească de vânturi, fiecare în mână 
cu câte un baston de promenadă şi vreo trei 
sandwichuri, au pornit-o la escaladarea muntelui 
Speer (2.000 m alt.) Ce au păţit imprudenţii copii! 
Luptă, toată ziua, cu zăpada, în care se scufundau 
până deasupra genunchilor; dârdâială zdravănă de 
frig, noaptea, într'o cabană mistuită în zăpadă, şi în 
care pătrunseseră prin coşul vetrei... Dar şi ce 
desfătare pe ei, a doua zi, când, ajungând la vârf, 
avură în jurul lor splendida panoramă a Elveţiei! 

Englezul, de neam practic, a şi tras, din 
această escapadă, câteva învăţăminte: Alpinismul 
este un sport care ascute pofta de mâncare; 
încălţăminea să fie impermeabilă, cu tălpile groase 
şi garnisite cu cue; o haină caldă este un ce de 
mare preţ. 

În vacanţa verei următoare, tinerii englezi 
făcură o serie de ascensiuni în Elveţia, printre cari, 
aceea de pe muntele Pilatus, de unde altă serie de 
învăţăminte practice: ciorapii se prind mai bine pe 
calcarul uscat decât bocancile cu cue, lespezile de 
calcar umede, fiind alunecoase, trebue evitate ca 
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ciuma; muşchii extensori ai gambelor sunt mai 
puternici şi mai rezistenţi decât muşchii 
contractori ai braţelor; e mai de folos, la căţărare, 
să ai forţă în degete decât bicepsuri bine 
desvoltate. 

Dela 1907-1911, Max şi cu George Finch 
făcându-şi studiile la Zurich, au fost în contact 
imediat şi permanent cu munţii, aşa că ei făcură, 
mai ales în vacanţă, multe varii excursii, cu 
picioarele şi cu skiurile. Englezii noştri, în tot felul 
de împrejurări, cu incidente şi accidente deosebite, 
câştigară o experienţă foarte preţioasă, care s'a 
tradus prin tot felul da precepte, din care unele cu 
pretenţii de aforizme. 

De pildă: „dacă ai o hartă, o busolă şi-ţi 
cunoşti poziţia, poţi să înfrunţi vremea rea la 
munte şi chiar să-ţi placă, cu condiţia să nu stai 
locului şi să nu te zăpăceşti; bocancile trebue să fie 
destul de vaste ca să permită întrebuinţarea a două 
perechi de ciorapi de lână, fără ca piciorul să fie 
strâns; un tricou de lână, subt o vestă de pânză 
impermeabilă aerului, este mai uşor şi mult mai 
cald decât grele şeviote, prin care vântul suflă şi pe 
care zăpada rămâne lipită, etc." 

G. I. Finch, în tovărăşia fratelui său, a unor 
prieteni, ba chiar a soţiei sale, când mai târziu s'a 
însurat, s'a urcat pe numeroşi munţi, ajungând la 
altitudini mari, precum pe piscuri din munţii 
Corsicei, pe munţi din Elveţia, ca Wetterhorn, 
Jungfrau, pe Todi, Bifertenstock, pe „regii 
Alpilor", ca Mont Rose, Cervin, Mont Blanc. 
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Întreg Anuarul acesta nu ar fi suficient 
pentru rezumarea cât de sumară a descripţiilor 
diferitelor ascensiuni ale vrednicului alpinist 
englez. De altminteri, astfel de descripţii nu trebue 
rezumate, ci lăsate a fi degustate pe deantregul de 
către cei cari se interesează de alpinism. 

Stilul textului este curgător, fără pretenţii 
literare; din toate povestirile cărţii se degajează o 
desăvârşită sănătate morală, pe lângă cea fizică, 
de care alpinistul are nevoe absolută. 

Ce frumos se exprimă undeva: 
„Experienţa m'a învăţat că omul care 

zâmbeşte mai mult este acela care merge mai 
departe la munte, şi poate şi aiurea". 

Pentru a temeinici această axiomă, autorul 
presară textul operei sale cu acele poante de 
humour, specific neamului englezesc. 

Ce este mai spiritual, de pildă, ca definiţia 
pioletului? 

„Pentru marea majoritate a alpiniştilor, 
pioletul nu este, de fapt, alt decât un instrument 
foarte jenant, un obiect care tot timpul se vâră între 
picioare; este un complex de vârfuri de oţel şi de 
unghiuri ascuţite care are totdeauna supărătoare 
atingeri cu părţile cele mai simţitoare ale 
anatomiei proprietarului şi vecinilor; el 
imobilizează o mână, de care ai avea mare nevoie 
ca să te apuci de câte ceva; e scump şi trebue 
înlocuit adesea din cauza remarcabilei porniri ce 
are de a cădea la picioarele zidurilor şi din pricina 
iarăşi remarcabilei porniri a proprietarului său de 
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a-i da drumul la cea dintâi alunecare; este un prost 
instrument pentru deschiderea cutiilor de conserve, 
un prost ciocan pentru baterea de cue, 
nerespectând buricele degetelor..." 

Dealungul paginilor, autorul studiează, cu 
belşug de amănunte, diferitele feluri de 
ascensionări şi mai ales suişurile pe zăpadă, pe 
ghiaţă, prin stânci. Iată cea mai minunată definiţie 
a alpinistului adevărat dată de Finch: 

„Pentru profan, alpinismul este sportul 
primejdios, îndrăzneţ de lăudat de altminteri, a 
supraomului, cu fizicul şi nervii de erou, care se 
fandoseşte voios pe marginile unor spăimântătoare 
prăpăstii, sau care se apleacă asupra lor şi care, 
despreţuind orice obligaţie morală, se joacă 
într'una cu moartea, zâmbitor fără griji. În scurt, 
ignorantul îşi reprezintă muntele ca un complex de 
minunăţii sumbre, lugubre, stâncoase, scenă 
naturală unde un tip superior de acrobat îşi 
desfăşură agilitatea sa muşchiulară. Şi astfel 
termenul de alpinist îşi perde nobleţă şi devine 
sinonim cu „căţărător pe stânci..." 

Alpinismul nu este o ştiinţă simplă, ci 
complexă; alpinistul capabil este nu numai un 
căţărător pe stânci, dar un cunoscător al zăpezii şi 
al gheţei, un expert în întrebuinţarea frânghiei şi a 
pioletului, un cercetător de urme, un organizator; 
el e niţel meteoro-logist; şi, lucru nu mai puţin 
important, el trebue să fi învăţat să-şi păstreze 
energia, să-şi întărească răbdarea şi să cultive în el 
mentalitatea ce se cuvine". 
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Ultimul capitol al lucrării este extrem de 
interesant, fiind relaţiunea ascensiunei pe muntele 
Everest, autorul făcând parte din expediţia engleză 
condusă de generalul Bruce, în anul 1922, 

Având ca tovarăş pe căpitanul Bruce, Finch 
atinse altitudinea de 8.301 metri; mai rămâneau de 
suit 581 metri până la vârful muntelui Everest 
(8.882 m alt.); i-ar fi atins şi ar fi învins definitiv 
pe acest uriaş printre uriaşii globului pământesc, 
dacă defectarea aparatului cu oxigen al căpitanului 
Bruce, precum şi starea de completă istovire a 
acestuia, nu i-ar fi obligat să se înapoeze. 

Revista „Alpinisme" într'o scurtă notiţă 
bibliografică consacrată acestei cărţi (No. 5, Ian. 
1927) se exprimă astfel: 

,,Editorul, în publicitatea sa, prezintă 
această lucrare ca demnă de a figura alături de 
nemuritoarele Escalade ale lui WHYMPER şi 
Ascensiunile lui MUMMERY. Aceasta nu este o 
deşeartă formulă comercială, ci justa apreciere a 
valorii lucrării. Pentru noi, ea oferă, în plus, o altă 
atracţie nu mai puţin importantă: este opera şi 
viaţa unui fără-călăuză". 

Subsemnatul recensor este cu totul de 
această părere şi, ca atare, recomandă, cu 
insistenţă această lucrare colegilor bucegişti, 
precum şi, în general, teceriştilor alpinişti, cari o 
vor putea citi chiar la biblioteca Casei Peştera. 

Căpitanul G. I. Finch fiind un profesor de 
energie, cetirea cărţii sale va fi binefăcătoare mai 
ales pentru tinerii noştri Români, cari, pe lângă că 
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se vor instrui şi desfăta, vor mai fi şi îndemnaţi de 
a se scutura de indolenţa orientală de care vai! cei 
mai mulţi suferă… 
Nestor Urechia. 
 

La Vie des Montagnes par L. de Launay, 
membre de l'Institut. l vol. - 8° gr. de 126 pagini, 
ilustrat; preţul 3.50 franci francezi. În colecţia 
„Les mysteres de l'Univers". Editori A. Fayard et 
C-ie Paris, 1926. 

Azi când muntele tinde să ajungă un 
element predominant în viaţa popoarelor moderne, 
studiul şi mai ales cunoaşterea lui se impune din 
punctul de vedere al bogăţiilor naturale, din acela 
al des-voltărei fizice şi sufleteşti, precum şi în 
vederea propăşirei culturei generale. Punând 
chestiunea astfel, uşor ne dăm seama de 
însemnătatea ce prezintă apariţia lucrărilor cari se 
ocupă de munte şi cari devin, din fericire, tot mai 
numeroase. Ca atare - şi independent de valoarea 
ei intrinsecă - salutăm cu bucurie apariţia 
volumului La Vie des Montagnes, interesantă 
contribuţie, dar mai ales importantă pentru 
alpiniştii, cari nemulţumiţi de a devora în mod 
mecanic kilometri, vârfuri, văi, etc. doresc să 
cunoască în adânc natura montană, pentru a-i 
pătrunde tainele şi a-şi da seama mai îndeaproape 
de viaţa şi de evoluţia acestor uriaşe formaţiuni 
naturale. Ori, lucrarea mai sus numită, umple din 
acest punct de vedere un gol simţit; deşi poate ar fi 
fost util să trateze chestia mai pe larg, ea va înlesni 
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totuşi multora înţelegerea sau împrospătarea 
numeroaselor probleme de geologie, cari nu trebue 
să fie ignorate, cari captivează pe adevăratul 
alpinist şi cari - atunci când pot fi explicate într'o 
oarecare măsură - fac muntele - dacă se poate - şi 
mai atrăgător. 

Volumul, elegant şi bogat ilustrat, coprinde 
trei părţi: 

Repartiţia munţilor şi fisionomia lor; 
Construcţia munţilor şi Distrugerea munţilor. 

În prima parte, autorul trece în revistă 
diversele teorii geologice asupra formărei solului 
nostru şi această revistă rapidă a doctrinelor este 
de un interes foarte viu, căci lucrarea deşi curat 
ştiinţifică, este atât de vioi scrisă, în cât luată la 
citit, nu poate fi lăsată din mână înainte de a fi 
terminată. Pe măsură ce părţile ei succesive sunt 
parcurse avem impresia palpitantă că ne urcăm din 
adâncurile pământului până către crestele înalte şi 
eterate. Mai bine zis prin citirea ei, trecem pe 
nesimţite de la geofisică la geologie şi dela 
geologie la geografia fisică modernă. 

Pentru iubitorul înălţimilor, capitolul 
,,Distrugerea munţilor" este cel mai atrăgător, nu 
atât prin faptul că e magistral scris, nici prin 
erudiţia lui, sau prin suma enormă de observaţiuni 
acumulate, calităţi de cari primele două părţi 
asemenea nu sunt lipsite, ci mai ales din cauză că 
oricine poate trăi şi simţi pe teren acest capitol, de 
oarece graţie apelor şi eroziunilor pe cari ele le 
produc, istoria geologică a munţilor se continuă şi 
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sub ochii noştri. E neîndoios că cascadele sunt 
dintre episoadele cele mai impresionante ale 
acestei istorii, căci deşi cascada pare a trăi, ea este 
totuşi pentru munte un simplu agent de distrugere 
şi de moarte. Şi Carpaţii noştri, prin bogăţia lor în 
cascade, ne arată că istoria lor e în plină fază de 
evoluţie, căci ei prezintă formaţiuni şi peisagii 
complexe, cari mulţumind chiar gusturile cele mai 
pretenţioase, cer spre a fi pe deplin înţelese o 
documentare sistematică asupra diverselor 
chestiuni, pe care lucrări de felul celei pe care o 
analizăm, ne-o pot foarte bine da. 

În Anuarul Bucegilor, aproape exclusiv 
destinat bucegismului, recenziile lucrărilor cari 
tratează despre munte, sunt perfect la locul lor, 
căci am dori să vedem cât mai mulţi excursionişti 
citind cărţi cu conţinut alpin, în speranţa ce avem 
că tinerii noştri oameni de ştiinţă, din cari foarte 
mulţi sunt carpatişti pasionaţi, să înceapă a publica 
lucrări asupra muntelui românesc, atât de aproape 
de noi şi de sufletul nostru şi totuşi aşa de puţin 
cunoscut. Pentru ajungerea acestui scop T.-C. R. 
este gata să-i ajute după putinţă şi la nevoe să facă 
chiar sacrificii. 
Mihai Haret 
Preşedintele T.C.R. 

 
Marcel Kurz, Alpinisme hivernal, le skieur 

dans les Alpes. Preface de M. Edouard Sauvage, 
president honoraire du Club Alpin Francais. 20 
heliogravures hors texte, 1 vol. în 8°, 395 pages. 
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Paris (Payot) 1925, preţul 25 fr. francezi. 
Această carte este o preţioasă adăogire la 

literatura alpină, care ar trebui să se afle în mâinile 
tuturor carpatiştilor noştri, în specie Bucegiştilor şi 
mai ales acelor cari practică sportul umbletului cu 
skiuri. 

Până acum vreo treizeci de ani, cercetătorii 
munţilor în timpul iernei se mărgineau la explorări 
pe la poalele lor sau, cel mult, se căţărau pe creste 
secundare; s'a recunoscut apoi că unele culmi mai 
înalte se pot aborda iarna; răspândindu-se 
întrebuinţarea skiurilor, s'a constatat că aceste 
minunate patine pentru zăpadă pot servi aproape în 
continuu în ascensiuni iernatice, dacă nu chiar 
până la vârfuri, cel puţin, până la bazele lor. 

D-l Marcel Kurz, un pasionat adorator al 
munţilor şi un skior de forţă a dat la lumină 
lucrarea cu titlul sus-citat, care nu este altceva 
decât un studiu documentat şi foarte interesant a 
acestei evoluţiuni în ascensiunea munţilor în 
timpul iernei. 

În prima parte a lucrărei sale, d-1 Kurz face 
un istoric al desvol-s'au întrebuinţat. Apoi autorul 
examinează starea Alpilor iarna, face tarei curselor 
de iarnă înainte de întrebuinţarea skiurilor şi când 
un magistral studiu asupra avalanşelor şi stărai 
zăpezilor, etc. Toate aceste studii şi descrieri 
constituesc partea ştiinţifică, limpede şi 
aprofundată a cărţii. 

Urmează două capitole în care sunt studiate 
în amănunte: echipamentul şi technica skiorului 
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alpin, în care autorul dă sfaturi foarte preţioase, 
rezultate ale lungei sale experienţe. . Iar lectura 
părţei a doua, unde D-l Kurz descrie cursele sale 
de iarnă în Alpi, (prin Alpii Peninni, Oberlandul 
Bernez, Alpii Lepontini, etc.) este o desfătare 
pentru cei care preţuesc farmecul munţilor. Aceste 
descrieri sunt făcute într'un stil vioi, cu deosebită 
vervă; până şi povestirea micelor păţanii 
interesează pe cetitori. 

Fireşte că nu lipseşte poezia din textul 
acestei a doua părţi, deoarece, dacă eşti cu 
adevărat îndrăgostit de munte, nu se poate să nu fii 
şi artist. În această ordine de idei, nu ne putem 
impiedică să cităm următorul frumos pasaj: 

„Niciodată nu-mi păruseră munţii atât de 
strălucitori. Soarele era în slavă asupra Italiei; 
culmi şi gheţari nenumăraţi luceau ca în-tr'o 
splendoare meridională. 

Privirile pătrundeau prin strungi adânci până 
la păduri întunecate şi până în Valtellina, unde 
pluteau ceţuri întârziate. Mai departe, spre Sud, se 
înălţa haosul încurcat al Alpilor bergamesci. Apoi 
venea o mare bumbăcoasă, întreruptă numai de 
linia albastră a Apeninilor. 

Spre apus, gheţarii sclipeau ca nişte lacuri 
de argint topit, apoi o genune se săpa, despărţind 
un munte sublim, unic în felul său, Disgrazia, al 
cărui vârf se înălţa la cer. 

Stăm nemişcaţi, înţelegându-ne, fără a rosti 
o vorbă. Nu mai era niciun suflu de aer; o linişte 
imensă domnea peste munte. Dar dece dece eram 
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singuri în contemplarea atâtor minunăţii? Ah! De-
aş fi putut să vă transport acolo sus, voi toţi cari 
bălăciţi în ceaţa oraşelor. 

Tu mai ales, jalnic funcţionar care, în fiece 
zi, la aceeaş oră, intri în cafenea, te aşezi la o masă 
şi-ţi faci partide de şah, îţi saluţi partenerul, aprinzi 
o ţigară şi partida începe şi ţine un ceas fără ca să 
schimbaţi un cuvânt. Şi tot aşa în toate zilele! Vai 
ţie, sărmane! Te-ai gândit vreo dată la regiunile 
luminoase care strălucesc deasupra negurilor? 
Câtă recunoştinţă datorim celor care ne-au făcut 
cunoscuţi munţii, cu minunile lor..." 

