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PREFAŢĂ 
 

Cu adâncă mulţumire şi cu mândria pe care 
o dă rodul unei munci pusă în serviciul 
dezinteresat al unei cauze înălţătoare, secţia alpină 
a Bucegilor, prezintă entuziaştilor săi „al treilea 
Anuar al Bucegilor". Este aceasta o manifestare 
solidă, în care - am impresia - mai toţi teceriştii 
văd nu numai trăinicia secţiei Bucegilor, dar mai 
ales valoarea ei culturală. În adevăr, deşi abia la 
„al treilea", volumul este aşteptat din ce în ce cu 
mai mare nerăbdare şi interes, iar cele peste patru 
sute exemplare reţinute până azi În mod anticipat, 
confirmă pe deplin exactitatea afirmaţiei de mai 
sus. 

Cu acest prilej se mai poate face constatarea 
că o directivă sănătoasă şi constantă e suficientă de 
multe ori pentru a scoate la iveală marile însuşiri 
ale neamului românesc, care în contra tuturor 
greutăţilor, aşteaptă numai o prelucrare pricepută, 
conducătoare în cazul nostru, la realizarea unui 
ideal turistic ce a fost atât de bine fixat de către 
secţia alpină a Bucegilor. 

Din dările de seamă anuale către adunările 
generale ale secţiei, publicate în „Anuarul al 
doilea" şi în acest „Al treilea anuar", cât şi din 
articolul Anuarele Bucegilor al colegului nostru 
inginer-profesor Nestor Grechia din volumul de 
faţă, se desprinde lămurit idea predominantă, pe 
care această publicaţie o urmăreşte!... Nu mai 
insist deci asupra ei!.. Iar că anuarul răspunde unei 
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immediate nevoi, o dovedeşte nu numai succesul 
lui, dar şi conţinutul lui, căci - deşi foarte tânăr - el 
se poate mândri cu merituoşii şi numeroşi lui 
colaboratori, cari răspunzând apelului adresat, 
dovedesc că i-au înţeles pe deplin rostul şi 
necesitatea. Şi din acest punct de vedere deci, 
comitetul Bucegilor care a avut idea publicării 
„Anuarului Bucegilor" poate fi mândru de reuşita 
ei şi în numele membrilor Turing-Clubului 
României, îl rog să primească sincere felicitări. De 
asemenea rog pe toţi distinşii autori de articole să 
primească călduroasele noastre mulţumiri pentru 
efectiva lor colaborare, la idea atât de minunat 
pusă În practică. 
IOAN COLMAN 
Secretarul general al T.C.R. 
Membru tecerist al secţiilor  
Bucureşti şi Bucegilor 
 

Secţia alpină a Bucegilor dela înfiinţarea ei 
(24 ianuarie 1924) şi până azi (31 decemvrie 1927) 
a desfăşurat următoarea activitate: 
1. A organizat câteva excursiuni în Gârbova şi 
Bucegi; 
2. A organizat conferinţe cu subiect turistic-
pitoresc în Sinaia şi Azuga; 
3. A publicat „Primul Anuar" de C. I. Ionescu, Al 
doilea Anuar al Bucegilor de C. I. Ionescu şi 
lucrarea Peştera Ialomiţei şi Casa Peştera de M. 
Haret; 
4. A reparat mai multe poteci în munţi (Valea 
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Jepilor, Piatra Arsă, spre Vârful-cu-dor, la 
Dihamu, etc.); 
5. A început marcarea potecilor în întreg masivul 
Bucegilor, lucrare gigantică evaluată 200.000 lei. 

S'au marcat până acum - din totalul de 350 
km de poteci câte sunt de însemnat în Bucegi - 137 
km, lucrare care a costat 80.000 lei. Mai sunt deci 
de marcat 213 km pentru care mai trebuesc 
120.000 lei; şi 
6. S'au pus în diverse puncte tabele indicatoare. 
 

Înştiinţare 
Continuăm în acest volum cu publicarea 

harţei masivului Bucegilor, care va apare treptat la 
scara 1/10.500, în foi separate, putându-se racorda. 

În anuarul al patrulea sperăm să dăm o 
schemă generală a foilor pe care această hartă le 
va cuprinde. 

Foaia doua, aprubtul de la valea Cerbului 
spre Dihamul ce oferim ca supliment la acest al 
treilea anuar, se racordează perfect cu foaia primă 
publicată odată cu al doilea anuar, în care s'au 
strecurat câteva greşeli şi lipsuri în partea cuprinsă 
între valea Cerbului şi marginea din dreapta a 
harţei. 
Ca atare, prin această a doua foaie am repetat 
rectificată, partea cu greşeli a hartei; care trebuie 
prin urmare suprapusă celei din anul trecut până la 
linia neagră notată A-B. În felul acesta abruptul 
prahovean al Bucegilor, este foarte fidel 
reprezentat, atât în ceeace privesc formele de 
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teren, cât şi toponimia veche pe care pentru 
totdeauna am fixat-o. 
Mihai Haret şi Radu Ţiţeica 
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Studii, descrieri, recenzii, ştiri, sfaturi. 
 
Proecte de viitor ale Secţiei alpine a 

Bucegilor 
1. Continuarea şi terminarea marcărei Bucegilor. 
(Vezi punctul 5, pag. X).  
2. Marcarea Postăvarului la Predeal în asociaţie cu 
secţia Braşovului, înfiinţată în anul trecut. 
3. Publicarea de monografii istorice-turistice-
pitoreşti a localităţilor Sinaia, Buşteni şi Azuga; 
Castelul-Peleş şi Predealul au fost publicate de 
centrală. 
4. Înfiinţarea în Sinaia a unui biurou de informaţie 
turistică, cu un cămin turistic, cu bibliotecă şi sală 
de conferinţe. 
5. Tabele indicatoare peste tot şi poteci pentru 
mici excursiuni. 
6. Organizare de conferinţe, serbări şi excursiuni 
în munte, cu localnicii de pe valea Prahovei, etc. 
7. Construcţia unei case în poiana Carp, de pe 
Piscul-Câinelui.
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Închinare Regelui Ferdinand I 
de Mihai Haret 

 
La adunarea generală a T.C.R secţia alpina a 

Bucegilor, D-nul Mihai Haret preşedintele 
asociaţiei, a deschis şedinţa, rostind alăturata 
închinare, pe care întreaga asistenţă a ascultat-o în 
picioare. 

Darea de seamă pe larg, a şedinţei numitei 
adunări generale, a se vedea mai la urmă pag. 135 
şi următoarele. 
 

Doamnelor - Domnitor, Stimaţi Colegi, 
Înainte de a intra în ordinea de zi propriu 

zisă, se cuvine să ne îndreptăm smeriţi - câteva 
momente - gândurile către Acela, care a fost 
Regele Ferdinand I, glorios căpitan şi făuritor al 
României Mari, plecat prea de timpuriu dintre noi 
în decursul anului trecut, adică de la ultima        
D-voastră adunare generală. 

Regele Ferdinand I a fost un Rege Mare şi 
cred că nu e nimeni în această sală, care să nu ştie 
ce a făcut Acest Domnitor pentru Ţara Lui de 
adopţie. De aceea şi jalea Neamului Românesc la 
moartea Lui a fost grozavă, tocmai fiindcă a fost 
sinceră, deoarece fiecare Român a avut intuiţia 
atunci, că stingerea Regelui martir, bun şi blând, 
era mai mult decât simpla pierdere a unui şef 
suprem; era o catastrofă naţională care ar fi putut 
sgudui din temelii acest Stat închegat cu atâtea 
sacrificii şi nu îndestul de consolidat. 
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De aceea cu toţii, de la mic la mare, ne-am 
cutremurat. 

Graţie Providenţei însă, graţie mai ales 
cuminţeniei proverbiale a poporului Român, 
momentul cel greu a fost trecut cu bine şi sperăm 
că Ţara va continua să propăşească liniştit 
desvoltându-se normal. 

 
Stimaţi Colegi, 
Era prin urmare natural, ca şi Turing-

Clubul României să împărtăşească marea durere 
provocată de dispariţia Scumpului Rege, cu 
aceiaşi intensitate - dacă nu mai mare chiar - ca a 
întregului Neam Românesc, de oarece El era mai 
mult de cât aproape de noi şi de sufletul nostru, de 
idealurile pe cari le urmărim ca şi de activitatea 
noastră. Afirm acestea, nu din auzite, ci din cele 
personal aflate într'o lungă audienţă ce mi-a 
acordat la Bucureşti în ian. 925, când m'am dus 
să-i prezint lucrarea mea „Castelul Peleş" şi să-i 
vorbesc de „Turing-Clubul României” pe atunci 
„HanulDrumeţilor”. Îndată ce am intrat, mi-a dat 
mâna, mi-a desemnat un scaun chiar în faţa Lui 
lângă o masă mare încărcată de cărţi frumos 
legate şi mi-a cerut să-l vorbesc de scopul vizitei 
mele. Înţelegeţi Domnilor că această primire 
apropiată, mi-a transformat timiditatea în 
entusiasm plin de vervă, aşa că uşor I-am putut 
face o lungă şi colorată expunere, asupra 
înfiinţărei Hanului Drumeţilor, asupra activităţei 
sale prezente dar mai ales viitoare, asupra 
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transformării asociaţiei în Turing-Clubul 
României, la care încă de atunci mă gândeam - 
lucru ce l'a aprobat, dând din cap - asupra 
mijloacelor de înfăptuirea scopurilor noastre, 
precum şi asupra Castelului Peleş ca reşedinţă 
domnească, şi ca monument arhitectonic. 
Expunerea mea pasionată, care a fost ascultată cu 
atenţie încordată, I-a comunicat atâta căldură, 
încât - de unde în acel moment eu socoteam 
audienţa terminată - am fost reţinut încă o 
jumătate de oră, în care timp El mi-a vorbit de 
Natură, de dragostea de Natură, de lupta pentru 
protecţia frumuseţilor naturale, de Castelul Peleş 
şi de conservarea lui de flori şi de pajişti înflorite 
mai ales, şi mi-a arătat personal, discutând şi 
răsfoind cu mine, faimoasa colecţie de plante pe 
care o publică la Cluj „Grădina Botanică" 
intitulată „Flora Romaniae Exsiccata", din care a 
apărut până acuma 8 centurii1 şi pe care o avea 
pe masă la loc de onoare. Cu aceiaşi ocazie mi-a 
spus, că El n’a fost turist ca Marele Său Unchiu 
Regele Carol I, nu pentrucă nu-i plăcea turismul, 
ci pentrucă nu putea umbla mult pe jos. În schimb 
îi plăcea vânătoarea, nu atât pentru vânatul 
propriu zis ci pentru a se putea găsi cât mai des în 
mijlocul Naturei şi al studiului florilor. Audienţa 
mea s'a terminat cu permisia ce mi-a dat, ca 
îndată ce Turing-Clubul României va fi format şi 
                                                        
1 Vezi: Flora Romaniae Exsiccata de Alex. Borza (Cluj) în 
“Contribuţiuni botanice din Cluj”, tomul I fasc. 9, martie 
1928. 
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consolidat să mă duc să-L văd, iar dacă vre-o dată 
sprijinul său pentru T.-C. R. ar fi necesar, să nu 
mă dau în lături a I-l cere. Prima parte a acestei 
permisii n’am îndeplinit'o, deoarece noua noastră 
asociaţie n a putut lua fiinţă de cât în april 1926, 
iar în 1921 când ar fi trebuit să-l comunic primele 
rezultate, Regele era - după cum ştiţi - grav bolnav 
şi obţinerea unei audiente numai era posibilă de 
cât pentru chestiuni de Stat. 

Partea a doua a permisiei, am îndeplinit-o 
însă, căci cerându-i cu puţin timp înainte de a se 
prăpădi, voia de a ridica o casă de adapost pe 
„Şeaua Mare a Caraimanului" lângă Crucea 
Eroilor, proprietate a Domeniului Coroanei, nu 
numai că ne-a acordat voia cerută, dar s'a cedat 
chiar cu act în regulă - Turing-Clubului României 
asociat cu Societatea Naturaliştilor din România - 
folosinţa gratuită şi indefinită a terenului necesar 
acestei construcţii. 

Vedeţi dar, că am avut dreptate la începutul 
acestei cuvântări, când am afirmat, că Regele 
Ferdinand I era foarte aproape de noi şi de 
sufletul nostru, atât prin faptul că era în curent cu 
existenţa şi cu activitatea noastră, cât şi mai ales 
prin faptul, ca însuşi gusturile sale — dragostea 
nemărginită de Natură - îl apropiau şi mai mult de 
opera noastră. De altfel, faptul acesta e un adevăr 
real, iar nu o frază goală1. Regele Ferdinana I era 
                                                        
1 Pentru întărirea celor de mai sus, credem că reproducerea 
următorului articol, publicat în tomul I fascicolul 10 -  martie 
1928 din „Contribuţiuni botanice din Cluj" este concludentă. 



 12 

un naturalist pasionat, iar în ceeace priveşte 
plantele - afirm de la profesori competenţi ca şi 
din constatare personală - eră un botanist distins, 
care cunoştea, studia şi aprecia cu admiraţie, 
bogata istorie floristică a României. 