Să cităm şi un alt pasaj, în care Kurz îşi 
descrie, în chip plastic şi duios, mulţumirea sa 
trupească şi sufletească. Cu un tovarăş, prieten, 
skior ca şi dânsul, sosesc la o cabană situată la 
3030 metri altitudine. ,,O rază de soare întârziată 
lumina cabana, sporind impresia de linişte deplină 
şi de bună stare care te năpădeşte când, după ce te-
ai suit atât de sus în imensitatea ninsorilor, 
întâlneşti deodată ospitalitatea, sub o formă aşa de 
plăcută. 

Călcăm pragul cabanei şi trecem, fără nicio 
tranziţie, într'un inferior confortabil, unde privirea, 
care adineori aluneca pe un deşert nemărginit, se 
isbeşte acum de obiectele casnice mobilând 
refugiul. 
Acolo, în intimitatea micei bucătării, am petrecut 
ore ce nu se pot uita, împodobite cu prietenie şi 
visare, cu mulţumirea victoriilor repurtate şi 
speranţa zilei de mâine... 
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Ce desfătare să te legeni uşor într'un hamac, 
fumându-ţi pipa, având pe alături o ceaşcă de ceai 
fierbinte, să priveşti cu un ochiu visător la focul ce 
pârâe în maşină, la bocancile care se usucă lângă 
burlan, şi la grămezile de merinde aruncate pe 
mese... 

O dulce lâncezeală te coprinde şi-ţi leagănă 
mintea lenevoasă. Gândurile ţi se învălue cu 
viziuni care se ridică din amintiri, precum iese 
soarele din ceaţă. Nu frămânţi idei complicate şi 
nu te îngrijeşti de viitor. 

Când ţi s'a stins pipa, te duci la fereastră, să 
vezi ce se întâmplă afară; dar nu se petrece nimic, 
ci măreaţa Natură stă nemişcată în faţa ta. Jos de 
tot, în hău, gheţarul năvălit de umbrele amurgului; 
o muchie unduioasă urcându-se spre lumină; 
deasupra un cer de smarald unde în curând vor 
licări cele dintâi stele..." 

Cât de odihnitoare sufletului este cetirea 
unei astfel de cărţi! Cât de departe ne transportă de 
mocirla oraşelor... 

Nu putem destul recomanda lucrarea aceasta 
care mai are şi meritul că se prezintă frumos 
editată, înzestrată cu douăzeci de ilustraţiuni, 
splendide heliogravuri după fotografii înfăţişând 
Alpii în toată măreţia lor iernatică. 

Se poate citi în b-teca Casei Peştera. 
Inginer Profesor Nestor Urechia  
Membru al T.C.R. secţia aplină a Bucegilor 
 
 



 113 

Lucrările Congresului Forestier 
Internaţional de la Grenoble, organizat de 
Turing-Clubul Franţei şi Administraţia Apelor şi 
Pădurilor, au apărut într'un volum de 600 pagini, 
întitulat „Le Probleme Forestier". 

Materia este prea vastă, pentru a putea da 
aci măcar un scurt rezumat al lucrărei. Putem 
spune numai, că presintă un tot de documente 
statistice de un interes capital, orecum şi o serie de 
studii aprofundate - şi foarte captivante - asupra 
tuturor problemelor ridicate de legislaţia forestieră, 
comerţul şi întrebuinţarea lemnului, silvicultura şi 
arta forestierului, lărgirea suprafeţelor păduroase, 
îmbunătăţirea păşunilor, protecţia florei şi faunei, 
etc. 

Pentru toţi prietenii arborilor, lucrarea 
aceasta e o punere la punct a tuturor soluţiilor 
preconizate spre conservarea şi desvoltarea 
pădurilor, atât în interesul viitorului economic al 
Tarei noastre cât şi în acela al înfrumuseţării sale. 

Preţul volumului este de 60 franci francezi 
şi se poate procura de la librăria: Presses 
universitaires de France, 49 b-d Saint-Michel 
Paris. 

Speram să se poată citi în curând şi în b-teca 
Casei Peştera. 
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BULETINUL 
Secţiei alpine a Bucegilor 
până la 31 Decemvrie 1916 

 
Adunarea generală a secţiei alpine a Bucegilor din 

3 Octomvrie 1926 
Raportul comitetului 

 
Domnilor Colegi, 
 
În luptă cu inerţia şi apatia publicului şi a 

autorităţilor, dar mai ales în luptă zilnică cu 
indiferenţa Sinăenilor, Buştenarilor şi Azugenilor 
secţia noastră, care în contra tuturor greutăţilor se 
afirmă totuşi din ce în ce, păşeşte către finele celui 
de al treilea an al existenţei sale, în tot acest 
răstimp, ea a luptat vârtos învingând piedici 
enorme, spre a îndeplini o cât de mică parte din 
menirea ei şi anume: amenajarea turistică a 
localităţilor de pe Valea Prahovei. Dacă n'am 
reuşit să facem mai mult, aceasta se datoreşte pe 
deoparte dupe cum spusei indolenţei generale şi pe 
de altă parte lipsei de mijloace pecuniare. Să 
sperăm că pe viitor, se va înţelege mai bine de 
către cei interesaţi la desvoltarea acestor frumoase 
localităţi, cât de mare este rolul secţiei noastre şi 
cât ar avea ei de câştigat, dacă s'ar hotăra să ne 
ajute câtuşi de puţin. Nu credem că strică de a dă 
câteva exemple dintr'o sumă de fapte caracteristice 
pe cari mulţi dintre Dv. le cunoaşteţi. În toate 
localităţile de vilegiatură din străinătate, unde se 
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află secţii de Turing-Club (fie el Francez, Italian, 
Elveţian, etc.), otelierii şi restauratorii se socotesc 
datori să plătească acestor secţii cotizaţii anuale 
proporţionale cu afacerea fiecăruia. Sunt informat 
că toţi membrii secţiei noastre o ştiu, că nici un 
otel din Sinaia nu ne dă nici măcar un leu pe an. 
Un alt exemplu; în toate localităţile de vilegiatură 
şi turism din străinătale,comercianţii sunt primii 
cari devin membrii ai secţiei de Turing-Club, căci 
îşi dau seamă că raţiunea lor de existenţă ca 
comercianţi în numitele localităţi este însuşi 
turismul şi vilegiatura. La noi se întâmplă, tocmai 
contrariul. Afară de vre-o 16-17 membrii 
comercianţi din Sinaia şi Buşteni, deşi cu toţii la 
un loc sunt peste sută, restul nici nu vrea să audă 
de noi. Dar în speranţa că lucrurile se vor schimba, 
mă opresc aci cu exemplele. 

Vă reamintiţi că adunarea noastră generală 
din anul trecut, în acord perfect cu adunarea 
generală centrală a Hanului Drumeţilor, a hotărât 
transformarea acestei asociaţii - pentru a 
corespunde înaltei sale meniri - în Turing-Clubul 
României. Azi avem plăcerea de a vă arată, că 
această transformare este fapt îndeplinit şi că 
Turing-Clubul României, a luat fiinţă legală, încă 
din ianuarie trecut, ca persoană juridică, conform 
legei persoanelor juridice şi morale. Secţia alpină a 
Bucegilor, face şi ea parte, chiar prin actul 
constitutiv, din această mare asociaţie, şi azi, când 
a fi membru al T,-C. R. a devenit o onoare, nu 
putem decât să ne felicităm de această utilă 
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transformare. 
 
Domnilor Colegi, 
 
După această scurtă introducere, Vă rog a-

mi acordă întreaga Domniei-Voastre atenţiune, la 
ceia ce am să vă spun, în privinţa înfăptuirilor 
secţiei noastre, survenite dela trecuta adunare 
generală şi până azi. 

În primul rând graţie sforţărilor unor 
membrii din comitetul nostru local, puternic 
sprijiniţi de către Consiliul de Administraţie, s'a 
început realizarea unui vechi deziderat turistic şi 
adică marcarea potecilor din Bucegi. Ar fi 
folositor, ca fiecare dintre membrii noştri, ca 
fiecare otelier, restaurator, comerciant, în fine ca 
fiecare Sinăian sau Buştenar, să înţeleagă câtă 
importanţă - nu numai turistică, dar chiar 
intrinsecă şi extrinsecă, căci interesează însăşi 
desvoltarea ulterioară a localităţilor noastre - 
prezintă această gigantică, costisitoare şi 
obositoare lucrare (pentru unii dintre membrii 
noştri), Am plăcerea să vă arăt că azi, un sfert din 
numita marcare este gata; ea este deci făcută pe o 
întindere de circa 60 km, p, din totalul de 250 km. 
p. cât are întregul masiv şi a costat suma de 40.000 
lei. Pentru a vă lămuri şi mai bine, vă putem spune 
că dintr'un total de circa 340-350 km de drumuri şi 
poteci, cât se pot parcurge în Bucegi, s'au marcat 
92 km Vedeţi prin urmare că mai avem nevoe de 
circa 120.000 lei pentru a termina complet 
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lucrarea, care suprimă călăuza-om, deci unul din 
elementele cele mai costisitoare ale excursiunilor, 
dar care suprimă mai ales şicanele călăuzei-om - 
nepregătită în majoritatea cazurilor pentru această 
delicată meserie - şi care foarte adesea-ori 
desgustă de munte pe excursioniştii începători. 
Lucrul acesta e atât de adevărat şi deci utilitatea 
marcărei atât de evidentă încât anul acesta graţie 
binefacerilor marcărei am avut de înregistrat peste 
100 noui înscrieri de membrii, care au venit la noi 
văzând cât de frumos se lucrează în asociaţie. Dar 
însăşi planul de marcare stabilit, este atât de 
raţional, încât atât Cons. de Administraţie, cât şi 
Comitetul secţiei noastre, au primit calde felicitări 
dela mai multe societăţi turistice străine, care ne-
au cerut chiar învoirea de a aplica metoda 
desvoltată de noi, Faptul, că faima secţiei alpine a 
Bucegilor a trecut peste hotare, e mai mult decât 
măgulitor; de aceia am crezut că e bine ca şi D-
Voastră să aveţi cunoştinţa acestui lucru. 
Drumurile marcate sunt următoarele: Sinaia la 
Casa Omul Mihai Haret, 24 km,; Sinaia la Casa 
Peştera, 18 km,; Casa Peştera la Cosa Omul 
Mihai Haret prin Valea Obârşiei, 10 km,; Casa 
Peştera la fosta Casă Caraiman, 6 km; Casa 
Peştera la Buşteni prin Valea Urlătorilor, 19 km,; 
Buşteni în vârful Şeii Caraimanului la monument 
prin Valea Albă, 8 km. şi Buşteni prin Poiana 
Coştilei până la Pripon în Valea Cerbului d'asupra 
Pietrei-Pârlite, 7 km cu intenţia de a se continua 
până la Omul, total 92 km. Marcarea s'a făcut în 
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general în bune condiţiuni, datorită colegilor noştri 
Mihai Haret preşedintele asociaţiei, Walter 
Muston, Radu şi Şerban Ţiţeica, Neculai Gherasse 
şi I. Cantuniari, cari neobosiţi au făcut zeci de 
drumuri pe munţi, fie pentru a stabli itinerariile, fie 
pentru a dă îndrumări, a inspecta şi chiar pentru a 
lucra cu pensula. Bunăoară Valea Albă întreagă a 
fost marcată de colegii noştri din secţia Bucureşti, 
Radu şi Şerban Ţiţeica, Neculai Gherasse şi I. 
Cantuniari. Tuturor acestor entuziaşti se cuvine să 
le adresăm mulţumirile noastre. De asemenea se 
cuvine sa adresăm mulţumiri fraţilor Pascu din 
Sinaia care au executat greaua lucrare de marcare 
cu stâlpi pe golurile alpine ale Bucegilor şi  care în 
frunte cu Niţă Pascu, au lucrat şi pe timp bun şi pe 
timp rău, spre a o termina înainte de începerea 
excursiuriilor în munţi. Nu pot trece dela 
chestiunea aceasta a marcării, fără să vorbesc şi de 
distrugători. În adevăr numeroase semne, se găsesc 
când sgâriate, când răzuite, când şterse cu totul; 
sau stâlpi scoşi şi asvârliţi în prăpastie, etc. Ei bine 
s'a dovedit că nu ciobanii fac aceste distrugeri; 
rămâne de văzut cine le face! De aceia, vă rugăm 
şi pe D-Voastră să aveţi în grije marcarea, care e 
făcută cu bani adunaţi dela noi toţi, cu osteneală 
mare şi când veţi prinde pe cei ce o batjocoresc, sa 
nu vă fie milă de ei şi să ni-i daţi pe mână, 

O a doua activitate desfăşurată de secţia 
noastră în cursul acestui an, au fost reparaţiile de 
poteci în munţi şi tabelele indicatoare, S'au pus 
câteva tabele indicatoare de drumuri şi mai avem 
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gata şi altele, pe care le vom pune până la 
primăvară. S'a reparat tot de către colegii noştri 
fraţii Pascu, poteca spre Vârful-cu-Dor, la locul 
numit Piatra Turcului; iar poteca Pietrei Arse s'a 
refăcut în întregime chiar dela Poiana Reginei şi 
până în Vârful Mare al Pietrelor Arse. refâcându-
se complet şi podul de lemn dela Piatra Dosnică, 
astfel că toată lumea a fost mulţumită, aducând 
laudă secţiei şi lucrătorilor ei. 

În fine s'a publicat după cum ştiţi „Primul 
Anuar" care deşi modest a interesat mult, 
bucurându-se de un succes desăvârşit. Din 1.000 
exemplare, cât a fost tirajul sunt vândute până azi 
peste 600 exemplare, cu toate că mai bine de 
jumătate din membrii secţiei nu l'au cumpărat încă. 
Vi se atrage atenţia că „Primul Anuar" a fost plătit 
de centru, aşa încât noi n'am contribuit decât cu 
munca. De asemenea preţul lui de lei 20 nu 
acoperă nici costul, care a fost de aproape 20.000 
lei. Vi s'a vorbit la adunarea generală de anul 
trecut de lucrarea Peştera Ialomiţei şi Casa 
Peştera de M. Haret dela care secţia noastră spera 
la un beneficiu global de circa 6.000 lei. Graţie 
faptului că românii nostril nu prea cheltuesc parale 
pentru cărţi, abea acum s'a ajuns a se acoperi 
costul acestei lucrări, Că atare la anul sperăm 
într'un beneficiu. Căutaţi deci şi d-voastră de 
recomandaţi tuturor aceste utile lucrări, aceasta 
fiind spre binele secţiei, de oarece din banii prinşi 
pe ele noi putem tipări altele. 

Acestea sunt, Domnilor, activităţile secţiei 
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de anul trecut şi până în prezent. Ele s'au desvoltat 
graţie cotizaţiilor d-voastră, graţie succesului 
balului ce am dat în ziua de 4 aprilie anul curent şi 
mai ales graţie puternicului sprijin ce ne-a acordat 
centrala noastră. Deşi nu aparţin secţiei, casele de 
adăpost din Bucegi cad totuşi în raionul secţiei 
noastre. Că atare e bine cred să vă dau oarecari 
informaţiuni despre ele. 

Casa Peştera deşi măricică, curată, bine 
instalată şi foarte confortabilă, nu a produs în cei 
doi ani trecuţi de exploatare decât un foarte mic 
beneficiu. Ca atare, centrala noastră a făcut anul 
acesta mari sacrificii băneşti, cu amenajarea ei. 
S'au mai cumpărat paturi, saltele de lână, pături, 
perne, etc. S'a nivelat locul în faţa şi la spatele 
casei; acum se fac chiar sobe de teracotă. Graţie 
concursului preţios ce ne-a dat Bat. I V. de M., s'a 
curăţit de buturugi locul din faţa casei, s'a făcut un 
drum de acces, etc. Azi, Casa Peştera are 40 paturi 
cu somieră, montate cu cel mai mare confort. Nu 
ne putem pronunţa deocamdată asupra beneficiului 
ce ne va da anul curent; el însă va fi tot mic, de 
oarece sunt încă prea puţine zile de mare afluenţă 
şi numai acelea produc. Lucrarea cea mai de 
căpetenie a fost ridicarea pe vârf şi montarea 
„Casei Omul Mihai Haret" care a cerut o muncă 
enormă, perseverenţă neînfrânată şi însemnat 
sacrificiu bănesc. Lucrarea a fost terminată în ziua 
de 24 decemvrie 1925, de către colegii noştrii 
membrii ai secţiunei, fraţii Gheorghe, Grigore şi 
Chiru Pescaru, iar inaugurarea ei s'a făcut cu 
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deosebită solemnitate în ziua de 7 august. Azi 
acest adăpost alpin, cel mai înalt din toţi Carpaţii, 
funcţionează spre deplina mulţumire a tuturor 
iubitorilor de înălţimi şi cred că nu e departe 
momentul, când centrala noastră se va decide a-1 
mări. 

Construcţia şi amenajarea Casei Omul 
Mihai Haret, adăugirile şi completările Casei 
Peştera, marcarea Bucegilor, preaslăvirea 
Bucegilor prin minunata lucrare literară Vraja 
Bucegilor de Nestor Urechia de curând apărută ca 
număr al doilea al Bibliotecei Literare a T.C.R. pe 
care cu tot dinadinsul vă îndemn să vi-o procuraţi, 
precum şi propaganda scrisă şi verbală făcută, au 
contribuit la creşterea numărului membrilor 
secţiei, care dela 94 câţi erau în 1925 se ridică azi 
la 154. Frumos ar fi dacă până la finele anului 
curent am putea atinge numărul 200. Acest lucru 
n'ar fi greu, dacă fiecare dintre D-voastră şi-ar dă 
silinţa să aducă un membru nou astfel ca toţi 
Sinăenii, toţi Buştenarii şi toţi Azugenii să fie 
membrii a T.C.R. 