Pe lângă toate celelalte merite, pe care nu e 
locul să le analizăm în această scurtă închinare 
căci alţii mai competenţi decât noi au făcut-o cu 
mai mult talent, pentru noi teceriştii, marele Rege 
dispărut mai avea în plus şi pe acela, de a fi fost 
sufleteşte adânc legat de opera ce urmărim. De 
aceia şi din acest punct de vedere, veşnică şi 
scumpă trebuie să ne rămăe memoria şi opera Lui. 

 
Stimaţi Colegi, 

Sinaia, frumoasa Sinaie, sediul şi sufletul secţiei 
alpine a Bucegilor, a văzut murind pe cei doi Regi, 
Regi Mari ai României moderne; pe Carol I şi pe 
Ferdinand I. Jalea pierderii - acum aproape 14 
ani a lui Carol I Întemeetorul şi acum 6 luni a lui 
Ferdinand I Făuritorul - n'a fost numai a 
poporului. A fost şi jalea Naturii, căci Natura a 
plâns în Sinaia când Ei s'au stins, atunci ca şi 
acum, iar creştetele golaşe ale Bucegilor măreţi, 
şi-au plecat frunţile îndurerate până la temelia 
Castelelor în cari aceşti doi uriaşi au închis ochii 
pentru vecinicie. 

Aşezările regale, Peleşul, Pelişorul şi 
Foişorul, de cari Sinaia se simte atât de mândră, 
au de acum o tradiţie; au căpătat ceva din 
arhaismul Coziei lui Mircea-cel-Bătrân, din 
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măreţia Neamţului ori din severitatea Sucevei lui 
Ştefan-cel-Mare şi ceva din splendoarea Curtei-
de-Argeş a celor doi Regi. Valoarea şi prestigiul 
lor au crescut într'o clipită, căci ele au devenit 
dintr'o dată pentru Români, un simbol. 

Tăcute şi liniştite în armonia aspră a 
codrului de munte, ele par în nopţile senine 
strălucind de stele, ca nişte Castele din poveşti, 
pline de mister; multor călători cari au stat lung 
de le-au privit, l-i s'a părut că văd pe înserate 
Umbrele Măreţe ale celor Doi Regi, stând la sfat 
pentru siguranţa şi viitorul României. Şi faptul nu 
e de mirare, de oarece Castelele Sinaia au devenit 
loc de pelerinaj al Neamului, de cari vizitatorii nu 
se apropie de cât tăcuţi şi plini de sfială, căutând, 
căutându-se în toate părţile şi întrebând în şoaptă 
- „unde-i eră cortul?” - ca şi când s'ar teme să 
nu-l strice liniştea sau ca dintr'un moment în altul 
să n apară Augustul Stăpân dispărut. 

Ca nişte vechi şi sfinte altare ale Neamului 
Românesc, Castelele Sinaia reprezintă de acum 
trecutul glorios, prezentul greoi şi viitorul plin de 
nădejdi, de vreme ce actualul Rege - Mihai I - tot 
aci este născut. Nici nu se putea altfel. Ele 
constitue deci, în zidărie masivă şi quasi-eternă, 
un principiu care porneşte dela Regii trecuţi şi 
care trebue să fie scump tuturora; principiul 
continuităţii monarhice, căci Regele Ferdinand a 
suferit martir pentru respectarea acestui principiu. 
Şi abia acum, după aproape 50 de ani, vorbele 
profetice ale Regelui Carol I „că Castelul Peleş va 
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deveni leagănul Dinastiei Române” capătă 
adevărata lor semnificaţie. 

Creste pleşuve şi străvechi, fagi bătrâni, ca 
şi zade ori brazi seculari, străjuesc neclintiţi de 
aproape cinci decenii Peleşul şi Pelişorul, 
lăcaşuri regeşti, mândre de Foştii lor Stăpâni 
plecaţi dintre noi, mândre de Tara şi localitatea 
care le adăposteşte, sigure de viitorime; destinul 
lor e departe de a fi terminat, căci tricolorul 
naţional va continua să fâlfăe falnic, încă zeci şi 
zeci de ani în vârful turlei celei mari, de oarece 
Regele Ferdinand I, trăeşte mereu cu noi, nu 
numai prin opera uriaşă înfăptuită în scurta lui 
domnie ci şi prin micul Rege Mihai I, 
continuatorul Lui şi speranţa României întregite. 
 

Secţia Bran şi alpină a Pietrei-Craiului 
 

Pentru ca toţi membrii secţiei alpine a 
Bucegilor să fie în curent cu desvoltarea asociaţiei 
noastre, le aducem cu bucurie la cunoştinţă, că în 
ziua de 14 iunie 1926, a luat fiinţă în Bran (jud. 
Braşov) secţia întitulată:  

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

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 
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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 că toţi iubitorii Branului şi 
Pietrei-Craiului îi vor da concursul spre c rapidă 
desvoltare în folosul frumoasei regiuni ce-şi 
propune a organiza turisticeşte. 
Comitetul Bucegilor. 
 

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 deparle 
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 
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sintetică. N'avem decât să privim mătasea. Ce 
avânt formidabil a luat de exemplu mătasea 
artificială care întrunind 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 tecerist şi 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 
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" 17, str. Spătarul M. 
Cantacuzino, vor găsi eftin tot ceiace le trebue. 

 
Secţia alpină Braşov 
 
Pentru ca membrii secţiei alpine a Bucegilor 

să fie în curent cu desvoltarea asociaţiei noastre, le 
aducem cu bucurie la cunoştinţă, că în urma unei 
întruniri preliminare a treizeci membrii braşoveni, 
ţinută în ziua de 10 april 1927, s'a hotărît 
înfiinţarea unei secţii teceriste în Braşov, Hotărîrea 
a fost urmărită cu perseverenţă şi în urma 
adunărilor succesive din 29 iulie şi 23 septemvrie 
1927 şi 3 aprilie, secţia II-a alpină Braşov a fost 
definitiv constituită. La ultima adunare din 3 april 
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1928, care a ales prin aclamaţii următorul comitet, 
au participat 79 de membrii. 

Membru protector şi preşedinte de onoare 
General Olteanu, comandantul Corp. V armată. 

Preşedinte, George Diaconescu, consilier la 
Curtea de Apel. Vice-preşedinte, Dr. C. Moga, 
primarul municipiului Braşov, Casier, Aurel 
Orghidan, comerciant. 

Secretar, Căpitan Ionescu-Răzoare, din bat. 
I Pionieri de munte. V. Orghidan, profesor şi 
Inspector-şcolar şef. Colonel N, Strat, din 
Vânătorii-de-munte. Imil Socaciu, secretarul 
general al municipiului. Dr. Ulpia Ştefan, medic în 
Prejmer. Membru Gheorghe Balcăş, advocat. 
Ionel Baboe, profesor sc. sup. de comerţ. Căpitan 
I. Popescu, bat. II V. de M-te. Ştefan Munteanu, 
grefier Curtea de Apel Braşov. (Constantin K. 
Ionescu, directorul liceului real. Cenzori Dragoş 
Navrea, profesor şcoala superioară de comerţ. 
Axente Creangă, profesor liceul Şaguna. I. 
Moşoiu, profesor liceul Şagura. Supleanţi N. 
Teodorescu, coproprietar inst. de arte grafice 
Unirea. Sublocotenent Costescu, bat. I V. de M-te.  

Scopurile principale ale nouei secţii sunt:  
a) Desvoltarea Braşovului ca centru turist şi 

climatic;  
b) Amenajarea turistică a munţilor şi 

regiunilor din jurul Braşovului; 
c) Publicarea de hărţi şi descrieri turistice-

geografice-pitoreşti asupra acestei 
frumoase regiuni, etc. 
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Urăm viaţă lungă şi prosperitate tinerei 
secţii pe care o asigurăm de întreaga noastră 
dragoste, şi dorim să avem cu ea cele mai strânse 
legături colegiale. 
Comitetul Bucegilor 
 

Valea superioară a Prahovei 
 

„Pe valea Teleajenului, la Cheia, a vrut să-şi 
facă palat Vodă Carol. Dar calul care-i ducea s'a 
poticnit de o piatră. Şi asta e semn rău. Atunci a 
umblat pe valea Prahovei şi a ales locul din poiana 
Peleşului". Aşa îmi destăinuia pe un vârf de 
munte, vântul care ne bubuia în urechi, un pădurar 
bătrân din Azuga, arătând cu gesturi largi, de o 
parte Clăbucetele îmbrăcate în păduri, până lângă 
piscuri, iar de altă parte colosala siluetă viorie a 
Bucecilor în poala cărora se resfirau casele albe 
ale Buştenilor. De sigur însă altele au fost 
motivele seriosului Principe care îşi cugeta adânc 
faptele, iar când le hotăra, le urmărea neclintit 
până la realizare. Spiritul său era politic dar şi 
profund geografic. Perfect cunoscător al geografiei 
germane - şi aceasta înseamnă toată geografia 
vremei sale, fiindcă înseamnă Humboldt şi Ritter, 
- Carol I era pătruns de valoarea elementului 
geografic în viaţa omenirii. O dovedeşte dorinţa 
lui de a întemeia „Societatea geografică română", 
căreia îi acordă prezidenţia sa activă şi un program 
înţelept pe care contimporanii săi nu l-au înţeles şi 
mu l-au executat. Alegându-şi capitala de vară pe 
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valea superioară a Prahovei el a dat însă dovadă că 
ştia să facă şi geografie practică, aşa cum numai 
un Domnitor mare şi priceput poate să o facă. Şi 
poate rezultatele au trecut cu ceva peste aşteptările 
sale. Puterile geografice de multe ori aşteaptă 
într'o stare de forţă latentă. Fapta unui om cu mâna 
fericită le poate pune în mişcare. Dar odată 
deslănţuite, ele îşi urmează cursul necesar, 
amplificate şi întărite de atâtea elemente 
neprevăzute, încât voia unui om, oricât de mare şi 
de puternic, nu le mai poate sta în cale şi adesea 
nici chiar îndrepta. În ultimul timp al vieţei 
Regelui Carol, splendidul Castel Peleş, atât de 
primitor înnainte, începuse a se izola. Era nevoe să 
se amintească celor care uitau, că în jurul unei 
reşedinţe regale trebue să se facă un cerc larg de 
respect. Şi această nevoe se mai simte încă. În 
orice caz, valea superioară a Prahovei a fost 
descoperită de Carol I. El a fost Voevodul tânăr 
care a străbătut codrul secular, a dat ramurile într'o 
parte şi a deşteptat la viaţă nouă pe această „belle 
au bois dormant", care visa de veacuri în poala 
„Babelor", subt straja „Vârfului cu Dom" şi a 
enigmaticului „Omul". Prin gestul Domnitorului 
Carol farmecul s'a rupt. Dar cu încetul a pierit şi 
idila. S'a dus timpul când pustietăţile codrului nu 
erau tulburate decât de clopotele blânde ale 
mănăstirii spătarului Mihai Cantacuzino. Modesta 
mănăstire albă s'a ascuns umilită între flori, în 
pătratul său de chilii bătrâne. Pentru lumea nouă 
s;a ridicat o altă biserică mai sveltă, mai 
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sprâncenată, mai aurită, cu glasuri îndrăzneţe de 
clopote, luminată cu electricitate. În jur se revarsă 
cascada de vile şi de hoteluri între care nu lipsesc 
mai multe „Palace" şi o Ruletă de care ştiu şi 
anunţurile luminoase din teatrele Parisului. 
Trenurile de plăcere aruncă în fiecare sărbătoare 
valuri de Bucureşteni setoşi de câteva ceasuri de 
aer proaspăt. Expressele coboară vijelios din 
culmea Carpaţilor aducând pulberea şi călătorii 
metropolelor occidentale, spre Bucureştii revărsaţi 
în mijlocul câmpiei, spre Constanţa, 
Constantinopole, Smyrna, - spre tot Orientul de 
feerie. Lungi convoiuri de cisterne, din care se 
împrăştie mirosul tare al păcurei şi benzinei, urcă 
greu dinspre Câmpina şi duc preţioasele sucuri ale 
pământului românesc pentru automobilele şi 
aeroplanele străinătăţii. Ele se încrucişează în 
gările largi cu alte convoiuri de lemne, retezate în 
masă de pe coastele munţilor cari nu cunoşteau 
înnainte decât biata secure a pădurarului. Fabrici 
de var şi ciment, de cue, de postav, de hărţi, de 
mobile, de sticlă, de bere, mugesc în zori, 
chemând lucrători la muncă... Întreaga activitate 
distructivă - Raubwirtschaft - a omului civilizat, 
alături de eleganţa şi snobismul cosmopolit, care 
sperie şi supără pe visător şi pe romantic, dar care 
totuş e viaţa, în toată intensitatea sa, cerând jertfe, 
devastând pe alocuri, dar şi creâmd şi răsplătind 
din belşug. 

Dar care sunt motivele acestei prefaceri a 
văii Prahovei? Căci, am spus, Castelul Peleş nu 
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poate explica decât începutul. Alegerea unei 
reşedinţe de vară poate aduce un orăşel aristocratic 
de curteni, în jurul cărora se pot grupa un număr 
de furnizori. Aşa era Sinaia de acum 30 de ani. 
Gestul lui Carol I a avut însă urmări mult mai 
însemnate şi mai prelungi. Valea Prahovei s'a 
populat până la creştetul Carpaţilor şi continuă să 
se populeze. Ghirlande de sate s'au întins în jurul 
Bucecilor şi poate nu e depărtată vremea când 
grupările acum încă izolate se vor uni într'o horă 
continuă, umplând toate văile largi, coborându-se 
spre Ţara Bârsei, apoi urcându-se iar spre Bran, 
unul din „pasurile" cele mai însemnate ale 
trecutului nostru. 