Domnilor Colegi, 
Pentru efectuarea tuturor lucrărilor despre 

care am vorbit secţia noastră a folosit sumele 
încasate dela Centrala (50% din cotizaţiile 
membrilor secţiei), venitul balului dat în 
primăvară şi subvenţia centralei după cum se vede 
mai jos: 
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Încasări: 
50% asupra cotizaţiilor ............... Lei ........6000 
Venitul balului ................................. ........16743 
Subvenţia Bancei Comercială Română. ......3000 
Subvenţia centralei................. .................... 9000 
În mod provizoriu fondul de ajutor ............ 3600 
Total Lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.343. - 
din care s'au cheltuit conform notelor şi actelor 
justificative: 
a) Cheltueli generale ................ Lei 604 
b) Venitul balului .........................  4618 
c) Tabele indicatoare ................ .... 2100 
d) Marcarea ................... .............. 30831 
e) Sold în numerar în cassă ............. . l90 
Total Lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38343. 

În marcare intră şi repararea potecilor spre 
Piatra-Arsă ca şi construirea podeţului dela Piatra 
Dosnică, lucrare efectuată tot de fraţii Pascu. Am 
spus mai sus că marcarea a costat 40.000 lei, pe 
când în darea de seamă ce o făcui ea se află trecută 
numai cu 30.831 lei, în care se coprind şi reparaţia 
potecei şi refacerea podului de pe Piatra-Arsă. 
Cauza acestei nepotriviri este că marcarea s'a 
început din anul 1925 şi atunci s'au cheltuit de 
către Centrala noastră peste 15.000 lei. 
 

Domnilor Colegi, 
În programul nostru de activitate viitoare, în 

afară de terminarea marcărei Bucegilor, se află 
înscrise următoarele activităţi: înfiinţarea în Sinaia 
a unui birou de excursiuni şi informaţie turistică; 
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clădirea în Sinaia a unei case a turiştilor în care să 
se instaleze acest biurou, un cămin pentru 
excursionişti, o sală de conferinţe şi serbări, 
cancelaria secţiei, etc.; repararea tuturor potecilor 
din munţi; tabele indicatoare peste tot; organizare 
de conferinţe şi serbări. Chiar anul acesta în ziua 
de 10 ianuarie, s'a ţinut prima conferinţă de către 
D-l M. Haret, Turismul şi pregătirea turistică în 
apărarea naţională, (publicată azi în broşura 
regulată a Anuarului nostru şi publicarea unei 
călăuze complete a Sinaiei şi Bucegilor, Toate 
aceste activităţi nădăjduim că se vor putea înfăptui 
graţie ajutorului D-Voastră şi al autorităţilor. 
Sperăm că Primăria Sinaia ne va acorda o 
subvenţie, din ce în ce mai mare, contribuind astfel 
în mod direct la prosperitatea oraşului. 

De altfel depe acum vă putem anunţa două 
noutăţi importante: Casa Omul Mihai Haret va fi 
deschisă ca şi Casa Peştera tot timpul anului, deci 
'îşi iarna, deşi lucrul acesta va costa enorm pe 
asociaţie; şi al doilea, credem că în cursul verei 
viitoare sau cel mult peste doi ani, Sinaia să 
poseadă o călăuză scrisă în franţuzeşte, prezentată 
în mod occidental, având 100 vederi fotografice şi 
tipărită pe hârtia cea mai fină. Lucrarea se va 
imprima în Franţa, graţie unei donaţiuni generoase 
care sperăm că se va produce, de care se va vorbi 
la timp şi care cere anume ca publicarea să se facă 
în limba Franceză ceiace nu e un rău, căci dacă 
Sinaia suferă de un neajuns, acesta este cauzat de 
faptul că străinii nu o cunosc şi nu o vizitează 
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îndeajuns. 
Cu nădejdea că dezinteresarea Sinăenilor, 

Buştenarilor, Azugenilor şi Predelenilor se va 
schimba şi cu gândul la sprijinul şi propaganda ce 
fiecare din noi trebue să facă pentru prosperitatea 
secţiei, aducem viile noastre mulţumiri, tuturor 
celor ce ne-au ajutat şi sprijinit ori de câte ori am 
avut nevoe. 

Aşteptăm în acelaş timp propunerile şi 
părerile D-Voastră în interesul şi pentru bunul 
mers al asociaţiei şi propuneri în deosebi asupra 
chestiunei: cum să facem ca să ne mărim 
veniturile? 

Terminând, vă rugăm - după ce veţi asculta 
raportul D-lor cenzori - să daţi cuvenita descărcare 
Comitetului pentru gestiunea sa şi să aprobaţi 
publicarea celui de ,,A1 Doilea Anuar", a cărui 
materie este adunată azi, foarte interesantă, şi la a 
cărui tipărire centrala este hotărâtă să contribue. 
Cu a-ceastă ocazie vă rugăm să faceţi peste tot 
propagandă spre a ni se dă reclame, căci este ştiut 
că dacă sunt mai multe ele pot eftini simţitor 
cartea. 

Închei, mulţumindu-vă pentru participarea 
D-Voastră aşa de numeroasă la această şedinţă. 

 
Preşedinte (ss) I. Sangeorgian 
Secretarul secţiei alpine a Bucegilor 
(ss) C. I. Ionescu Vice-preşedinte şi casier  
(ss) W. Muston 

 



 125 

Raportul Comisiei Cenzorilor către 
Adunarea generală. 

Verificându-se Operaţiile de încasări şi 
cheltueli ale Secţiei alpine a Bucegilor a Turing-
Clubului României, am constatat că: 
a) Veniturile s'au trecut regulat în registre, 
b) Cheltuelile ce sunt bine chibzuite şi foarte 

folositoare secţiei, sunt precis justificate cu acte 
şi recapitulate în registru respectiv. 

Sumele sunt cele arătate în darea de seamă a 
Comitetului Secţiei. Faţă cu cele arătate, Comisia 
noastră vă roagă să daţi descărcare Comitetului de 
gestiunea sa pe 1925/26. 
 

Cenzori (ss) W. Bortnowsky 
Sinaia George Vintilă 3 Octomvrie 1926   

Nae Dumitrescu 
 

Proces verbal 
 
Azi 3 octomvrie 1926, noi 58 membrii ai 

asociaţiei Turing-Clubul României - secţia alpină a 
Bucegilor, ne-am întrunit în adunare generală 
ordinară conform art. 10 din regulament şi art.20 şi 
21 din regulamentul general al asociaţiei, la 
căminul cercetaşilor dela monătirea Sinaia, orele 
10 la ordinea zilei fiind: 
a) Darea de seamă anuală, a comitetului 
Bucegilor, către adunarea generală; 
b) Raportul cenzorilor; 
c) Ratificarea cooptărilor făcute în comitet; 
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d) Alegerea cenzorilor; 
e) Scrisorile colegilor D-na Carola şi D-nul Walter 
Muston şi 
f) Diverse chestiuni. 

În lipsa D-lui inginer Sangeorgian 
preşedintele secţiei şi dupe cererea întregei 
adunări, a fost aclamat ca preşedinte al adunarei 
generale D-l Dr. A. Urechia, iar ca secretari de 
adunare D-nii Nicolae Jianu şi Calista Toma. 
a) D-l Dr. Urechia mulţumeşte adunărei, declară 
şedinţa deschisă şi se intră în ordinea de zi 
acordându-se cuvântul secretarului secţiei D-l C. I. 
Ionescu, care a dat citire Darei de seamă anuale 
(reprodusă mai sus în întregime) asupra activităţei 
desfăşurată, dela 1/1/925 până la 3/X/926. 
b) Dupe aceea D-l V. Bortnowsky cenzor, citeşte 
raportul cenzorilor, de asemenea reprodus înainte. 

Preşedintele punând la vot aprobarea dărei 
de seamă citită, cu diversele ei propuneri, precum 
şi descărcarea comitetului de gestiunea sa până în 
prezent, adunarea le aprobă în unanimitate prin 
aclamaţii. 
c) Adunarea ratifică cooptarea făcută ca membru 
în comitetul Bucegilor în locul rămas vacant prin 
demisiunea D-lui Maior Cesar Apostoliu plecat 
din Sinaia, a D-lui Lt.-Col. V. Vecchi, 
comandantul batalionului I Vânători de munte şi 
membru al secţiei. 
d) Se aleg cenzorii pe anul 1927 în persoana 
Domnilor V, Bortnowsky, C Emanoil şi Gh. 
Vintilă iar ca supleanţi Căpitan Focşeneanu, Nae 
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Dumitrescu şi Albert Nacht. 
e) Se dă citire celor două scrisori adresate secţiei 
de către colegii: D-na Carola Muston în legătură 
cu desinteresarea localnicilor faţă de frumuseţea 
Bucegilor, faţă de desvoltarea Sinaiei, şi D-nu 
Walter Muston pentru protecţia Naturei precum şi 
diverse alte propuneri. 

Adunarea aprobă ca ambele aceste scrisori 
să fie publicate în „Al doilea Anuar" odată cu 
acest proces verbal, cu darea de seamă, cu raportul 
cenzorilor şi cu lista completă alfabetică a 
membrilor secţiei pe ziua de 31 dec. 1926. 
f) În fine, trecându-se la discuţiunea diverselor 
chestiuni în legătură cu prosperitatea asociaţiei,  
D-l Dr. A. Urechia propune ca 2-3 membri din 
comitet să meargă personal pe la comercianţii 
locali spre a le solicita sprijinul moral şi material. 
Adunarea aprobă. 

Se hotăreşte, ca cu începere din ianuar 1927, 
să se dea în fiecare an, un bal costumat anual al 
secţiei, dându-se comitetului puteri depline spre   
a-1 organiza cum va crede că e mai bine. 

Se autoriză de asemenea comitetul secţiei de 
a organiza după posibilitate, cât mai multe 
conferinţe cu intrări plătite, în fiecare din 
localităţile văei Prahovei, cari depind de secţie. 

În ceeace priveşte marcarea Bucegilor, 
comitetul este autorizat să continue lucrarea în 
1927 în limita fondurilor disponibile şi a planului 
general trasat în 1925. Se exprimă mai departe 
diverse păreri şi propuneri, fără însă a se lua vre-o 
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hotărâre şi a se modifica ceva din planul iniţial. Se 
propune în acelaş timp ameliorări la panta dela 
intrarea în „gangul Cocorei" pe drumul Butmăloiu. 
Secţiea neavând însă fonduri pentru această 
lucrare, D-l Lt.-Colonel V. Vecchi anunţă că-şi ia 
sarcina îndreptării pe cât va fi posibil în serpentine 
a acestui drum şi preşedintele adunărei D-l Dr. 
Urechia îi mulţumeşte în numele asociaţiei. 

D-l Căpitan Dimăncescu membru al secţiei 
şi preşedintele asociaţiei sportive Peleşul, arată că 
această asociaţie e încântată de rodnica activitate a 
secţiei Bucegilor căreia donează din partea a trei 
membri ai Peleşului suma de lei 500. Totodată 
făgădueşte Turing-Clubului tot sprijinul membrilor 
cercului Peleş. 

Se mai discută, fără a se lua nici o hotărâre, 
asupra legăturilor ce ar trebui să existe între 
asociaţia T.C.R. şi alte asociaţii de turism. 

Încercându-se să se facă discuţie asupra 
denumirei asociaţiei, D-l C. I. Ionescu secretarul 
secţiei arată că această chestiune fiind complet 
tranşată, numai poate fi discutată. 

D-l Gh. Matheescu membru în comitet, 
propune şi adunarea aprobă, ca să se ceară 
primăriei Sinaia să achite neapărat subvenţia 
prevăzută în budgetul pe 1926 precum şi a se cere 
să se prevadă o nouă subvenţie şi pe 1927. 
Comitetul făgădueşte că va lupta din răsputeri 
pentru îndeplinirea acestor două puncte. 

În fine se mai hotărăşte, ca toate sumele 
provenite din baluri, serbări, conferinţe, etc., sa se 
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împartă în două şi anume: 50% pentru publicarea 
celui de „Al doilea Anuar" şi 50% pentru 
continuarea marcărilor de poteci pentru tabele 
indicatoare, reparaţii de drumuri în munţi, etc. 

Şedinţa s'a ridicat la orele 13 într'o 
atmosferă foarte cordială, (ss) N Jianu, T. Calista, 
C. I. Ionescu, şi W. Muston 
 

Scrisoarea Domnului Walter Muston 
 
Domnule Preşedinte, Domnilor Membri, 
Vă rog a-mi îngădui câteva clipe de atenţie. 

Dorinţa mea este de a vă deştepta interesul şi 
simpatia pentru un subiect de mare importanţă 
pentru asociaţia noastră, Nu mă adresez numai 
membrilor Secţiei Alpine a Bucegilor, ci 
membrilor tuturor secţiunilor şi cu deosebire 
acelora cari sunt botanişti. În deosebi profesorilor 
de botanică dela Cluj. 

Ştiţi că unul din scopurile T.C.R. este 
protecţia naturei, lucru ce se citeşte chiar pe cărţile 
noastre de membru precum şi în toate publicaţiile 
asociaţiei. 

Aşi dori să aflu dela Consiliul de 
Administraţie central cum stăm în privinţa această, 
ce măsuri s'au luat şi dacă suntem ori nu, mai 
aproape acum de a ocroti flora Bucegilor decât 
eram când s'a înfiinţat asociaţia? 

Din când în când am auzit că ar fi vorba ca 
Parlamentul să voteze o lege de apărare a florei 
Carpatine, lege pe care mulţi o aşteptăm cu mare 
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nerăbdare, dar care numai vine; cred în deosebi că 
publicul şi chiar membrii noştri nu-şi dau de loc 
seama de importanţa apărărei Naturei şi mai cred 
că a sosit momentul să numai fie lăsat în ignoranţa 
acestei chestiuni, dacă voim ca să nu vedem 
complet distrusă flora Bucegilor, în aşteptarea 
legei ce va fi să vie. 

Turiştii obişnuesc să considere flora ca 
proprietate a lor, smulgând-o cu rădăcină, numai 
pentru a o privi, mirosi, şi apoi arunca cu nepăsare, 
aşa că desigur se vor revolta când se vor lua 
măsuri de oprirea acestui vandalism care de altfel 
se petrece şi în Alpi. 

D-l Wachner în revista - Societăţii Turiştilor 
Carpatini (S.K.V.) - der Wanderer (No, 6 din 
1926) ne arată datoria noastră şi trebue să-i 
mulţumim pentru interesul ce-l poartă Naturei şi să 
notăm câteva din observaţiile lui. În Austria zice 
el, multe flori se bucură de ocrotirea legei, dar 
punerea în practică a lăsat totdeauna mult de dorit. 
În Bavaria în 1908 s'au publicat ordonanţe pentru 
protecţia florilor cu rădăcină dar permisele 
speciale date pentru a le culege au făcut legea de 
prisos. Numai după reînoite cereri ale asociaţii 
pentru Protecţia Naturei, s'au emis ordonanţe 
pentru apărarea a 15 specii cari nu pot fi nici 
culese nici vândute. 

Cam pe la 1880 a început mişcarea pentru 
ocrotirea Naturei în Elveţia. Azi protecţia Naturei 
în această ţară este un fapt efectiv care dă 
strălucite rezultate. 
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În Italia asociaţia de acolo ceruse stăpânirei 
o lege pentru ocrotirea Floarei Reginei, dar fără 
rezultat. În Dolomiţi această plantă este aproape 
distrusă. În Franţa s'au luat măsuri legale în 
direcţia aceasta între anii 1890 şi 1900. Crearea de 
parcuri naţionale a fost până acum singurul mijloc 
eficace pentru ocrotirea plantelor. În Elveţia există 
în sudul Engandinei un parc naţional de mare 
importanţă. 

În Bavaria şi Austria se făcu acelaş lucru, în 
ultimele luni Italia a dobândit o mare întindere în 
Alpi, Cran Paradiso ca parc naţional, după ce a 
renunţat Regele Italiei la vânătoarea de cerbi ce 
posedă aci... 

Vânzarea nelimitată a Floarei Reginei în 
Valea Prahovei prin oraşe şi în gări ne arată ce 
nevoe avem de o lege de apărarea florei. Şi la noi 
T.-C. R„ Soc. Naturaliştilor, S, K. V., etc,, fac 
planuri, dar numai cu planurile nu se poate ajunge 
la nimic şi aceste asociaţiuni, fără împuternicirea 
unei legi, n'au posibilitatea să ia nici o măsură. 

În Bavaria s'au format, nu de mult grupuri 
de sentinele alpine din mijlocul asociaţiilor 
turistice, care, după un plan bine conceput stau de 
strajă în zilele de sărbători şi vacanţe, prin munţi, 
în locurile mai primejduite de sălbătecia turiştilor 
nenumăraţi, spre a-i împedica să batjocorească 
Natura. Cine se atinge de florile ocrotite este 
amendat pe loc! Cât ar fi de bine dacă am imita şi 
noi pe Bavarezi! 