* * * 
Întâiul din aceste motive este frumuseţea 

regiunii. 
Valea superioară a Prahovei e o vale 

surprinzător de largă pentru munţii noştri, cu un 
râu limpede, zbătându-se printre pajişti de o 
neînchipuită bogăţie de flori alpine. Păduri 
nesfârşite de fag şi mai ales de brad se aştern ca 
trena unei hlamide regale pe povârnişurile line, se 
încovoaie în falduri largi sau ocolesc pereţi de 
calcar, apoi se agaţă în şiruri dese şi tot mai 
mărunte până spre pieptul gol şi drept al muntelui. 

Rar întâlneşti în Europa o regiune de munţi 
cu flori mai frumoase şi mai felurite, iar în Elveţia 
nicăeri nu vezi un atât de admirabil veşmânt de 
păduri. 

La aceasta se asociază viaţa apelor şi 



 22 

sceneria stâncilor. Pretutindeni pâraie larmuitoare 
îţi sar în cale, printre suculente foi de brustur largi 
ca nişte umbrele. Adesea cascadele îşi aruncă 
marama de argint de pe şeile culmilor până în 
adâncimi de sute de metri. Grupuri de stânci se 
înnalţă în chip de turnuri ruinate sau de 
contraforturi de cetate, iar deasupra lor câte un 
brad lovit de trăznet îşi întinde braţele spre cerul 
de un albastru de smalţ oriental. Şi când ai urcat cu 
greu printre aceste stânci eroice, de multe ori cu 
mirare te vezi călcând pe o poiană aproape 
orizontală, suspendată ca un leagăn încălzit de 
soare, deasupra uriaşei păduri de brad care 
murmură în adâncuri şi împrăşie o mireasmă mai 
subtilă decât zmirna. 

Dar mai cu seamă impresionează Bucecii, 
săltând dintr'odata, superbi şi goi, până la 1500 m 
deasupra pădurilor văii Prahovei, care şi ea 
domină cu aproape 1000 m nivelul mării. 
Desinând pe cer linii domoale, - căci în realitate ce 
se vede nu e o muchie ascuţită, ci marginea unui 
podiş, - cu forme de flanc variind dela creasta 
dinţată care se precipită în prăpastii, despărţind 
gâtlejuri umezite de o sudoare rece, până la largile 
circuri suspendate, cuiburi părăsite ale unor 
gheţari dispăruţi, în care şi acum întâlneşti la 
umbră limbi de zăpadă ocolite de pâlcuri de 
anemone, aceşti munţi, ori unde te-ai află pe vale, 
îţi atrag necontenit privirea şi necontenit îţi 
deşteaptă în suflet o surprindere şi un sentiment 
aproape religios. Au o majestate senină şi gravă, 
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forme rigide şi preţioase ca ale unor odăjdii. Cu 
fruntea drept spre răsărit, în zori, când valea 
doarme acoperită de un borangic de rouă, ei încep 
să surâdă şi să se aprindă de o flacără de culoarea 
mărgeanului, până ce soarele îi atinge pe frunte cu 
mirul luminii sale. În această oră a dimineţii ei par 
de chihlibar. În miezul zilei, proiectaţi pe cerul 
limpede, ei se arată de culoarea nedefinită a 
„floarei reginei", un cenuşiu pălit cu irizări fine de 
aur şi de ametist. Când soarele a scăpătat după 
piscuri, ei par o imensă umbră de opal, care se 
întunecă pe încetul în albastrul adânc şi răcoros al 
orelor de seară. Iar noaptea, când orăşelele adorm 
subt paza nenumăratelor lămpi electrice, când 
toate apele îşi limpezesc glasurile şi când din 
pădurile de brad se ridică sonorităţi prelungi de 
orgă, în lumina lunii ei se înnalţă muţi şi grandioşi, 
cu licăriri de sidef şi cu prelingeri fosforescente 
aşa că nu îţi mai par de piatră, ci zămisliţi dintr'o 
substanţă aproape transparentă, şi de origine 
divină. 

Nu au formele ameţitoare şi sălbatice, 
claritatea rece şi hermina zăpezilor eterne ale 
Alpilor, nici tonalităţile pasionate ale Pirineilor, 
nici sculptura amănunţită şi decorul teatral al 
munţilor Rivierei, dar linia lor e simplă şi 
armonioasă ca a vechilor mănăstiri româneşti, 
masivitatea lor e originală şi impunătoare, iar 
variatele veşminte de lumină în care se îmbracă, 
au culorile stinse şi totuş calde, discreţia şi 
nuanţele fine ale costumului nostru popular. 
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* * * 
Am insistat mai mult asupra frumuseţii 

acestui ţinut, fiindcă valea Prahovei e un loc de 
vilegiatură care îşi merită faima. Există însă şi alte 
cauze cari explică avântul regiunii. Aci trebue 
amintită situaţiunea sa geografică. 

Valea Prahovei duce la o trecătoare de 
înnălţime mijlocie (Predeal 1032 m), prin care 
capitala ţării poate comunica, pe drumul cel mai 
scurt, întâiu cu Braşovul, vechiu centru comercial 
transilvan, iar de aci cu. străinătatea. O linie ferată 
de circulaţie internaţională trece în lungul văii. 

„Pasul" Predealului a luat cu drept locul 
Branului, care era trecătoare umblată în trecut, 
deşi mai înnalţă, mai periculoasă şi mai cu ocol 
pentru ajungerea la Bucureşti. Branul însă 
moştenea tradiţia unei legături existente în sec. 
XIII, între Braşov şi vechile capitale muntene 
(Câmpulung, Curtea de Argeş, apoi Târgovişte), 
când în adevăr pe la Bran se putea face o legătură 
mai directă. Niciodată Branul nu va putea reveni la 
situaţiunea sa istorică, dar nici Predealul nu-şi va 
putea păstra situaţiunea privilegiată de azi. Căci el 
nedreptăţeşte o altă trecătoare, a Buzeului, mult 
mai coborîtă, prin care se pot trece bogăţiile 
României Nord-Carpatice de-alungul unei văi 
largi, bogate şi foarte populate, la porturile noastre 
fluvio-marine Brăila şi Galaţi. Linia internaţională 
va trebui să se bifurce dela Braşov: 
într'o parte spre Buzeu-Brăila şi mai ales pentru 
mărfuri, iar în altă parte spre Bucureşti-Constanţa 
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şi mai ales pentru călători. 
O altă cauză care dă viaţă regiunii Prahovei 

superioare este însăşi avuţia sa economică, 
alcătuită din păşuni îmbelşugate (care hrănesc 
numeroase turme de oi şi vite), păduri şi cariere, 
la care se adaugă energia procurată de ape şi în 
parte utilizată. Aceste avuţii, comune tuturor 
munţilor noştri, în această regiune au căpătat o 
utilizare unica la noi în jară şi de care nu sunt 
străine îndemnul şi fapta regelui Carol. Valea 
Prahovei e singura noastră regiune de industrie 
carpatică. Basinul Pietroşanilor, cu care ar putea fi 
pus alături, e specializat numai în extragerea 
cărbunilor, iar centrele metalurgice din Banat cad 
în afară de zona carpatică propriu zisă şi se află în 
ţinuturi de munţi mijlocii. 

Regiunea Prahovei este caracterizată prin 
bogate şi întinse păşuni alpine. Nu numai masivul 
Bucecilor1 şi Leaotei ale căror suprafeţe înnalte de 
peste 1800 m permit întinderi mari de păşuni, dar 
şi numeroasele „Clăbucete" din stânga văii au 
vârfurile acoperite de păşuni. Prin o seculară 
îndeletnicire cu păstoria, limita pădurii în jurul 
acestor culmi a fost coborîtă la 1400-1500 m când 
normal ea ar fi trebuit să fie la 1700-1800 m. În 
legătură cu aceste păşuni de calitate superioară şi 
de întindere mare, s'a desvoltat o viaţa pastorală 
                                                        
1 Numele corect pare a fi nu Bucegi, ci Buceci şi mai ales 
Buceciul. V. actul de fundaţiune al Mănăstirei Sinaia, din 
1695: „la pustie subt muntele Buceciului". Hărţile vechi, 
începând din secolul XVII, înregistrează aceeaş formă. 
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întinsă, însoţită de transhumanţă spre Bărăgan şi 
Baltă, care numai în ultimul timp a început să 
decadă. Pictorul N. Grigorescu a fixat în 
admirabile pânze a-spectele acestei vieţi. La ea 
participă mai ales satele de „Mocani" din Ţara 
Bârsei, dar şi satele aşezate între munţii şi 
dealurile judeţelor Dâmboviţa şi Prahova, care la 
origină sunt în bună parte tot sate de „Mocani" sau 
„Ungureni" (Moroeni, Breaza, Comarnic, Teşila, 
etc.). Deschiderea văii superioare a Prahovei a 
atras în comunele noi formate o parte din bogăţia 
pastorală a munţilor. S'a desvoltat chiar o industrie 
care nu e fără importanţă: fabrici de brânzeturi şi 
caşcaval, de salam, de conserve alimentare, de 
săpun şi în deosebi fabrica de postavuri de lână din 
Azuga, una din cele mai importante din ţară.  
Azuga e centrul industriei de produse animale de 
pe valea Prahovei. 

Pădurile, alcătuind un veşmânt continuu de 
zeci de km nu apar ştirbite de cât la limita lor 
superioară, pentru lărgirea zonei de păşuni, şi de-
alungul văii Prahovei, prin intemeiarea satelor 
nouă. Exploatarea intensă nu se face decât pe văile 
dosite, dar şi aci, o mare parte a regiunii fiind 
domeniu regal, tăierea se îndeplineşte mai cu 
prevedere decât în alte părţi ale munţilor noştri. 
Apropierea căii ferate şi o bună tradiţie la care a 
contribuit însăşi voinţa regelui Carol, a adus un 
rezultat îmbucurător: în bună parte lemnul nu e 
transportat subt formă brută, ci prefăcut în fabrici 
de cherestea, de mobile, cutii de lemn, celuloză şi 
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mai ales în marea fabrică de hârtie din Buşteni.  
Industria lemnului e distribuită între comunele 
Sinaia, Buşteni şi Azuga. 

Însuşi muntele şi-a deschis coapsele ca să 
dea piatra de var, piatra de ciment şi piatra de 
construcţie, din cari s'au făcut Castelul Peleş, 
numeroasele vile şi lucrările de artă ale şoselei 
naţionale. Fabrici de var şi ciment sunt la Sinaia, 
Poiana-Ţapului şi Azuga. 

Prahova, care dela Azuga e un frumos torent 
de munte, a dat energie unora din fabrici precum şi 
lumina electrică de care se folosesc toate 
comunele văii. Dar această utilizare e cu totul 
neînsemnată faţă de posibilităţile pe care le oferă 
regiunea. Bucecii, prin căderile uriaşe de apă şi 
prin cheile lor sunt o regiune de mare viitor din 
punct de vedere al transformării puterii apelor în 
energie electrică. 

Prin industria sa variată, valea superioară a 
Prahovei prelungeşte zona industrială puternică a 
colinelor Prahovei, localizată între Ploeşti şi 
Comarnic şi caracterizată prin extragerea intensivă 
şi prefacerea pentru nevoi internaţionale a 
petrolului. De cealaltă parte a Carpaţilor se află o 
altă regiune industrială şi comercială, cu trecut 
frumos şi cu viitor poate mai frumos: centrul 
acestei regiuni e Braşovul şi marginile sunt, 
deoparte minele de cărbuni ale munţilor Perşani şi 
izbucnirile de ape subterane de subt Piatra 
Craiului, de altă parte trecătoarea de viitor a 
Buzeului şi apa Oltului care se pare că va putea 
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deveni navigabilă. Se schiţează deci de acum o 
importantă zonă industrială care pornind din malul 
Oltului transilvan, va traversa deacurmezişul 
Carpaţii până la Ploeşti, având legături, prin 
Bucureşti cu Marea-Neagră la Constanţa, şi prin 
valea Buzeului cu Dunărea la Brăila. Valea 
Prahovei făcând legătura între cele două centre 
existente, va fi întotdeauna influenţată de ele. Se 
poate spune, fără teamă că viitorul va desminţi, că 
actuala fază înnaintată de desvoltare nu este decât 
un început în evoluţia economică a acestei văi. 

Această fază, pe lângă incontestabilele 
foloase pe care le aduce, vine şi cu unele 
neajunsuri. De acum, caracterul românesc e 
pierdut în aspectul aşezărilor omeneşti. Din 
vechile cătune nu au mai rămas decât puţine 
şiraguri de drăguţe case albe, pe cale de repede 
dispariţie. „Villa", de multe ori meschină şi de stil 
enigmatic, făcută mai ales pentru speculă, iar 
uneori pentru afirmarea unei averi câştigate fără 
muncă sau fără cinste, ia locul vechii locuinţe 
ţărăneşti. Portul şi obiceiurile populare aproape 
s'au pierdut. Costumul alb muntenesc abia de mai 
există. Iia şi catrinţa creaţă cu o lată bandă roşie pe 
poale, de un frumos efect decorativ, nu se mai 
vede decât dela Comarnic în jos, deşi acum 
douăzeci de ani era obişnuită în toate satele văii. 
La Sinaia, „ţăranul" umblă sfiit şi pare un străin. 
La Azuga, o zi de sărbătoare adună pe şosea o 
lume de lucrători în haine negre şi de fete 
îmbrăcate mohorît orăşeneşte. Numai târgul de 
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Sfântă-Mărie dela Sinaia, mai aduce aminte că te 
afli în ţara costumelor albe şi a cusăturilor 
delicate. 