Vedem deci ca ori cât de înaintată ar fi o 
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ţară, ea întâmpină aceleaşi greutăţi în lupta contra 
spiritului de distrugere al omului, aşa zis civilizat. 
Asociaţia noastră este încă foarte tânără, dar 
pentru ea odată legea căpătată, îi va fi mai uşor, de 
oarece va porni acţiunea din locul de unde 
asociaţiile similare streine au lăsat-o. 

În şcolile primare, secundare şi chiar în 
universităţi ar trebui insuflat tineretului studios 
respectul naturei în general şi al florei şi faunei în 
particular.  

Noi ca asociaţie tânără, desvoltăm o 
propagandă destul de activă pentru a ne înmulţi 
numărul membrilor, o propagandă cu mult 
superioară tuturor sforţărilor ce s'au făcut până 
acum în România de către o asociaţie de turism: 
Casele noastre de adăpost sunt mai curate, mai 
confortabile, mai bine administrate şi mai 
primitoare decât ori ce s'a făcut până acum în ţara 
noastră şi această n"o spun eu, ci streinii numeroşi 
cari le-au vizitat? noi marcăm potecile în munţi în 
aşa fel încât chiar streinii admiră sistemul nostru. 
Ei bine, dar toate aceste propagande şi activităţi 
vor mări enorm numărul excursioniştilor şi secţia 
noastră ar trebui să-şi dea seama din timp, că prin 
augmentarea circulaţiei turiştilor pe munte, ne 
luăm o mare răspundere în ceeace priveşte buna-
cuviinţă către Natură: cred prin urmare că tineretul 
n'ar trebui lăsat de capul lui în mijlocul paradisului 
Bucegilor, care posedă după cura ştiţi una din cele 
mai frumoase şi bogate flore ale Europei şi că de 
acum comitetul secţiei ar trebui să se gândească la 
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măsurile ce ar fi de luat în această privinţă, dacă 
legea pentru apărarea Natureî nu va veni încă. 

Tineretul dela ţară devine când se află în 
munte atât de familiar cu florile - şi unii zic că 
familiaritatea creiază dispreţul - încât nu-şi dă 
seama cât rău face prin zmulgerea florilor cu 
rădăcină mai ales acolo unde pământul moale şi 
umed le face să iasă cu rădăcină cu tot, ceiace se 
observă între altele multe, la Daphne. Distrugerea 
acestei plante a luat astfel de proporţii în Bucegi, 
încât în scurt timp nu va mai exista un singur fir de 
Daphne în întreg acest masiv. 

Mulţi îşi închipue că e o fală a se întoarce 
din excursie cu un mănunchiu de Floarea Reginei 
agăţat de sacul de munte şi cu altul la pălărie; ei 
cred că aceasta arată curaj moral şi dovada de a fi 
învins o primejdie. E regretabil că toţi aceştia nu-şi 
dau seama că pentru cunoscători - şi opinia numai 
pentru aceştia valorează - întoarcerea cu buchete 
de Floarea Reginei îi fac ridiculi de oarece toată 
lumea care umblă pe munţi ştie că şi această floare 
se poate culege pe platourile munţilor mari, tot aşa 
de uşor ca şi mărgăritărelele; deci e păcat că o 
distrug pentru o ambiţie prostească. Afară de 
aceasta, toată Jumea ştie că aceste flori sunt 
vândute în mari cantităţi de către ciobanii de pe 
piscurile înalte. Încă un motiv ca turiştii să renunţe 
la aceste semne puţin serioase de rezistenţă şi curaj 
alpin şi când vor renunţa ei, nici ciobanii nu le vor 
mai distruge căci nu vor mai avea cui să le vândă. 

Cantonierul Petrescu dela Firma Schiel şi-a 
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găsit moartea în decursul acestei veri căzând - nu 
se ştie din ce cauză - pe un senin al Bucegilor dela 
o mare înălţime. Ziarul Dimineaţa fidel absurdei 
legende că Floarea Reginei creşte numai pe 
locurile cele mai abrupte, scrie că şi acesta şi-ar fi 
găsit moartea în căutarea numitei plante, care s'ar 
afla numai prin locurile cele mai prăpăstioase. Ar 
fi de dorit ca corespondentul Dimineţei, să ceară în 
cazuri de asemenea accidente nenorocite, 
informaţii precise dela specialişti. 

Ciobanul este şi el cum spusei un mare 
vinovat, căci în distrugerea Floarei Reginei el şi-a 
făcut un frumos mijloc de câştig; el le adună în 
cantităţi aşa de mari încât se aduc jos în vale cu 
sacii spre a fi vândute de florarii din gări. Contra 
tuturor acestor inconştienţi - căci nu-i putem numi 
altfel - rog Comitetul Secţiei să caute a lua măsuri, 
cel puţin poliţieneşti, până la votarea legei. Am 
văzut în lunile Aprilie şi Mai cum se aduc 
mănunchiuri enorme de Daphne de pe Postăvarul 
şi cum se vând în gara Braşovului; aproape nu e 
om de pe stradă care să nu poarte în Braşov, în 
acel moment, măcar o floricică de Daphne la 
butonieră. 

Poiana Reginei în timpul primăverei 
înflorită de milioane de brânduşe de primăvară. 

S'a văzut la inaugurarea „Casei Omul Mihai 
Haret", cum mulţi membri de ai noştri din cei 
tineri mai ales, purtau buchete de Floarea Reginei 
la pălărie sau agăţate de sacii de munte, împreună 
cu alte floricele în mare parte veştejite, căci toate 
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florile de munte sunt foarte delicate, M'am întrebat 
atunci, în ce hal vor sosi aceste nenorocite flori 
acasă! Şi nu mă îndoesc că imediat, au fost 
asvârlite la gunoi de oarece nimeni nu păstrează 
flori veştejite. În faţa acestui spectacol oribil mi-
am zis atunci că rolul T.C.R. În general şi Secţiei 
alpine a Bucegilor în special este de a se ocupa 
serios de această chestiune, în. care cu hotărâre 
trebue să le vedem intervenind. 

În legătură cu ridicarea Monumentului de pe 
Caraiman, Floarea Reginei este distrusă 
sistematic de către lucrătorii construcţiei în cât 
acest monument nu va sărbători numai eroii morţi 
în răsboi, dar va rămâne şi o comemorare 
permanentă a vandalismului celui mai cumplit faţă 
de o minunată şi nevinovată floricică. 

Termin, Domnilor Membri, acest strigăt de 
alarmă, rugând încă odată Comitetul Secţiei 
noastre să studieze serios chestiunea în cursul 
iernei, spre a lua la primăvară măsurile ce se vor 
impune de împrejurări şi cer odată cu aceasta, ca la 
viitoarerea adunare generală a Secţiei Alpine a 
Buce-gilor, să se prevadă neapărat în ordinea de zi 
discutarea arzătoare şi urgentei chestiuni care este 
PROTECŢIA ŞI OCROTIREA BUCEGILOR. 
Walter Muston 
Casierul secţiei alpine a Bucegilor 
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Scrisoarea Doamnei Carola Muston 
 
Domnule Preşedinte, Domnilor Colegi, 
Profit de fericita ocazie pe care adunarea 

generală a Secţiei alpine a Bucegilor mi-o oferă, 
spre a-mi exprima sus şi tare, mirarea ce-mi 
provoacă mie cât şi altor devotaţi membrii ai 
Turing-Clubului României, absoluta indiferenţă a 
sinăienilor membrii sau nemembrii, faţă de falnicii 
munţi înconjurători. 

Este oare posibil ca toţi aceşti oameni, să nu 
fi ajuns încă să aprecieze poziţia incomparabilă pe 
care soarta le-a hărăzit s'o locuiască? Străini 
călători cari trec prin Sinaia, nu ştiu ce să admire 
întâi; frumuseţile propriu zise ale văei? maiestatea 
panoramică a munţilor? largile puncte de vedere 
ce se desfăşură de pe orice înălţime sau aerul şi 
apa ei binefăcătoare? căci exclamări ca „Perla 
Carpaţilor", „Minunea minunilor", „Privelişte 
dumnezeească", etc., se aud foarte des, dela toţi 
acei cari vin să ne viziteze din afară, dar nici odată 
dela acei de aci. E curios deci cum de localnicii 
Sinaiei, au rămas singurii nesimţitori la darurile cu 
cari generoasa Natură a înfrumuseţat acest oraş. 
Pentru ei a locui la Mizil sau la Sinaia e tot una, ba 
sunt mulţi chiar, cari ar schimba voios Sinaia cu 
Mizilul, Toţi aceştia nu înţeleg că au o mare 
datorie de îndeplinit: să lupte şi să ajute la 
propăşirea localitate! noastre, E adevărat că sunt 
mulţi Sinăieni cari s'au înscris ca membrii ai 
T.C.R., ba unii s'au făcut chiar membri pe viaţă, 
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dar asta nu dintr'un înalt spirit de sacrificiu, ci pur 
şi simplu ca să scape pentru totdeauna de grija 
cotizaţiei anuale. Mai toţi, fie ei cotizanţi sau pe 
viaţă îşi închipue că odată ce-şi plătesc regulat 
cotizaţiile şi-au făcut pe deplin datoria. Aşi dori ca 
toţi aceşti colegi să se pătrundă că lucrul nu e aşa 
de simplu şi că fiecare trebue să lucreze pentru 
asociaţie, nu numai cu punga, ci mai ales cu fapta. 
Sunt foarte rari membrii de ex. cari se urcă pe 
munţi; toţi ceilalţi precum şi întreg restul 
populaţiei, se mulţumeşte să măsoare bulevardul 
dela un capăt la altul şi viceversa, să asculte o 
muzică proastă în parc, să joace câteodată popice 
sau să fie asurzit de sgomotul eşapamentului liber, 
al sirenelor ori al claksoanelor automobilelor în 
fugă. Comparaţi această petrecere cu aspectul 
priveliştelor din munţi cu acele adevărate poeme 
ale naturei făurite din graţia stâncilor romantice, 
din depărtările întrezărite, din frunzişul divers 
colorat, din luminele şi umbrele mişcătoare sau din 
murmurul ademenitor al cascadelor cristaline şi 
veţi vedea câtă greşeală au aceştia de a sta pe loc. 
Vraja ce învălue pe călătorul însetat de câteori dă 
cu sufletul de aceste frumuseţi, e atât de puternică 
încât pe mulţi îi podidesc lacrimile! Vin turişti din 
cele mai îndepărtate colţuri ale Tarei, vin să vadă 
şi să-şi umple ochii şi sufletul de vestitele locuri 
ale Bucegilor, în timp ce localnicii din Sinaia nu 
cunosc Vârful-cu-Dor sau Piatra-Arsă. Nu există 
spectacol comparabil aceluia pe care-l oferă 
dumnezeasca înfăţişare în iunie şi iulie a păşunilor 
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înalte prin florile lor, sau gloria ameţitoare a 
răsăritului ori apusului pe un Omul sau Coştile, ca 
şi panorama formidabilă se se desfăşoară de pe 
balconul Casei Peştera. Sinăianul rămâne însă 
nesimţitor la toate aceste splendori; el nu vrea să le 
vadă; nu doreşte să le cunoască; unii pretind că el 
e mulţumit la ideia că ele există; eu una cred însă 
că nici nu le ştie, fiindcă dacă le-ar şti, nu numai 
că ar dori să le vadă, dar ar îndemna şi pe alţii 
către ele. 

În afară de avantajele pur sentimentale, 
munţii mai presintă şi o valoare materială, care - 
dacă localnicii noştri ar fi mai înţelegători - n'ar 
mai trata-o cu dispreţ. Credeţi dv. oare că? 
Elveţienii nu cunosc valoarea materială a munţilor 
lor? Credeţi oare că Elveţia ar fi ajuns la renumele 
ei turistic de azi, dacă locuitorii ei ar fi fost 
indolenţi şi apatici? Nu, şi iar nu! Toţi de acolo se 
interesează de Alpii lor, cum agricultorul se 
interesează de grâul lui, ori viticultorul de via lui. 
Mai mult! ei primesc cât se poate de bine pe 
vizitatori, sunt amabili şi îndatoritori, sunt 
serviabili şi desintere-saţi, ceeace nu se poate 
spune despre sinăieni ori buştenari. 

Că toţi din Sinaia ar trebui să fie membrii în 
secţia alpină a Bucegilor numai încape îndoială! 
Că fiecare ar trebui să facă din mediul lui un 
membru nou e şi mai sigur, căci secţia noastră 
lucrează pentru progresul Sinaiei, pentru 
deşteptarea localnicilor şi pentru binele turismului 
românesc: de aceea de toţi ar trebui ajutată şi 
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încurajată! 
Exemplu ar trebui luat dela membrii noştri 

bucureşteni, Pe când aceştia pentru bucuria de a se 
sui pe munte - fac cu trenul un drum lung şi 
costisitor, de multe ori sosind seara târziu şi 
umblând noaptea, dupe o zi întreagă de biurou - 
numai pentru plăcerea de a petrece câteva ore pe 
munte sinăîenii cari au munţii la îndemână, nici nu 
se sinchisesc. E regretabil, de oarece întrebaţi pe 
bucureştenii cari cu atâtea sacrificii, vin aci, cât de 
veseli, întăriţi şi împrospătaţi fiziceşte se întorc 
numai dupe 12 ore petrecute pe crestele pleşuve şi 
apoi cât de uşor luptă ei cu greutăţile ce întâmpină 
în decursul săptămânei. 

În toată această mişcare, sinăienii rămân nu 
numai indolenţi, dupe cum spusei, dar ei fac parcă 
înadins ca să ignoreze chiar munca depusă de 
Turing-Clubul României: îţi fac impresia că trăesc 
în altă lume, căci nu cunosc drumuri, nu poteci; 
n'au auzit de marcările în munţi cari înlesnesc atât 
de mult cunoaşterea Bucegilor, ne mai fiind 
primejdie pe timp de negură, de zăpadă sau pe 
noapte. Lucrul e atât de extraordinar, încât se 
constată că 99% din populaţia acestei localităţi, se 
naşte şi moare fără să atingă măcar 1,200 m alt. În 
timp ce sute şi sute de streini am văzut bunăoară 
venind, dela Cluj, dela Oradia-Mare, dela Cernăuţi 
şi Chişinău, pe ploaie, pe vânt şi zăpadă, să asiste 
la solemnitatea inaugurare! Casei Omul Mihai 
Haret. 

Termin, făcând un apel călduros către Dvs. 
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toţi cei cari asistaţi la a-ceastă adunare generală, 
cu rugămintea de a vă ocupa niţel de localnicii din 
Sinaia, Buşteni ori Azuga, spre a-i scoate din 
toropeala în care zac şi spre a-i face să înţeleagă 
cât sunt de minunate frumuseţile masivului la 
poalele căruia trăim şi ale cărei taine, ca să fie bine 
cunoscute, reclamă mai multe vieţi de om. 

 
Carola Muston 
Membră a T.C.R., secţia alpină a Bucegilor 
 

Lista completă a membrilor tecerişti ai 
Secţiei alpine a Bucegilor pe ziua de 31 
decemvrie 1926. 

 
1. Alesăndrescu Ioniţă, comerciant; b-dul Ghica 
22, Sinaia. 
2. Apostoliu, Maior Cesar; str. Spat. M. 
Cantacuzino 17, Sinaia. 
3. Arghiriade, Emanoil; director general 
întreprind. Costinescu, Sinaia. 
4. Bălan, Ecaterina otelier; villa Căreia, Sinaia. 
5. Balica Vasile, perceptor; str. Brătianu 22, 
Sinaia. 
6. Bărbulescu, Eugenia A., Sinaia. 
7. Bejan, Alexandru; str. Vânători l, Sinaia. 
8. Bellu, Ioan; funcţionar C. F. R., Sinaia. 
9. Bocu, Marilina Sever; Lipova (jud. Timiş), 
Banat.  
10. Bocu, Lygia Sever; Lipova (jud. Timiş), Banat. 
11. Boldojar, Aneta V.I.; b-dul Ghica, Sinaia 
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12. Boldojar, Ion C.; contabil la banca populară 
din Telega. 
13. Boldojar, Vladimir I.; contabil la banca 
Albina, Sinaia. 
14. Bolomey, Inginer Gheorghe; adm. delegat 
fabr. Ciment, Azuga. 
15. Bolomey, Petru Gh.; student, Azuga. 
16. Bortnowski, Elena W.; str. Brătianu 39, Sinaia. 
17. Bortnowski, Wladimir, constructor; str. 
Brătianu 39, Sinaia, 
18. Botescu, Sub.-Lt. Constantin; V. de M-te, 
Sinaia.  
19. Bratti Ştefan, elev de liceu, Comarnic. 
20. Buescu, Inginer Ştefan; Cumpătul villa 3-a, 
Sinaia, 
21. Bumbea Gheorghe, comerciant; b-dul Ghica 
43, Sinaia. 
22. Busnatu Maria, învăţătoare; Predeal, 
23. Butta Ion, funcţionar; str. Viitor 14, Sinaia. 
24. Calista, Alexandru; calea Codrului 8, Sinaia, 
25. Calista, Toma; calea Codrului 8. Sinaia. 
26. Cambrea, Locotenent Niculae; V, de M-te, 
Sinaia. 
27. Cazzaro, Dr. Gheorghe; medic şef Spit. 
Principele Nicolae, Azuga^ 
28. Cazzaro, Ileana Dr. Azuga. 
29. Christescu, Tertullian; şeful oficiului P, T, T,, 
Sinaia, 
30. Ciocârlie Dumitru, funcţ. Sinaia. 
31. Cojocărescu, Locotenent Constantin; V, de M-
te. Sinaia. 
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32. Copiz Oswaldo, pictor; str. Luminei 8, Sinaia. 
33. Costa Carlo, antreprenor; str. Eminescu 3, 
Buşteni. 
34. Cotişel Constantin, bucătar; str. Lascar 
Catargiu 16, Sinaia. 
35. Crăciun, Locotenent Niculae; V, de M-te, 
Sinaia. 
36. Cristof Maria V,, comerciant; b-dul Ghica 33, 
Sinaia. 
37. Cucu Aurel D., student; Piaţa Nouă 20, Sinaia. 
38. Dimăncescu, Căpitan D. L; Inst. Nat. de Educ, 
Fizică. Sinaia. 
39. Dolinescu, Căpitan Gheorghe; divizia V, de 
M-te, Sinaia. 
40. Dozzi Antonio, industriaş; b-dul Ghica 43, 
Sinaia. 
41. Dozzi Giuseppe. industriaş; b-dul Ghica 43, 
Sinaia, 
42. Drăgănescu, Iulian student; Trăisteni (corn, 
Teşila). 
43. Dragnea Gheorghe, muncitor; str. Furnica 13, 
Sinaia. 
44. Dumitrache, Maior Ioan; b-dul Ferdinand 14, 
Sinaia. 
45 Dumitrescu, Dr. Gheorghe; villa Ceahlău, str. 
Furnica 14 Sinaia. 
46. Dumitrescu, D-ra Lily; villa Ceahlău, str. 
Furnica 14, Sinaia. 
47. Dumitrescu, D-ra Mimi; villa Ceahlău, str. 
Furnica 14, Sinaia. 
48. Dumitrescu Gheorghe T., comerciant; str. 
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Lascar Catargiu l, Sinaia. 
49. Dumitrescu, Nicolae, comerciant; b-dul Ghica 
74, Sinaia. 
50. Dumitrescu Petre, funcţionar; piaţa Veche 18, 
Sinaia. 
51. Emanoil, Inginer silvic Costache C.; ocolul 
Silvic, Sinaia. 
52. Enculescu, Sub-Lt. Ion; V. de Munte, Sinaia. 
53. Enculescu, Sub-Lt. Iorgu; V. de Munte, Sinaia. 
54. Evolceanu, Sub.-Lt. Alexandru; V. de Munte, 
Sinaia. 
55. Făgărasanu Vasile, otelier; villa Carola, Sinaia. 
56. Finkelstein Lupu; director fabrica de sticlărie, 
Azuga. 
57. Focşeneanu, Căpitan Gheorghe; V. de M-te, 
Sinaia. 
18. Georgescu Nae, comerciant; popicăria Eforiei, 
Sinaia. 
59. Georgescu Tudor N., student inginer, 
Comarnic. 
60. Ghiţescu Elena, învăţătoare, Predeal. 
61. Ghiţescu Eugenia, învăţătoare, Predeal. 
62. Gianni Costică; villa Gianni, Sinaia. 
63. Gianni, D-ra Luciea; villa Gianni, Sinaia. 
64. Gologan, Căpitan Nicolae; V. de M-te, Sinaia. 
65. Goma Ovidiu, funcţionar P. T. T., Predeal. 
66. Gorănescu Alexandru, elev de liceu; Azuga. ' 
67. Hirsch Beno, comerciant; str. Spat. M. 
Cantacuzino 3, Sinaia. 
68. Ionescu, Constantin L, institutor; str. 
Cantacuzino 2, Sinaia. 
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69. Ionescu Elena, Lt. St.; Sinaia. 
70. Ionescu, Locotenent Ştefan Em,; divizia V. de 
M-te, Sinaia. 
71. Ionescu Ştefan K.; ad-torul moşiilor Regale, 
Azuga. 
72. Ionescu-Făcăleţ Ion, intendent; villa Dacia str. 
Lascar Catargiu, Sinaia. 
73. Iorga, Căpitan Petre V, de M-te, Sinaia, 
74. Jaccard, Benjamin; fost profesor; procurist 
Fabrica de Ciment, Azuga 
75. Jaccard, D-na Marioara; Azuga. 
76. Jaccard, D-ra Adrienne Minerve Marguerite; 
Azuga, 
77. Jaccard, D-ra Helene; Azuga. 
78. Jianu Nicolae, institutor; str. Brătianu, Sinaia. 
79. Katz-Roşu, Bernhardt, comerciant; piaţa 
Unirei, Sinaia.  
80. Kalimtjakis Pelias, comerciant; str. Spat, M. 
Cantacuzino, Sinaia.  
81. Lipkanski Baroh, comerciant; str. Prahovei 7, 
Sinaia. 
82. Macovei Toma, comerciant; piaţa Unirei l, 
Sinaia, 
83. Mândru Ioan; procurist şi şef cont. fabrica de 
postav, Azuga. 
84. Manolescu Dimitrie, proprietar; str. Cuza-
Vodă 4, Sinaia. 
85. Manolescu Roza D.; str. Cuza-Vodă 4, Sinaia, 
86. Mantu, Maior Petre; V. de M-te, Sinaia. 
87. Marinescu Dumitru; contabil fabrica de bere, 
Azuga. 
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88. Marinescu, Aretia Maior P,; str. Primăriei 2, 
Sinaia. 
89. Marinescu, Medic Maior Petre; str. Primăriei 
2, Sinaia. 
90. Marinescu, Maria P, dentistă; calea Prahovei. 
Sinaia. 
91. Marţian, General Dumitru; divizia V. de M-te, 
Sinaia. 
92. Matheescu George, proprietar; piaţa Unirii l, 
Sinaia, 
93. Matheescu Decebal, doctorand în ştiinţele 
comerciale, Birmingham 
94. Matheescu, D-ra Sevilla Gh,; piaţa Unirii l, 
Sinaia. 
95. Matheescu, Imperiu Gh., elev de liceu; piaţa 
Unirii l, Sinaia. 
96. Mavrichi, Căpitan Dumitru; V, de M-te, 
Sinaia. 
97. Mavrichi, Vera; Sinaia. 
98. Mazăre, Alexandru I. comerciant; b-dul Ghica 
10, Sinaia. 
99. Medeanu, Căpitan Sabin; villa Maria Ileana, 
Predeal. 
100. Megelea, Marin Gh, muncitor; Secăria, 
101. Mehedinţeanu, Căpitan Gheorghe; V. de M-
te, Sinaia. 
102. Miclăuş Dumitru elev de liceu; b-dul Ghica 
16, Sinaia. 
103. Mihail, Lt.-Col, Gheorghe; divizia V. de M-
te, Sinaia. 
104. Mitu Dumitru comerciant; str. Fabricei 6, 
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Buşteni. 
105. Morărescu Ioan meseriaş; Buşteni. 
106. Muston Carola; villa Wendy. Sinaia. 
107. Muston Walter; villa Wendy, Sinaia. 
108. Muston Wendy; villa Wendy, Sinaia. 
109. Nacht Albert, comerciant; str. Spat. M. 
Cantacuzino, Sinaia. 
110. Neagu Ioan, proprietar şi călăuză; str. Valea-
Albă, Buşteni, 
111. Neamţu Radu, comerciant; b-dul Ghica, 
Sinaia. 
112. Negoiţă Alexandru, funcţ. P. T. T.; str, 
Brătianu l, Sinaia. 
113. Negulescu, Căpitan Şerban; V. de M-te, 
Sinaia. 
114. Nicolaescu Nicolae, chimist; fabrica de 
Ciment, Azuga, 
115. Nistorescu, Marioara L; str. Furnica 39, 
Sinaia. 
116. Oancea Gearge N. comerciant; b-dul Carol 
112. Buşteni. 
117. Orăşanu, Lt.-Col, Alexandru; Oraviţa-
Montană (Caraş-Severin). 
118. Panu, Maior Alexandru, medic veterinar; str. 
Spat. M. Cantac. 2, Sinaia. 
119. Pârâianu, Sub.-Lt, Danciu; V, de M-te, 
Sinaia. 
120. Parhon, Prof. Dr, C, I.; Sinaia. 
121. Parhon, Constantin student; Sinaia. 
122. Parhon, D-ra Constanţa; Sinaia. 
123. Parhon, D-ra Ioana; Sinaia, 
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124. Pasăre Jean croitor; str. Furnica 29, Sinaia. 
l25. Pascu Costică, călăuză în Bucegi; str. Nouă l, 
Sinaia, 
126. Pascu Gheorge, antreprenor; str. Nouă l, 
Sinaia, 
127. Pascu Ion, călăuză în Bucegi; str. Cazarmei 2, 
Sinaia. . 
128. Pascu Niculae, muncitor; str. Nouă l, Sinaia, 
129. Pascu Victor, muncitor; str. Nouă l, Sinaia,  
130. Păunescu, Sub.-Lt, Aurel; V. de M-te, Sinaia. 
131, Pescaru Gheorghe, constructor; str, Soriceanu 
284, Breaza-de-Sus. 
132. Pescaru Grigore, constructor; str, V, A 
Urechia 6, Buşteni, 
133. Pilescu Mihail, fotograf; str. Spătarul M, 
Cantacuzino 21, Sinaia. 
134. Popescu, Const. D. comerciant; b-dul Carol 
83, Buşteni. 
135. Popovici, Constantin I, comerciant; str. Spat. 
M. Cantac. 15, Sinaia. 
136. Predescu, Sub,-Lt. Dumitru; V. de M-te, 
Sinaia. 
137. Radu, Căpitan Ilie; str. Carol I 20, Sinaia. 
138. Radu, D-na Mimi; str, Carol I 20, Sinaia 
139. Rădulescu Nicolae D., elev de liceu; b-dul 
Carol 112, Buşteni. 
140. Ressel Alfons I., procurist fabrica de postav, 
Azuga. 
141. Rhein Dumitru, director comercial fabrica de 
bere, Azuga. 
142. Romalo Alexandrina; villa Seculici, Sinaia. 
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143. Romalo, Căpitan Gheorghe; villa Seculici, 
Sinaia, 
144. Sangeorgian Iosif, inginer-silvic; director la 
Eforia Sp. C. Sinaia. 
145. Săvulescu, Alex. D., inginer-silvic; Poiana-
Ţapului. 
146. Scarlat, Maior Gheorghe; Sinaia. 
147. Schiel, D-na Elena Fritz; str, Industriei, 
Buşteni. 
148. Schiel Fritz, industriaş; str. Industriei. 
Buşteni. 
149. Schiel Heinze, director fabrica de cherestea, 
Azuga, 
150, Schiel Otto, industriaş; str. Industriei, 
Buşteni. 
151. Şerpescu, Lt-Col. Benedict, Sinaia, 
152. Sorescu Cicerone, comerciant; piaţa Unirei 9, 
Sinaia. 
153. Stănculescu, plut.-major Ilie; piaţa Nouă 18. 
Sinaia. 
154. Stănescu, Sub.-Lt. George; V. de M-te, 
Sinaia, 
155. Stănescu Gheorghe, farmacist; b-dul Ghica, 
Sinaia. 
156. Stănescu Russe, farmacist; b-dul Ghica, 
Sinaia. 
157. Ştefănescu Iancu, comerciant; b-dul Carol 90, 
Buşteni. 
158. Stinghe Mircea, inspector inginer, Gara 
Buzeu. 
159. Stoenescu Alexandru, profesor secundar, sos. 
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Naţională 26, Predeal. 
160. Strelicovsky, Toma L; profesor şi directorul 
gimnaziului, Sinaia. 
161. Stroescu Iulian, comerciant; b-dul Carol I; 
Buşteni, 
162. Stroescu Victor, comerciant; b-dul Carol I, 
Buşteni. 
163. Sumedrea, Locot. Ion; V, de M-te, Sinaia. 
164. Tacit Nellu, elev de liceu; villa Maria-Ileana, 
Predeal. 
165. Tăcu Iordan, institutor şi directorul 
orfelinatului C. F. R, Predeal. 
166. Taflan Constantin, funcţionar; str. Industriei 
3, Buşteni, 
167. Tatulea Eugen, elev de liceu; Azuga, 
168. Tatulea Ioan, şef contabil fabrica de ciment, 
Azuga. 
169. Tatulea D-na Roză; Azuga. 
170. Teodorescu Alexandru, comerciant; b-dul 
Ghica 57, Sinaia. 
171. Teodorescu Vasile, tipograf; b-dul Carol I 63, 
Buşteni, 
172. Tomescu Ion, funcţionar C. F, R.; str, Plevnei 
6, Sinaia. 
173. Ungarth Anna; str. Tache Ionescu l, Sinaia. 
174. Ungarth Villy, otelier şi artist-pictor; str. 
Tache Ionescu l, Sinaia.  
175, Urechia, Dr. Alceu, medic; str, Carol I No. 6, 
Sinaia 
176. Urechia, Inginer Nestor; str. V. A, Urechia 
10, Buşteni 
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177. Vasilescu, Lt, Paul; V. de M-te, Sinaia. 
178. Vecchi, Colonel Victor; str. Furnica, Sinaia. 
179. Venturini Adam, constructor; str, Carol I 21, 
Sinaia. 
180. Viişoreanu, Maria Colonel L; str. Furnica 42, 
Sinaia. 
181. Viişoreanu. Colonel Virgil; str. Furnica 42, 
Sinaia. 
182. Vintilă Gheorghe, contabil; calea Prahovei 29 
bis, Sinaia,  
183. Vintilă, Ion L, muncitor cu cai de munte, 
Secăria. 
184. Vlad Gheorghe, comerciant; str. bpăt. MT. 
Cantac. 12, Sinaia. 
185. Vlahidi EmanoiI; b-dul Ghica 18, Sinaia. 
186. Zarifopol, Paul; str, Luther 3, Sinaia. 
187. Întreprinderile Emil Costinescu S, A.; Sinaia. 
188. Fabrica de Ciment Portland S. A ; Azuga. 
189. Noua Fabrică de Postav S. A.; Azuga. 

Cum se vede, de la „Primul Anuar" la „Al 
doilea Anuar" numărul membrilor secţiei a crescut 
cu 95 (dela 94 la 189), deci s'a dublat. Să urăm - 
păstrând proporţia - 400 membri celui de ,,Al 
treilea Anuar". 

Membrii decedaţi de la înfiinţarea secţiei şi 
până la 31 Dec. 1926. 

Constantinescu L. Nicolae,  
Gruner, August L.  
Morărescu, Elena T.  
Negulescu, Constantin,  
Ungarth, Iosef. 
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În ultimul moment, aflăm cu durere că 
Emanoil Arghiriade a încetat subit din viaţă în 
dimineaţa zilei de 27 fevruarie 1927. 

Regretând din suflet moartea acestui valoros 
coleg, care a ajutat asociaţia chiar din primul an al 
înfiinţărei, trimitem îndureratei familii sincerile 
condoleanţe ale întregei secţii alpine a Bucegilor.



 152 

CASELE DIN BUCEGI 
 
Casa Peştera 

 
„Primul Anuar al Bucegilor" a publicat 

(pag. 41-53) spicuiri din registrul de vizitatori al 
Casei Peştera pe intervalul dela inaugurare (21 
Septemvrie 1923) şi până la 31 Decemvrie 1924. 

Aceste însemnări au avut mare succes pe 
lângă cititorii lui. 

Pentru motivele de mai sus, am continuat în 
volumul prezent 
 

Spicuiri din registrul anului 1925 

 
4 Ianuarie 1925. - Cinci drumeţe şi-au 

petrecut sase zile, ca în poveste, în Casa Peştera, 
sărbătorind acolo Anul Nou 1925. Ele urează 
iubitorilor de munte să se împărtăşească în anii 
viitori din aceea ş bucurie. 

Prins a fost pentru ele în codrul înzăpezit 
Anul Nou, în chip de mândruliţă încununată cu 
cetină, de un Haiduc care le-a ţinut următorul 
cuvânt: 

„Anul Vechiu când s'a sfârşit 
În pădure am pornit, 
Haiduceşte să-i ţin calea  
Anului cel Nou, în valea 
Unde la răscruci se 'nalţă 
Din poeni un Han cu vază, 
Şi l'am prins printre nămeţi 
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Ca să-l aduc la drumeţi, 
Cu mâini pline, tinerele, 
Cu mâini pline tot de stele, 
Fie căreia să-i dea 
Stea gătită pentru ea  
Pentru ea şi pentru ei,  
La mulţi ani, drumeţii mei!" 

(ss)Bucura Dumbravă; 
(ss) Constanţa Georgescu; Natalia Silvici; Frossi 
Neniţescu; Elena G. Romniceanu. 

 
5 Ianuarie 1925. - În adevăr minunat lucru 

este muntele, de abia scăpat din atmosfera 
îmbâcsită şi debilitantă a oraşului şi îndată ce ai 
ajuns la munte te simţi altul, atât sufleteşte cât şi 
trupeşte. 

De aceea, iniţiativa celor ce ne-au dat 
„Hanul Drumeţilor" şi apoi „Casa Peştera” cu tot 
confortul admirabil, pentru sălbăticia în care se 
află şi greutăţile imense ce trebuesc întâmpinate 
pentru orice îmbunătăţire, este cu atât mai 
admirabil. 

Nu putem deci să ne oprim de a-i felicita şi 
a-le mulţumi, îndem-nându-i să urmeze mai 
departe cu aceeaşi pasiune, iar drumeţilor ce se vor 
bucura de binefacerile acestui adăpost să le zicem 
să o păstreze şi îngrijească ca pe un monument 
sfânt, căci graţie lui vor putea oricând şi în toată 
libertatea, să se adape la frumuseţile neînchipuite 
ale Bucegilor. 
(ss)Inginer Spiru G.-Haret. 
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6.II.1925. - Vremea frumoasă şi sărbătorile 
vacanţei Crăciunului nădăjduiam că vor aduce în 
meleagurile Peşterei mai mulţi drumeţi. În orice 
caz este un pas bun pentru viitor şi Hanul 
Drumeţilor are toate cuvintele să fie mulţumit. 
Faţă de anii trecuţi, călătorii acestor plaiuri au 
crescut simţitor. 