Prin aspectul orăşelelor actuale alcătuite din 
hoteluri şi vile, prin lumea de neamuri pestriţe, 
prin activitatea sa industrială la care participă 
energia apelor, valea Prahovei pare un crămpeiu 
de Elveţie rătăcit în ţara românească, însuşi 
mândrul Castel Peleş, în stilul renaşterii germane, 
a făcut începutul acestei înstrăinări. Mănăstirea 
cea veche din Sinaia, deşi prefăcută şi ea, apare 
totuş ca o relicvă şi o curiozitate în mijlocul unei 
civilizaţii cu totul deosebite. 

Deşi de ordin secundar pentru prosperitatea 
regiunii, mai sunt motive de atracţie pe care 
această schiţă nu le poate trece cu vederea. 

În primul rând turismul de vară şi de iarnă, 
desvoltat şi organizat aci tot aşa de bine ca şi în 
străinătate. Valea Prahovei a avut cea dintâi 
„călăuză" bună şi completă a unei regiuni a 
vechiului regat 1. Actualmente asociaţia carpatică 
„Hanul Drumeţilor", - azi Turing-Clubul 
României, care ia avânt îmbucurător, îngrijeşte de 
poteci, adăposturi, hoteluri de turişti şi a pus 
bazele unui „parc naţional" în cea mai romantică 
regiune a Bucecilor, la peştera, odinioară bogată în 
stalactite a Ialomiţei, înlăuntrul căreia se 
adăposteşte un schit. Prin îngrijirea acestei 

                                                        
1 M, Haret, În munţii Sinaei, Rucărului şi Branului, 
Bucureşti, 1910. 
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asociaţii apare şi o colecţie de monografii 
descriptive ale  regiunii1. Fotografiile atât de 
frumoase care însoţesc articolul de faţă le datoresc 
d-lui M. Haret, prezidentul acestei societăţi, căruia 
îi exprim şi aci viile mele mulţumiri. 

Pe lângă turism, însă, regiunea e un minunat 
centru de excursiuni ştiinţifice. Botaniştii au 
declarat-o de mult ţinut clasic de herborizare. Dar 
poate mai interesantă e din punct de vedere 
geografic. Regiunea poate servi drept şcoală 
geografică pe teren, ca puţine alte ţinuturi în 
România. 

Se poate studia în primul rând o interesantă 
problemă tectonică, cu urmări vizibile în relief. 
Masivul Bucecilor apare ca fruntea unei 
formaţiuni geologice dure („pânza 
conglomeratelor de Buceci" a geologilor români) 
săltate prin subîmpingerea altei formaţiuni mai 
vechi şi mai flexibile care a fost violent mototolită. 
De aci surprinzătoarea disimetric a văii Prahovei 
(deoparte munţii ating 2500 m de altă parte abia 
ajung la 1800 m) şi de aci impozantul perete 
muntos, dela Vârful cu Doru la Omul, se arată ca 
un piept năvălitor cu stratele uşor ridicate asupra 
văii, pe când stratele fine în care e sculptată însăşi 
valea sunt mărunt încreţite, răsucite, frânte în mii 
de chipuri, cum se poate vedea chiar din tren, la 
                                                        
1 M. Haret, Castelul Peleş, Bucureşti, 1924;, Peştera 
Ialomiţei şi Casa Peştera, Buşteni 1924; Bucura 
Dumbravă, Cartea Munţilor, Bucureşti, 1914; Iordan Tăcu, 
Predealul, Bucureşti, 1927. 
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Valea Largă, sau pe şoseaua care însoţeşte râul, la 
Sinaia. În acest contact forţat, blocuri uriaşe de 
roce străine văii au fost prinse între cele două 
formaţiuni, alcătuind „klippe", ca cea dela Poiana 
Ţapului, al cărei perete alb de calcar se ridică atât 
de pitoresc în mijlocul pădurilor, sub roca masivă 
şi cenuşie a Bucecilor. 

Problemele morfologice sunt mai 
numeroase, mai variate şi în bună parte 
nesemnalate. În această schiţă nu se poate insista 
asupra lor. Sper să le pot arată într'o publicaţie 
care să se adreseze specialiştilor. Mă mărginesc să 
menţionez că se pot face studii frumoase asupra 
formelor determinate de rocă şi de diferiţi agenţi 
atmosferici, glaciari şi torenţiali, asupra 
grandioaselor fenomene de acumulare şi mai ales 
de eroziune care dau un aspect romantic acestor 
munţi şi fac să simţi pulsul viu al vieţei geografice, 
asupra înaintării unui ciclu de tinereţe peste altul 
de maturitate, chiar pe creasta Carpaţilor, şi asupra 
unui întreg cortegiu de caractere însoţind această 
evoluţie geografică: platforme, niveluri vechi, 
sisteme de terase, capturi iminente, etc. Aproape 
toată geografia fizică modernă se poate ilustra, 
uneori în exemple unice, pe acest crâmpeiu de vale 
de 20 km, între Sinaia şi Predeal. 

În geografia umană regiunea e interesantă 
nu numai prin desvoltarea economică de care am 
vorbit în treacăt, ci şi fiindcă reprezintă o 
experienţă fericită de populare recentă a unei zone 
înnalte carpatice. Procesul de colonizare a acestei 
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văi e cu deosebire instructiv şi poate fi urmărit în 
curs de peste două secole. În timpuri vechi, deşi 
păstori numeroşi cutreerau culmile, nu ei sunt 
primii colonizatori ai „creerilor" munţilor. Păstorul 
nostru e un locuitor de sat care trăeşte vara pe 
înnălţimi, are drumuri şi locuinţe temporare pe 
înnălţimi, iar după trecerea verii se întoarce în 
satul lui din marginea munţilor. Existau însă două 
feluri de oameni care se aşezau statornic în 
apropierea văii în ţinuturile cele mai sălbatece, 
preferind singurătatea, fiecare din motive cu totul 
deosebite. Aceştia sunt pustnicii, doritori a-şi duce 
viaţa în rugăciuni, departe de oameni, şi tâlharii1, 
refugiaţi din ţinuturile populate, de teama 
poterelor, sau pândind calea drumeţilor nevoiţi să 
treacă munţii. Faptul nu e local şi propriu numai 
văii Prahovei. După tradiţie, tot tâlhari au 
întemeiat satele de pe valea Lotrului, iar în Munţii 
Apuseni şi aiurea, întâlnim adesea la începutul 
aşezărilor actuale pustnici şi tâlhari. Pentru valea 
Prahovei, dovezile sunt precise. Documentul 
întemeierii mănăstirii Sinaia spune lămurit: „Mai 
înaintea zidirei acesteia se aflau sihastri, acolo la 
pustia aceasta, şi neputând trăi de tâlhari, de vreme 
ce  pe  acele  vremuri   lăcaşurile   tâlharilor,  “mai  