Am petrecut aci zilele de 4-6 Ianuarie, 
urmând să plecăm mâine în zori şi am rămas 
încântat de felul cum se execută lucrările de 
mărirea casei. Nu mă pot opri să nu aduc şi pe 
această cale felicitări şi mulţumiri amicului Mihai 
Haret şi d-lui W. Muston pentru tot ceeace au 
făcut aci. În pragul anului 1925 le doresc să 
trăiască încă mulţi ani pentru binele asociaţiei 
noastre. 

De asemenea nu pot închide aceste rânduri 
fără să arăt mulţumiri lui Niculae Butmălpiu 
pentru felul cum îngrijeşte casa şi pe drumeţi. 
Dacă adeseori ai neplăceri moş Niculae, şi dacă 
adeseori unii dintre drumeţi îţi vorbesc altfel de 
cum ar trebui, iartă ca un creştin bun ce eşti. 
(ss) Mihai Ciupagea 
 
7/7.1925. - Împins de dragostea de a vedea 
scumpii Bucegi şi în timpul iernei, am pornit cu  
D-nii Ciupagea şi Colman din Bucureşti, în ziua 
de 3 Ianuarie, pentru ca profitând de sărbătorile 
dela 3 la 7 să facem o şedere mai lungă, aci de 
unde numai cu greu te desparţi. 

Într'adevăr, aceste 3 zile pe cari le-am 
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petrecut la Casa Peştera, au fost minunate pentru 
mine; una o pot numi chiar zi de studiu, căci am 
fost întovărăşit de respectatul şi neobositul nostru 
preşedinte Mihai Haret într'o mică excursie - pe 
care eu şi ceilalţi drumeţi - am făcut-o pe 
Suchelniţa, Căţunul Urşilor, Bătrâna, Valea 
Doamnelor până sub cascada mare, şi brâul 
Doamnelor, explicându-ne într'un limbaj pitoresc 
dar savant întregul ţinut imens al căldărei 
Ialomiţei-Doamnelor-Sugărilor, pe care privirile 
noastre lacome de frumos îl coprindea în tot 
momentul dela o margine la alta. Nu pot descrie 
feeria acestei plăcute lecţii în plină iarnă, în aer 
liber şi în mijlocul zăpezilor de Ianuarie, 
înconjuraţi fiind de orgia unor coloraţii, mereu 
schimbătoare, până la apus. 

Mulţumesc deci încă odată creatorilor şi 
'îndrumătorilor acestei asociaţii, pentru munca ce o 
depun spre prosperitatea ei; mai mulţumesc lui 
nenea Niculae Butmăloiu de felul cum ştie să-şi 
îngrijească călătorii, iar ca membru drumeţ îi mai 
mulţumesc şi de felul în care ia seama ca avutul 
asociaţiei să nu se ruineze. 
(ss) Petrică Coliban 
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Domnul Mihai Haret, preşedintele “Hanului 
Drumeţilor" a scris odată că nopţile petrecute la 
„Casa Peştera" nu se pot uita. În adevăr neuitate 
rămân, prin confortul şi buna primire uimitoare pe 
cari le găseşti aci, precum şi prin buna dispoziţie 
pe care ţi-o dăruesc din belşug. 

(ss) Inginer Minovici, Toma Calista, Ion 
Purcărea şi Ion Gaiser. Casa Peştera în 30 Ian. - 
7 Febr. 1925. 

 
28 Mai 1925. - Un alpiniste francais felicite 

„Hanul Drumeţilor" (futur Touring-Club de 
Roumanie) de son installation de Casa Peştera et 
de l'effort fait pour donner aux touristes le confort 
dont ils ont besoin pour se reposer. Le but a ete 
completement atteint. 

Il serait seulement a desirer que le tenancier 
soit plus prevenant et plus complaisant pour les 
visiteurs. 
(ss) Multrier C.A.F. - T.C.R. 
 

8 VI 925. - Si vraiment le tenancier de cet 
abri confortable est a ce point peu prevenant et 
peu complaisant, chose qui n'est pas vraie d’apres 
ce qu'ecrivent les visiteurs et d'apres ce que j'ai 
constate par moi-meme, je demande a Mr. 
Multrier pourquoi ne fait-il pas une reclamation en 
regie, d'autant plus qu'il est membre du Touring-
Club de Roumaine? Ne serait-il pas de sa faute 
que le tenancier est parfois peu aimbale? 
(ss)Celestin de Saint-Didier, Paris 
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Subsemnatul, însoţit de 3 persoane am 
vizitat ,,Casa Peştera" în ziua de 15 Iunie 1925. 
Am fost ospitalizaţi şi îngrijiţi cât se poate de bine. 
Ne pare bine că am găsit şi în ţară la noi o 
întreprindere turistică în plină desvoltare. Opera 
„Hanul Drumeţilor" poate sta alături în mod 
onorabil cu cele mai vechi cluburi turistice din 
străinătate. Felicităm din inimă iniţiatorii acestei 
asociaţii româneşti şi jdorim ca activitatea lor să se 
întindă în toată ţara. 
(ss.) Doctor I. Gnnţescu, prof. universitar Cluj; 
Doctor M. Tiesenhausen Cluj; A. Cipesius student 
în farm. Cluj; Gheorghe I. Chiciu când. prof. 
Nădlac. 15 Iunie 1925. 
 

29 Iunie 1925. - Admirabila realizare care 
este „Casa Peştera", în care am petrecut în două 
rânduri deplin mulţumit este menită să dea un 
puternic îndemn tuturor ca să se folosească de ea 
în tendinţa de a cunoşte mai deaproape frumuseţile 
munţilor noştri. 

Toată admiraţia şi recunoştinţa noastră 
pentru entusiasmul şi devotamentul comitetului 
Asociaţiei Turing-Club, cu deosebire D-lui Haret. 
(ss) Nae Ionescu, de la Ministerul Muncii 
 

29 Iunie 1925. - Când „Hanul Drumeţilor" a 
păşit cu hotărâre spre realizarea frumosului său 
program de activitate, m'am simţit sufleteşte legat 
de întreaga această mişcare menită să deschidă 
zări nouă sufletului românesc din România 
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întregită. 
Sărbătorit'am ieri încă un pas mare făcut 

înainte întru îndeplinirea acestui ţel şi sufletul mi-a 
tresăltat de bucurie la vestea dată de iubitul nostru 
Preşedinte, veşnic neobosit, că în curând şi „Casa 
Omul" va fi o realitate. 

Să dea Dumnezeu ca „Turing-Clubul 
României", formaţiunea de maturitate a „Hanului 
Drumeţilor" al cărui nume scump nu va dispărea 
niciodată din inimele noastre, de vreme ce 
aminteşte vremile frumoase ale muncii 
începutului, să ajungă centrul în jurul căruia se vor 
grupa toate forţele vii şi sănătoase ale neamului 
nostru menit să trăiască şi în viitor în străvechile-i 
hotare vremile de mărire ale strămoşilor. 

Un cuvânt de mulţumire se cade să rămână 
şi acum ca în totdeauna pentru familia Butmăloiu 
dela care mereu, în drumurile noastre pe aci, am 
avut primirea cea mai prietenească. 
(ss) Arch. Const. Popescu 

 
1 Iulie 1925. - Am vizitat „Casa Peştera" 

unde am fost găzduiţi cât se poate de bine timp de 
două nopţi. Ne-a impresionat mult curăţenia şi 
confortul localului, 
(ss) Medic Maior Marinescu; Maior G. Vulturescu 

 
2 Iulie 1925. - Excursia studenţilor 

naturalişti în ziua de l şi 2 Iulie la Peştera Ialomiţei 
şi împrejurimi. Toţi excursioniştii au fost plăcut 
impresionaţi de priveliştele măreţe oferite de 
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Peştera, cheile Ialomiţei şi împrejurimele 
muntoase ale Peşterei. Excursioniştii au fost 
găzduiţi la Casa Peştera, unde am găsit un bun 
adăpost şi o găzduire confortabilă. Cu această 
ocazie studenţii excursionişti exprimă sentimentul 
lor de gratitudine şi recunoştinţă D-lui Haret, iar 
îngrijitorului Butmăloiu îi exprimă viea lor 
mulţumire pentru modul amabil şi binevoitor de 
găzduire. 
(ss) Dr. Stan Ionescu şi alte 24 semnături 

 
5.V.1925. - N'aşi putea spune de câte ori am 

trecut în timp de şase ani, pe la chiliile călugărilor, 
iar în ultimii doi ani, ca membru, pe la „Casa 
Peştera". De nenumărate ori am făcut acest sublim 
şi înălţător parcurs, iarna, vara, toamna şi nici 
odată nu mi-am putut sătura ochii şi sufletul de 
frumuseţile fără seamăn ce le oferă masivul 
Bucegilor şi încântătoarele văi ale Ialomiţei, 
Morarului, Mălăeştilor, etc., iar mai presus de 
toate, necontenit am venit vesel plecând trist că,., 
nu pot rămâne cât mai mult prin aceste locuri unde 
mă simt în totdeauna mai bun, mai iubitor, mai 
înţelegător de tot ce c înalt şi frumos. 

Înainte era mai rău când, nu exista „Casa 
Peştera"; poate şi alţi camarazi drumeţi işi 
amintesc, cum dormeam la schit, şi cum ajungând 
apoi acasă trebuia să luăm baie spre a face pe 
„anumiţi mosafiri nepoftiţi ce se înfigeau în piele" 
să ne lase să dormim. Şi totuşi nici teama de 
„exantematic" nu m'a făcut nici pe mine, nici pe 
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alţii, să încetăm cu vizitarea locurilor acestea 
sublime. 

De când însă prin stăruinţa, munca şi 
perseverenţa extraordinara a D-lui Haret a luat 
fiinţă „Turing-Clubul României" şi „Casa Peştera" 
chiar cei mai pretenţioşi turişti trebuie să convină 
că, aceasta este admirabil organizată şi condusă şi 
că îndeplineşte din punctul de vedere al 
confortului aceleaşi condiţiuni de trai bun şi linişte 
pecari le găseşti în casele de munte din Elveţia. 

Şi de data aceasta „Moşu Niculae 
Butmăloiu" ca în totdeauna m’a primit cu aceeaşi 
dragoste cu care ştie el, să primească pe drumeţi şi 
nedrumeţi. Eu n'aşi putea concepe „Casa Peştera" 
fără acest “moşneag", dârz, muncitor, politicos, 
sfătos nevoie mare şi când trebuie clănţos cu 
vizitatorii nedisciplinaţi ori lipsiţi de bun simţ. 

Urez deci încă dată respectatului nostru 
Preşedinte Mihai Haret, sănătate, viaţă lungă şi 
perseverenţă în frumoasa muncă începută. Mai 
urez vitalitate şi prosperitate „Turing-Clubului 
României" şi nu mă îndoesc că în curând va 
ajunge alte instituţii similare din străinătate. 

Regret că serviciul nu mi-a permis să iau 
parte la inaugurarea „Casei Peştera", dar cu 
sufletul am fost aci între camarazii drumeţi, 
(ss) Locot. Ionescu Em. Ştefan B.I.V.M. Sinaia 

 
4 Iulie 1925. - Din 1891, de acum 34 ani, de 

când ca student în ştiinţele-naturale am făcut la 
Peştera Ialomiţei prima mea excursie, în condiţii 
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de adăpostire primitive, şi până azi aproape în 
fiecare an - afară de anii teribili 1916-1918, dar 
glorioşi pentru neamul nostru - am venit prin 
aceste locuri pentru cercetarea bogăţiilor ştiinţifice 
ale Bucegilor. Sub conducerea mult regretatului 
meu Profesor de Botanică Dr. D. Brândză, am 
învăţat să le cunosc, să le iubesc, iar graţie 
umbletului meu, am descoperit interesanta plantă 
Hepatică de pe Valea Cerbului, a Ialomiţei, de pe 
Jepi şi alte vârfuri pe care am numit-o Bucegia 
Romanica în eterna amintire a Bucegilor şi a Ţării 
româneşti. În decursul atâtor ani am asistat şi la 
îmbunătăţirile succesive a mijloacelor de 
găzduirea vizitatorilor. Cu întemeierea „Casei 
Peştera" s'au pus bazele unui serios mijloc de 
rămas mai mult timp în aceste locuri, graţie 
energiei întemeietorului acestei asociaţii D-lui 
Mihai Haret, graţie colaboratorilor săi, şi graţie lui 
Niculae Butmăloiu şi a familiei sale neobosite şi 
pricepute întru găzduire a oaspeţilor, căci cine 
doreşte în mod serios să cunoască frumuseţile 
munţilor, găseşte în această „Casa Peştera" loc de 
adăpost, de odihnă şi chiar de întremare. Din par-
te-mi pe lângă mulţumirile ce le aduc celor de mai 
sus, le urez să ne trăiască sănătoşi spre a duce şi la 
mai mare progres opera admirabilă începută şi 
susceptibilă de îmbunătăţiri. 
(ss) Sim. St. Radiam 
Profesor la „liceul Lazăr, conferenţiar la 
facultatea de ştiinţe, şef de lucrări la Institutul 
botanic cu ocazia excursiunei făcută cu studenţii 
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anului II-lea din ştiinţele-naturale, în zilele de 3-4 
Iulie 1925 de la Sinaia pe la Vârful-cu-dor, 
Peştera-Babele-Jepi-Buşteni. Urmează încă şeapte 
iscălituri. 
 

18-23 Iulie 1925. - Deschiderea Casei 
Peştera înseamnă un nou capitol în istoria 
explorărei ştiinţifice a Bucegilor, oferind 
naturaliştilor adăpostul şi confortul indispensabil 
pentru cercetări. Energicul şi înţeleptul ei creator, 
Mihai Haret va găsi de sigur mijloacele materiale 
şi sprijinul moral al „teceriştilor" pentru 
completarea acestei opere naţionale; pentru 
amenajarea „Casei Omul" şi pentru organizarea 
unor „Parcuri naturale" - rezervaţiuni ştiinţifice - 
în câteva puncte mai de seamă, câştigând astfel 
laurii „Ctitoriei Munţilor" şi mulţumirile noastre. 
(ss) Dr. AI. Borza, prof. univ. Cluj 

 
29 VII 926. - Ditirambicele extazieri în faţa 

„Naturii" nu's cel mai fericit fel de a acoperi cu 
câteva rânduri goliciunea paginei albe şi 
nevinovate. 

Ceeace importa, e să recunoaştem deplina 
utilitate a „Casei Peştera" felicitând pe iniţiatori şi 
realizatori, pentru opera lor de încurajare şi 
ocrotirea turismului, dar mai ales să spunem un 
cuvânt bun pentru felul chibzuit, civilizat şi 
prietenesc cu care d. N. Butmăloiu, administrează 
Casa şi primeşte pe turişti. 
(ss) Ion Dragu 



 163 

31 Iulie 925. - Pentru prima oară vin la Casa 
Peştera de când s’a clădit acest important „Palace" 
în vârful Bucegilor. Aduc ex-presiunea admiraţiei 
şi mulţumim noastre pentru buna noapte ce am 
petrecut. Ce am apreciat încă foarte mult este buna 
regulă, ordinea şi curăţenia care domneşte. O 
prietenească strângere de mână D-lui Mihai Haret. 
(ss) C. R. Sturdza 

 
31 Iulie 1925. - Confirmând cele imediat 

precedente adaug că pentru prima oară într'un 
adăpost de munte, au lipsit vieţuitoarele 
indesirabile. Un mare pas înainte. 
(ss) Grigore Pherekyde 
 

4 August 1925. - Ca elveţieni nu putem să 
nu fim extasiaţi de măreţia şi farmecul plaiurilor 
cari înconjoară „Casa Peştera" unde am stat mai 
multe zile şi de unde cu greu ne despărţim. 

Această casă de adăpost este o binefacere 
pentru drumeţul obosit sau urmărit de intemperii, o 
încurajare a străbate şi cunoaşte aceşti munţi uriaşi 
şi prin urmare, o necesitate. Sper că acest frumos 
inceput va urma cât mai curând desvoltarea 
necesară. Ţelul e nobil şi iniţiatorii nu pot fi în 
deajuns încurajaţi. 

Familia Butmăloiu îşi dă multă silinţă să 
mulţumească toată lumea, ceeace nu e lucru uşor. 
(ss) Laurent Rothenflue, M. Rothenflue 
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12 August 1925. - Plecat din Bran dimineaţa 
11/VIII, urmând drumul Poarta - M-tele Zănoaga - 
M-tele Clincea - Ciubotea – Scara - Omul - 
Obârşia Ialomiţei am ajuns seara la „Casa 
Peştera", unde am petrecut noaptea. 

Exprimând mulţumirea mea pentru opera 
desăvârşită a D-lui Mihai Haret, preşedintele 
Turing-Clubului României nu-i urez altceva decât 
s'o continue cu perseverenţă pentru a înfăptui şi 
cealaltă casă „la Omul" şi ca exemplul dat de d-sa 
să găsească nu numai admiratori ci şi cât mai mulţi 
sprijinitori. 
(ss) Valeriu Puşcariu  
Asistent universitar Inst. de Speologie - Cluj. 
 
[..] 
 

„Casa Omul Mihai Haret" 
 
 Nimic n'ar putea forma un istoric mai 
complet al Casei Omul, de cât discursurile cari 
s'au rostit la inaugurarea ei în ziuă de 7 August 
1926. 

Discursul preşedintelui asociaţiei Mihai 
Haret, fiind stenografiat îl putem reda în 
întregime: 

 
Onorat Auditoriu şi Scumpi Colegi, 
Solemnitatea inaugurală la care v'am 

convocat astăzi şi care multora din noi ne umple 
sufletul de o vie emoţiune, căci ne vedem realizat 
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visul a doi ani de perseverenţă şi luptă dârză, ne 
arată că continuitatea în sforţare - cu toate 
greutăţile imense ce au fost de învins - duce 
totdeauna la rezultate pos'.tive şi apreciabile. 
Proba, o aveţi în faţă. 

Graţie acestei continuităţi, dar mai ales 
graţie colaborărei armonioase dintre membrii 
noştri, asociaţia - numai după 5 ani de existenţă - 
poate inaugura o a doua casă de adăpost în munţi, 
cea mai înaltă din întregul lanţ carpatic. 

Prima - Casa Peştera - o cunoaşteţi; n'am 
nevoe să vorbesc de dânsa. Faima ei din ţară a 
trecut şi peste hotare. Numeroase sunt scrisorile şi 
însemnările elogioase ale alpiniştilor streini cari au 
vizitat-o; unele din ele vor apare în ,,Al doilea 
Anuar al Bucegilor". 

A doua, este aceasta - denumită Casa Omul 
- cu patronul Sfta Maria - 15 August. Pentru 
serbarea acestui patron, să ne dăm întâlnire aci în 
fiecare an, căci T.C.R. va organiza în numita zi de 
15 August o excursiune colectivă până la această 
casă. Cum o vedeţi - deşi mică - ea se prezintă în 
admirabile condiţii de construcţie, de situaţie 
turistică dar mai ales de perspectivă alpină. Şi 
ţineţi socoteala că acestea toate se petrec la 2.500 
m alt, că deşi ne găsim abia la primii paşi ai operei 
gigantice ce ne-am propus, ne putem totuşi mândri 
cu modesta noastră căsuţă, fiindcă ea ne dă 
speranţe de viitor, pentru idealul turistic românesc, 

Eu privesc solemnitatea de azi, ca un mic 
eveniment social în România nouă, căci faptul - 
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neînsemnat în aparenţă - că o asociaţie culturală a 
reuşit să construiască, în cei cinci ani de existenţă, 
două case de adăpost în munţi, ne arată că 
turismul, că dragostea de natură, încep să prindă 
rădăcini, să se desvolte, şi să se afirme; putem 
deduce cu alte cuvinte că binefacerile turismului 
devin şi în ţara noastră ceva mai evidente şi mai 
apreciate. Dar tocmai acest neînsemnat început 
trebue să ne redubleze forţele de luptă şi 
propagandă în favoarea frumuseţilor naturale ale 
României, căci năzuinţa de căpetenie a Turing-
Clubului României este să atragă tineretul 
intelectual în cercul lui turistic, spre a-1 scoate din 
aerul viciat al oraşelor şi a-1 aduce în zilele de 
vacanţie şi sărbători la niunte, în acest imens 
laboratoriu de sănătate, de voe bună, de cultură 
fizică şi intelectuală, de solidaritate, dar mai ales 
de dragoste de ţară. Practica muntelui va face în 
viitor una din tăriile Naţiunei căci ea e un fel de 
vrajă definitivă care pune stăpânire, transformând 
pe om. Alpinistul sau carpatistul - ca şi fizicianul, 
chimistul sau naturalistul nu se improvizează. Din 
contră, muntele trebue practicat de adolescent căci 
cine a prins de tânăr gustul lui, toată viaţa până la 
bătrâneţe - îl va practica cu aceeaşi ardoare şi 
pasiune fiindcă el ca toate spectacolele măreţe ale 
Naturei, ca marea, ca regiunile polare, fascinează. 
Muntele la omul matur, care trebue să se sprijine 
numai pe sine, desvoltă responsabilitatea, 
stabileşte încrederea în sine şi suscită o neîntrecută 
perspicacitate. Iată de ce toate sforţările noastre, 
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atât prin cărţile ce publicăm, ca şi prin întreaga 
activitate, se îndreaptă mai ales către tineretul 
intelectual pe care ne străduim să-l facem mai 
entusiast pentru munte şi deci mai resistent şi 
disciplinat, 

Mă opresc, căci nu e nici locul, nici timpul 
să vorbesc mai pe larg de binefacerile turismului şi 
ale alpinismului, Am făcut de altfel acest lucru 
adese-ori, prin cuvântări, conferinţe şi 
publicaţiuni, iar cele două, trei adevăruri ce 
exprimai acum, sunt sufic ente spre a lăsa să i se 
întrevadă deosebita lui importanţă în viaţa 
modernă. Din această însemnătate, dar mai ales 
din faptul că Dvs. ca membrii aţi ţinut să asistaţi în 
număr atât de mare la serbarea de azi, reese cred 
cu evidenţă, ce rol de seamă ar trebui să aibă în 
România de azi o asociaţie turistică ca a noastră, 
încă puţin cunoscută şi prea puţin ajutată de 
oficialitate şi de marele public. Este tipic în 
această privinţă următorul exemplu: numeroşi 
tineri practică azi muntele cu pasiune; cred că ei 
sunt mai multe mii. Cu toate acestea asociaţia 
progresează încet, având prea puţini membrii, căci 
ce înseamnă 1.800-1,900 de asociaţi (din cari 200 
nu şi-au plătit cotizaţia pe 1926) faţă cu 
scumpetea, cu greutăţile de tot felul, dar mai ales 
faţă cu ţelurile noastre considerabile, De ce nu vin 
prin urmare, toţi aceşti iubitori ai Naturei, ai 
muntelui, să ne mărească rândurile şi puterea? 
răspund fără şovăire! pentrucă nu-şi dau seama de 
forţa uriaşă a solidarităţei. De aceea vă rog să 
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intensificaţi propaganda Dvs. în favoarea 
asociaţiei, căci numai astfel vom putea păşi mai 
repede spre progres. 
 

Doamnelor, Domnilor, 
Cred că nu strică, să schiţez în linii mari, 

programul nostru de viitor, care se poate rezuma în 
următoarele: clădiri de case de adăpost în munţi; 
reparaţii şi construcţii de drumuri şi poteci; 
marcarea potecilor în munţi şi tabele indicatoare 
(remarcabila marcare a Bucegilor, vă arată în ce 
constă această importantă activitate); înfiinţare de 
biurouri de voiagiu şi informaţie turistică în 
diverse localităţi: publicaţiuni de specialitate în 
româneşte, franţuzeşte, etc.; construcţie de hărţi 
turistice; înfiinţarea unei arhive fotografice a 
României; organisare de campinguri; înfiinţare de 
grădini alpine şi creare de mici staţiuni ştiinţifice 
de studiu la unele din casele de adăpost, se poate 
judeca ce operă considerabilă ne propunem să 
înfăptuim, în ceeace priveşte turismul la munte. 
Dar această operă n'o vom putea îndeplini, fără 
ajutorul şi colaborarea Dvs. Să nu vă închipuiţi că 
mulţumindu-vă să fiţi membrii disciplinaţi ai 
asociaţiei, că plătindu-vă regulat cotizaţia, rolul 
Dv. s'a terminat. Rolul Dvs abia de aci începe, 
dacă voiţi ca asociaţia să nu lâncezească; el este 
mare şi important, căci fiecare din Dvs trebue să 
fie un centru de propagandă activă. 

Şi acum că am atins în treacăt mai toate 
chestiunile de seamă, îmi rămâne să mai adaog 
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oarecari date, cifre şi detalii, cari desigur vă vor 
interesa. 

H.D. a luat fiinţa legală în ziua de 15 Martie 
1921. El a fuzionat cu Turing-Clubul României în 
care s'a topit, în cursul anului 1925. Azi T.C.R. are 
fiinţă legală, fiind persoană morală şi juridică 
conform legei persoanelor juridice. 

Casa Omul a fost lucrată la Buşteni în 
August 1924, montată şi demontată în curtea 
funicularului Schiel, petrecând iarna tot acolo. 
Materialul a fost apoi urcat sus pe creastă, cu 
ajutorul funicularului în Iunie 1925 şi apoi 
transportat aci. Montarea ei definitivă a început la 
15 Septemvrie 1925, fiind complet terminată în 
ziua de 24 Decemvrie 1925. Cum vedeţi, 
transportul materialului a mers greu; el a fost şi 
foarte oneros pentru punga asociaţiei, de oarece 
ne-a costat peste 80,000 lei, în afară de ajutorul 
preţios pe care ni l'a dat batalionul din Sinaia, 
graţie colegului nostru Lt.-Col. Alex. Orăşanu, pe 
atunci comandantul numitului batalion. În schimb, 
montarea casei a mers ceva mai repede, graţie 
zelului colegilor noştri fraţii Pescaru, aci prezenţi, 
meşterii casei, cari cu o îndârjire extraordinară, cu 
toate viscolele şi uraganele violente cari au bătut 
acest vârf de pe la 15 Noemvrie 1925 înainte, nu 
s’au descurajat ci au lucrat intens, pentru a ne da 
un moment mai de vreme gata acest minunat 
adăpost carpatic. 

Costul total al casei, în stadiul în care se 
vede este în sumă rotundă de lei 325.000 cu 
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mobilier şi ustensile. Din această sumă: 
Familia Bragadir a dat 40,000 lei. 
Banca Naţională 30.000 lei. 
D-na general Grămăticescu în memoria fiilor 
dispăruţi Alexandru şi George Grămăticescu, 
pasionaţi carpatişti, 20.000 lei. 
Creditul Minier 20.000 lei. 
Prietenii doctorului Petru Gold-Haret mort îndată 
după terminarea răsboiului, de asemenea entuziast 
carpatist, 7.000 lei. 
Comuna Sinaia graţie colegului Gh. Mateescu 
50.000 lei. 
Societăţile Electrica, Edilitatea şi I.R.D.P. câte 
5.000 lei. 
Alte mici subvenţii şi donaţii, sub 5.000 lei toate la 
un loc 31.000 lei. 
Primăria Capitalei 20.000 lei. 
Ministerul Instrucţiei 10.000 lei. 
Sau total general lei 243,000. 
Restul de lei 82.000 sunt adunaţi dela membri. 
 

Cum vedeţi, membrii au contribuit abia cu 
25 la sută din costul total şi aceasta nu din 
desinteresare, ci pentrucă - după cum menţionai şi 
mai sus - suntem cu mult prea puţini. Vă închipuiţi 
ce am putea realiza, dacă am avea măcar un 
minimum de 5.000 membrii la curent cu plata 
cotizaţiei? Iată de ce este nevoie de o propagandă 
cât mai activă pentru recrutarea de noi membrii, 
cari să-şi plătească regulat cotizaţia. 

Casa Omul fiind prin urmare realizată graţie 
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ajutoarelor şi colaborărilor pe cari le-am arătat, în 
numele asociaţiei şi al Dvs tuturora, mă simt dator 
să adresez cele mai călduroase mulţumiri 
generoşilor donatori, precum şi fraţilor Pescaru 
constructori. Mai mulţumim colegilor nostril Fritz, 
Otto şi Carol Schiel, cari cu cea mai mare 
bunăvoinţă ne-au pus la dispoziţie funicularul 
pentru transportul materialelor, lt.-colonelului 
Orăşeanu care ne-a dat ajutorul soldaţilor pentru 
aranjarea drumului precum şi amicului Walter 
Muston aci present, vice-preşedintele secţiunii 
alpine a Bucegilor care lucrează cu adevărată 
pasiune la îndeplinirea scopurilor asociaţiei şi care 
a făcut, în intervalul l Oct. 1925 la 24 Dec. 1925, 7 
drumuri grele de iarnă pentru supravegherea 
construcţiunii, cumpărare de materiale, etc. În fine, 
nu pot uita pe colegii noştrii şi amicii mei, maior 
Cesar Apostoliu, d-rul Emil Casimir, Ion Tatulea, 
avocat Gh Mortzun, arhitecţii Const. N. Popescu şi 
Mircea Chernbach, Ioan Colman, avocat D. 
Popescu-Baldovin şi institutor C. I. Ionescu, cari 
neobosiţi au luptat fie pentru a strânge fonduri, fie 
pentru diferite intervenţii, contribuind în largă 
măsură la această con-strucţiune. Fără aceşti 
preţioşi colaboratori Casa Omul n'ar fi putut lua 
fiinţă şi de aceea cu toţii trebue să le rămânem 
îndatoraţi. 

 
Doamnelor şi Domnilor, 
Timpul fuge şi d-v. n'aţi venit aci sa 

ascultaţi discursuri. Termin deci cuvântarea mea. 
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mulţumind tuturor participanţilor pe care-i felicit 
că au venit pe un timp atât de rău, pentru o aşa de 
mică serbare ceeace pentru noi conducătorii 
asociaţiei este o chezăşie a progresului viitor şi 
despărţindu-ne nu mă pot opri de a face urarea, ca 
să ne întrunim cât mai des la asemenea inaugurări, 
spre binele şi prosperitatea T.C.R., turismului 
românesc şi deci în mod direct pentru refacerea şi 
propăşirea României. 

După d. Mihai Haret a vorbit d-l Ioan 
Tatulea din Azuga, care într'o entusiastă cuvântare 
a propus ca adăpostul de pe vârful Omul. să poarte 
numele de „Casa Omul Mihai Haret" ceea ce 
numeroasa asistenţă a aprobat în unanimitate. 

Au mai vorbit după aceea d-nii: Henri 
Trembiski avocat, care într'o poetică alocuţiune a 
preamărit frumuseţile Carpaţilor şi Vale-rlu 
Puşcariu din Cluj care într'o mişcătoare cuvântare 
a reamintit de premergătorii alpinismului 
românesc, dela Marele Rege Carol I şi până la 
ultimul dispărut, Bucura Dumbravă. 

Din cauza timpului nefavorabil solemnitatea 
s'a terminat mult mai de timpuriu de cât ar fi dorit 
organizatorii.
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ÎN MEMORIA MEMBRILOR ŞI 
ALPINIŞTILOR DISPĂRUŢI 

 
Secţia Bran şi Alpină a Pietrei-Craiului 
Pentru ca toţi membrii secţiei alpine a 

Bucegilor să fie în curent cu desvoltarca asociaţiei 
noastre, le aducem cu bucurie la cunoştinţă, că în 
ziuă de 14 Iunie 1926, a luat fiinţă în Bran (jud. 
Bra şov) o a doua secţie întitulată: 

Secţia Bran şi alpină a Pietrei-Craiului al 
cărui sediu social este în Predeal-Bran şi care 
numără aproape 50 membri. 

Scopurile principale ale nouei secţii sunt: 
a) Amenajarea turistică a masivului Piatra-Crai, şi 
b) Desvoltarea Branului ca centru turistic şi 

climatic. 
Asociaţia posedă chiar, în Poarta-Bran, 

numai la 800 m distanţă de Castelul Bran, un 
splendid teren de circa 1.500 m.p. întindere, pe 
care intenţionează a clădi un mare şi frumos cămin 
turistic, din balconul căruia se va putea privi la 
„Omul". 

Comitetul local al secţiei se compune din: 
Preotul Iosif Tătulea, preşedinte; 
Preotul Valeriu Puşcariu, vice-preşedinte; Nicolae 
Vlad, casier; Ioan Voinescu, secretar şi 
Membrii: Preotul Victor Puşcariu, Dr. Aurel 
Stoian medic, Ioan Iosif Puşcariu, învăţător, Sabin 
Străvoiu farmacist şi Nicolae Popovici comerciant. 

Urând viaţă lungă şi prosperitate tinerei 
secţii, nu ne îndoim ca toţi iubitorii Branului şi 
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Pietrei-Craiului îi vor da concursul spre o rapidă 
desvoltare în folosul frumoasei regiuni ce-şi 
propune a organiza turisticeşte. 
Comitetul Bucegilor 
 

Galeria dispăruţilor 
 

Am arătat în „Primul Anuar" cât de mare 
nevoe este - la noi mai ales, unde trecutul nu se 
respectă îndeajuns - să preamărim memoria 
oamenilor de seamă cari au lucrat sau contribuit la 
desvoltarea turismului şi alpinismului. Ca atare am 
dat acolo biografiile lui Joseph Vallot, lui Nicolae 
Bogdan, D-rului Petru Gold-Haret, D-rului Jules 
Jacot-Guillarmod şi Frantz Schrader. 

Continuăm în Anuarul present începută 
rubrică, vorbind mai departe de câţiva însemnaţi 
dispăruţi în cursul anului trecut, sau mai exact în 
intervalul dela ,,Primul" şi până la acest „Al doilea 
Anuar". 

 
Cora Irineu 
Pentru8 majoritatea iubitorilor de Natură, a 

trecut aproape neobservată moartea pasionatei 
turiste Cora Irineu, care în scurta trecere prin 
viaţă, a ilustrat literatura română cu unele din cele 
mai frumoase pagini ce s'au scris asupra 

                                                
8 Articolul acesta era destinat volumaşului „Primul Anuar” 

apărut în 1925. Sosind însă prea târziu îl publicăm 
acum. 
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pitorescului Ţarei noastre. 
Fire idealistă, sfioasă, de o modestie dusă la 

exagerare, Cora Irineu, dedicându-şi activitatea 
studiilor literare şi filosofice, a citit cu pasiune de 
fină intelectuală, tot ce-i oferea mai ales literatura 
franceză, scriind în acelaş timp şi articole în care 
analiza opera poeţilor săi favoriţi: Verlaine şi 
Francis Jammes. 

Dragostea pătimaşă de artă, de frumos, de o 
maladivă sensibilitate, a isbucnit însă şi mai 
puternică, când în sufletul ei delicat au început să 
vibreze frumuseţile Naturei. 

Atunci, a evadat din bibliotecă ca să apuce 
hoinară pe cărări tăinuite de munte, unde respirând 
adânc aerul îmbălsămat de flori alpine, răcorindu-
se la şipotele cu apă cristalină, poposind la stâne, 
se apropia cu dragoste şi înţelegere de tot ceiace 
formează farmecul Naturei şi al oamenilor, 
descătuşaţi de tiparul, rigid al obişnuitelor 
convenienţe orăşeneşti. 
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Puţinii ce au urmărit paginile ei9 despre 
Ţara Bârsei, a Oltului sau a Crişului, despre oierii 
Mărgineni din munţii Cibinului ori scrisorile 
bănăţene risipite prin ,,Viaţa Românească" şi 
„Ideea europeană", au ghicit în scrisul uşor şi 
mlădios, cu colorate şi inspirate imagini, un talent 
în plină evoluţie. 

Nu i-a fost dat însă acestui suflet ales să-şi 
vadă realizate pe deplin strălucitele-i însuşiri, căci 
s'a desprins din viaţă chiar în ziua când ieşia 
proaspăt de sub tipar, volumul în care prietenii îi 
adunaseră pitoreştile ei „Scrisori Bănăţene". 

Privirea care îndrăgise cu atâta nesaţ 
răsăriturile şi apusurile de soare, renunţase de bună 
voie la ele, lăsând în urmă numai păreri de rău şi o 
singură amintire, însemnările fără pereche, despre 
locurile şi oamenii întâlniţi în neastâmpăratele 
peregrinări, însemnări pe cari - ca un omagiu pe 
deplin meritat - le-am dori cât mai citite de toţi cei 
                                                
9 Literatura turistică a Corei Irineu 
1. 1921. În ţara Bârsei - Note de călătorie - Viaţa 
Românească a. XIII No. 3, pag. 240-248. 
2. 1922. În ţara Crişului - Viaţa Românească a. XIV No. 3, 
pag. 354-365. 
3. 1922. Scrisori bănăţene - Ideea Europeană (adunate în 
volum, vezi 7). 
4. 1923. Oraşe, sate, femei - Ideea Europeană No. 118. 
5. 1923. Prin ţara Oltului - Scrisori din călătorie - Ideea 
Europeană No 126-127. 
6. 1923. Prin Munţii Cibinului - Scrisori din călătorie - 
Ideea Europeană - No. 128-129. 
7. 1924. Scrisori bănăţene - Cultura Naţională l vol. 72  
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ce îndrăgesc frumuseţile Naturei. 
Val. Puşcariu asistent la Inst. de Speologie din 
Cluj Membru al T.C.R. secţia munţilor Apuseni. 

 
Bucura Dumbravă 
Drumeţia românească şi-a pierdut pe cel mai 

bun prieten al ei, iar Touring-Clubul pe unul din 
întemeetori. Bucura Dumbravă s'a săvârşit din 
viaţă în Port-Said, în pragul Europei, pe când se 
întorcea din India, la 30 Ianuarie 1926. Drumeaţă 
până la urmă, ea s'a săvârşit pe drum. Răsăritul, cu 
cerurile lui de ocra roşie, o aureolează ca într'un 
rămas bun de mari hagialâcuri. 

Când am cunoscut-o eu, numele îi era de 
mult făcut; şi am căutat s'o cunosc tocmai pentru 
că avea acel nume. Vorbesc, fireşte, numai de 
numele de drumeaţă, singurul care ne priveşte aici. 

Aveam încă dinainte de răsboiu, poate dela 
1909 sau 1910, un mic cerc de prieteni, cu care 
făceam, credeam atunci şi mai cred şi astăzi, 
drumeţie adevărată. Nu porneam adică după 
locurile de turism consacrat cu pârtie făcută şi cu 
descrieri prin călăuzele internaţionale. Măreţ ni se 
părea muntele, cu porţile lui de piatră în drumul 
cerului, şi măreaţă Marea, cu podul de safir până 
într'altă lume. Dar ni-era drag şi şesul cu văi 
leneşe, ducând la vre-o mănăstire de demult, la 
vre-o margine de Vlăsie de stejari sau neducând 
nicăeri, din preajma Bucureştiului, de pe Sabar sau 
de pe Moştişti. Pentru că ni-era drag mersul în 
sine, cu întâmplările neaşteptate pe care le poate 
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aduce şi ni-era dragă vecinătatea apropiată a 
oraşului de reşedinţă, unde e firească şi uşoară 
revărsarea duminicală a mulţimii anevoe de urnit 
mai departe, în bucuria noastră drumeţească se 
amestecau şi gânduri sociale. 

Ne ziceam „drumeţi", cu un cuvânt în care 
vream să punem corespunzătorul neaoş al 
turistului, şi făceam sub ocupaţia germană, pe 
lângă obişnuitele expediţii, mici şezători pentru 
noi. La una din aceste şezători s'a arătat într'o 
seară şi Bucura Dumbravă. Am fost de-atunci 
foarte aproape, nouă ani, până când s'a aşternut 
deodată între noi marea depărtare. 

Dela întâile întâlniri, la biuroul ei plin de 
flori, am pus la cale treburi de drumeţie. Punctul 
meu de vedere social se împăca bine cu al ei, deşi 
se îndreptau spre scopuri deosebite. Fireşte că 
Bucura avea vederi mai largi. Omenirea mea 
trebuia să fie. mai ales pe atunci, mai răstrânsă. E 
destul însă că amândoi căutam o formă pentru 
trezirea şi captarea atenţiei, în deosebi, a 
tineretului; prietena mea zicea: către munte, iar eu, 
către adâncirea din nou în mediul natural. 
Problema dintâi era aceea a adăpostului, a hanului 
vechiu, însă de rândul acesta de munte şi de 
singurătate. Aşa a ieşit „Hanul Drumeţilor", care, 
în câteva săptămâni, a ajuns o societate cu articole 
şi aliniate spre spaima glumeaţă a Bucurei. Mai 
târziu el s a schimbat în Touring-Clubul României. 
O nouă muncă şi voinţă de organizare se 
adăugaseră. Noi, nemaisimţindu-ne după aceea 



 179 

atât de trebuincioşi, am rămas mai mult deoparte. 
În amintirea Bucurei, însă, acel nume dintâiu n'ar 
trebui uitat. Un despărţământ al clădirilor sau o 
secţie locală s'ar cuveni să-l ducă mai departe. 
Touring-Clubul ar purta-o astfel ca într o firidă, pe 
aceea care i-a fost cea mai hotărâtă dintre ctitori. 

Tot pe acea vreme am mai vorbit şi despre o 
carte a munţilor. Bucura Dumbravă se gândise la 
ea poate mai demult. Trebuia să fie... Dar nu mai e 
nevoe să spuiu ce trebuia să fie. „Cartea Munţilor" 
a fost scrisă şi o avem. În ea trăeşte nu numai 
muntele nostru şi duhul adevăratei drumeţii, dar 
trăeşte Bucura întreagă, cu plecările ei la Peşteră, 
cu popasurile la stână, cu negurile de pe Negoiu, 
cu florile din poieni şi cu prietenii de înălţimi. 
Sunt acolo date de ziar al unei vieţi de drumeţ, cu 
întâmplări, gânduri şi visuri, aşezate apoi ca în 
nişte mănunchiuri înmirezmate, în capitole 
deosebite. .,Cartea munţilor" e cea mai frumoasă 
floare, sădită în grădina literaturii româneşti, pe 
care Bucura a adus-o din drumuri de treizeci de 
ani. Cu ea scriitoarea ne însoţeşte de-acum a. 
neîntrerupt, şi va mai însoţi multe rânduri de 
oameni după noi, atât în căţărările pe piatră cât şi 
în citirile din ceasuri de odihnă. Aerul tare de 
acolo, plin de stele, va înconjura feciorelnic şi va 
pune pace în zbuciumul nostru. Iar cei cari au 
cunoscut-o, şi ca mine i-au mers alături, pe brâne 
înguste sau pe vâlcele gâlgâitoare, vor avea 
vedenia pasului, şi mai ales a neasemănatului ei 
zâmbet. 
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Măgură de nisip, gătită de un an cu flori şi 
bătută de veacuri de talazuri, de la Port-Said! 
Emanoil Bucuţa 
Membru T.C.R. secţ. Bucureşti 
 
 

Ştefan Spirescu 
(24 Octomvrie 1875 - 15 Fevruarie 1927) 
În momentul de a pune „Al doilea Anuar" 

sub presă, ni se comunică din Bucureşti, ştirea 
neaşteptată şi întristătoare a decesului lui Ştefan 
Spirescu, directorul general al comptabili-tăţii 
Ministerului Instrucţiunii, membru fondator al 
T.C.R. şi unul din cei mai valoroşi membrii ai 
Consiliului de Administraţie Central. 

Peste măsură de îndureraţi - deşi Ştefan 
Spirescu n'avea nici o legătură cu secţia alpină a 
Bucegilor - nu ne putem opri de a slavi acest suflet 
de elită, care ştim că a lucrat enorm la desvoltarea 
Turing-ului nostru. În interval ce trece puţin de un 
an, T.-C. R. are nenorocul şi mâhnirea să piardă 
doi membrii aleşi, doi propagandişti convinşi, 
două fiinţe de o inteligenţă şi cultură superioară: 
Bucura Dumbravă - 30 Ianuarie 1926 şi Ştefan 
Spirescu - 15 Fevruarie 1927. 

Ştefan Spirescu, deşi tânăr, căci moare în 
deplină putere şi activitate numai în vârstă de 51 
de ani, făcea totuşi parte, prin sedentarismul său 
din vechia generaţie. Prin urmare, el nu era turist 
şi cu atât mai puţin alpinist. Cu toate acestea, 
graţie culturei şi minţei lui agere, el a înţeles din 
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primul moment, cât e de mare şi important rolul 
turismului în viaţa modernă, alăturându-se în mod 
spontan mişcărei turistice româneşti, lucrând în 
mod real şi cu convingere la propăşirea acestui 
element de cultură, de progres şi de îmbogăţire, în 
timp ce alţi gălăgioşi, indicaţi prin situaţia lor să 
ne ajute, stau deoparte, graţie materialismului 
ignobil care-i stăpâneşte. Onoare lui Spirescu, căci 
meritul lui e cu atât mai mare. 

Nu e locul în acest modest Anuar, să se facă 
o biografie mai largă lui Ştefan Spirescu. La timp, 
se va vorbi desigur despre el în publicaţiile 
sediului central. Acum noi n am făcut altceva 
decât să fixăm un moment mai de vreme, figura lui 
interesantă, care trebuie să rămână tuturor de 
exemplu, pentru ca şi membrii secţiei alpine a 
Bucegilor, cari n'au fost prin Bucureşti sau n'au 
avut norocul să-l cunoască, să ştie că, nu numai 
Spirescu a fost un conducător ales, care a lucrat 
intens pentru propăşirea asociaţiei noastre, dar că 
lui singur se datoreşte crearea şi putinţa publicaţiei 
bibliotecei literare a asociaţiei din care până în 
prezent avem două numere apărute: Cartea 
Munţilor şi Vraja Bucegilor, 

Numele lui Ştefan Spirescu va trăi veşnic 
printre noi şi scumpă ne va fi memoria lui. 
Regretând moartea lui prematură, adresăm 
îndureratei sale familii, cele mai sincere 
condoleanţe. 
Comitetul Bucegilor 
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L.V. Bertarelli 
Cu adevărată şi sinceră durere, Turing-

Clubul României a aflat, în Martie 1926, de 
moartea subita a Preşedintelui Fondator al Turing-
Clubului Italiei, L. V. Bertarelli, care de mai bine 
de 30 ani, era în fruntea acestei strălucite Asociaţii 
ştiinţifice-culturale-turislice, pe care a condus-o 
până la cel mai înalt destin. 

L. V. Bertarelli era un mare turist, dublat de 
un mare organizator şi de un editor genial de 
ghiduri, de itinerare de călătorie şi de hărţi, al 
căror ansamblu constitue azi un faimos monument 
ridicat prin meritul său personal, în gloria 
turismului italian. 

Deşi cam târziu, Turing-Clubul României 
trimite prietenilor săi din Turing-Clubul Italiei, 
expresia adâncei sale păreri de rău. 
Consiliul de Administraţie Central 
 
 

Henri Ferrand 
(l853 - l926) 
La Grenoble s'a săvârşit din viaţă, anul 

trecut, unul dintre luptătorii cei mai de seamă în 
alpinism: avocatul Henri Ferrand. 

Descendent dintr'o veche familie, în care 
iubirea ţinutului de baştină - unde neam din 
neamul lor se născuse şi trăise - se ridicase la 
înălţimi de dogmă religioasă şi de fanatică 
închinare. Henri Ferrand, din fragedă tinereţe îşi 
dedică întreaga-i activitate studiului. Deopotrivă 
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de pregătit şi pentru litere, ca şi pentru ştiinţă, 
strălucind în ambele cu aceiaşi putere, simţea 
totuşi în întreaga-i fiinţă, chemare tot mai 
hotărâtoare pentru ştiinţe. Dar părintele său 
tremura la ideia, că o carieră în ştiinţe i-ar înstrăina 
fiul de scumpul lor Grenoble şi de munţii lor dragi. 
Şi astfel Henri Ferrand este silit să se întoarcă 
către barou; iar în timpul liber, însoţit de tatăl său 
şi sub conducerea lui, începe să facă alpinism. De 
acum înainte câştigat de nobila ştiinţă şi neîntrecut 
sport către care dragostea tatălui său îl îndrumase. 
Henri Ferrand îi închină toată activitatea sa, dedi-
cându-se muntelui cu trup şi suflet. 

Scurt timp după înfiinţarea Clubului alpin 
francez în 1874. Henri Ferrand e ales secretar 
general al secţiei Iserului. Un an după aceasta, 
faima lui este generală şi un cântec popular de 120 
cuplete, îi cântă gloria mereu crescândă. Membru 
al Societăfei turiştilor din Dauphine, unde mult 
timp fu preşedinte, membru al Clubului Alpin 
Italian şi al Clubului Elveţian, activitatea lui se 
desfăşoară puternică, pretutindeni. 

Suferind de o slăbire a inimei, constrâns să 
facă din ce în ce mai rar curse lungi, el se dedică 
cu totul, propovăduirei prin scris a alpinismului. 

Rând pe rând, în afară de colaborarea 
permanentă la redactarea Anuarelor C. A. F., a 
articolelor din ,,La Montagne", „L'Echo des 
Alpes', etc., apar în decurs de ani în editura 
„Gralier şi Rey" din Grenoble, o întreagă 
bibliotecă alpinăr studii magistrale însoţite 
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documentat de gravuri şi fototypii. Planşe, schiţe 
şi hărţi amănunţite le completează. 

Aceste splendide cărţi: „Les beaux pays" 
foarte cunoscute şi la noi, înfrumuseţează azi 
biblioteca multor tecerişti de seamă. 

Toată regiunea Grenoble, cu minunaţii ei 
munţi, cu crestele înzăpezite pururea, cu gheţarii 
pierduţi în imensităţi de haos, cu tainice lacuri 
cristaline, este zugrăvită cu mână de maestru, cu 
suflet de adânc înţelegător şi de pătimaş iubitor al 
frumosului, deci al muntelui. 

Sub pana lui, Alpii îşi desvăluie tainele şi în 
lumină strălucitoare se ivesc din neguri „Mont 
Blanc", „La Meidje", „Le montagnes de la 
Grande Chartreuse", pe când în văile lor adânci 
torentele îşi prăbuşesc fără odihnă volbura apelor 
înspumate. 

Şi peste toate acestea, duhul lui pluteşte 
acuma mulţumit, pentru că întradevăr Henri 
Ferrand a lăsat din viaţa-i, brazdă adâncă pe 
ogorul patriei lui iubite, a acestui Grenoble, căruia, 
el şi ai săi, pururea i-au fost închinaţi cu trup şi 
suflet. 

Să dorim şi să sperăm, ca alpinismul 
românesc să aibă cât mai curând un Henri Ferrand 
al său, care, ca şi acesta, să cânte şi să 
preamărească gloria Carpaţilor şi taina adâncilor 
lor văi. 
Const. N. Popescu, arhitect la Primăria Capitalei  
Membru în Cons. de Adm. al T.C.R. 
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Aflăm de moartea lui F. Dumesnil, 
secretarul Consiliului de Administraţie al Turing-
Clubului Franţei şi marc iubitor al Carpaţilor 
româneşti. În adevăr, F. Dumesnil a vizitat în 1924 
Casa Peştera, unde a locuit patru zile, cercetând pe 
un timp admirabil întreaga regiune a Peşterii 
Ialomiţei care l-a captivat, înapoiat la Sinaia, a 
căutat să cunoască pe conducătorii - pe atunci ai - 
Hanului Drumeţilor cărora exprimându-le felicitări 
i-a asigurat de întreaga sa simpatie. 

Regretând moartea prematură a acestui 
distins alpinist, adresăm cele mai sincere 
condoleanţe Turing-Clubului Franţei cât şi 
îndureratei sale familii. 
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