 
 
 

                                                        
1 „Tâlhar" la început ar fi însemnat „hoţ de codru" (tâlhă), 
după comunicarea d-lui V. Bogrea. 
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osibit din alte locuri, acolo le era"1. Abia în sec. 
XVIII apar pe valea Prahovei superioare hanurile, 
iar la începutul sec. XIX satele, afară de al Sinaei 
(odată Izvor), care există dela întemeierea 
mănăstirii2. Valul de colonizare a venit din josul 
văii, dinspre Comarnic şi Breaza3, care au în mare 
parte o-populaţie de origine ardelenească. Deci se 
pare că a avut loc o pendulaţie a populaţiunii din 
preajma Carpaţilor, până când creasta a fost 
cucerită. Şi această cucerire s'a făcut repede şi 
deplin îndată ce, prin alegerea Regelui Carol, 
valea Prahovei capătă o reşedinţă regală şi o cale 
ferată internaţională. Colinele Prahovei, ţintit de 
veche densitate, şi-au oferit îndată prisosul de 
locuitori fabricelor, care au atras şi un mare număr 
de străini. Vilegiatura aruncă şi ea în fiecare an un 
val  enorm  de  lume,  mai  ales  Bucureşteni,  care  
 
 

                                                        
1 Ghenadie Enăceanu, Sinaia, 1881. Aceşti tâlhari aveau şi 
calităţi, în sec. XVI, înainte de zidirea mănăstirei Sinaia, 
exista de mult schitul Sf. Nicolae, reconstruit de un Nicolae 
Grozea Hoţul. Tot pe atunci mai existau schituri la Peştera 
Ialomiţei şi la Lespezile lângă Comarnic. Schitul din 
Predeal e întemeiat în 1774 (V. M. Haret, În munţii 
Sinaiei, p. 116, 214, etc.). 
2 La 1701, Brâncoveanu scutea de dare 40 „puşcaşi" 
însărcinaţi cu paza mănăstirii. 
3 E caracteristic că însăşi satul din poala M-rei Sinaia s'a 
numit mult timp Podul Neagului, fiind considerat ca 
extensiunea unui cătun cu acest nume ţinând de Comarnic. 



 34 

întrece cu mult populaţia stabilă a comunelor1. 
Acest „regim torenţial" nu e îngrădit de măsuri 
                                                        
1 Iată starea populaţiei la 1835 (după o hartă statistică 
rusă): Dela Comarnic, drumul urca pe lângă Lespezi 
(schit), la Posada (cătun), Floria (cătun), Isvorul (Sinaia de 
azi, 24 familii de contribuabili), Slonul de piatră (cătun în 
jurul unui han), Drăguşeşti (20 familii), Trestieni (29 
familii) ambele pe locul Buştenilor de azi, Intre Prahovi 
(cătun, azi Azuga), Predeal (cătun, popas de poştă, la gura 
văii Râşnovului). După aceste date populaţia întregei văi 
superioare a Prahovei acum o sută de ani nu atingea 500 
capete. Statistica oficială recentă arată în 1899, pe întreaga 
vale de la Sinaia la Predeal, o populaţie stabilă de 7.125 
locuitori, iar în 1912: 11.269. Astăzi e posibil ca această 
populaţie să fi atins cifra de 15.000. Vizitatorii veniţi în 
timpul verii întrec cu mult această cifră. Interesantă e 
compararea cu câteva localităţi din colinele Prahovei. 
Câmpina la 1835 era oraş, dar avea numai 135 
contribuabili, ceilalţi locuitori fiind scutiţi de bir. Devenind 
centru petrolifer, în 1899 are 3779 locuitori, iar în 1912: 
8525. Deci în 12 ani a crescut cu aproape 150%. Astăzi 
probabil numărul locuitorilor a trecut de 10.000. 
Comarnicul la 1835 era aglomerarea cea mai mare de pe 
întreaga vale, cu 394 familii de contribuabili (deci aproape 
2000 locuitori), afară de cătunele anexe. Aşezarea lângă 
calea ferată îi dă un început de industrie şi îi urcă populaţia 
în 1899 la 5819 locuitori, iar în 1912 la 7489. Breaza de 
jos şi de sus, comune mari şi vechi, aşezate pe terase 
(„poduri") ca mai toate comunele vechi ale văii Prahovei, 
aveau în 1835: 342 şi 274 familii de contribuabili (inclusiv 
cătunele anexe). Nefiind lângă calea ferată au rămas fără 
industrie şi au contribuit cu prisosul lor de locuitori la 
creşterea populaţiei văii superioare (în special Azugei). De 
aceia ultimele statistici le arată aproape staţionare: la 1899 
aveau 3268 şi 3015 locuitori, iar în 1912: 3786 şi 3195. 
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cuminţi de prevedere nici din partea autorităţilor, 
nici din iniţiativă particulară. Lucrurile se desvoltă 
cu toată exuberanţa unei plante viguroase, lăsată să 
crească la întâmplare. În deosebi specula 
locuinţelor şi a hranei e fără frâu. Oamenii cu venit 
modest sau chiar mijlociu sunt eliminaţi dela 
binefacerile acestui ţinut şi aceasta desigur nu e un 
bine nici pentru fisionomia actuală nici pentru 
dezvoltarea viitoare a regiunii. În această privinţă 
semne de îndreptare nu se văd încă. 
G. Vâlsan, membru al Academiei Române; prof. 
univ.; membru al T.C.R. secţia Bucureşti. 

 
Notă: Articolul de mai sus a fost publicat în 

revista Cultura dela Cluj, (Iulie 1924). Foarte 
mulţi iubitori ai văii Prahovei, n'au putut lua 
cunoştinţă de el. Alţii au auzit vorbindu-se, dar nu 
şi l’au putut procura. Toţi ne-au cerut să-l 
publicăm în acest anuar. Exprimăm aci viile 
noastre mulţumiri d-lui Vâlsan, care ne-a permis 
acest lucru. 
C. I. I. 
 
 

Secţia Munţilor Apuseni 
În ziua de l iulie 1927 a fost constituită, la 

Cluj, a patra secţie a T.C.R. intitulată Secţia 
munţilor Apuseni cu aproape 60 de membrii. 

Scopurile nouei secţii sunt: 
1. Cunoaşterea Munţilor Apuseni; adunare de date 

necesare turismului. Publicarea de lucrări 
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ştiinţifice şi turistice asupra numitei regiuni. 
2. Organizarea de excursii dese. Detalii technice 

generale participanţilor. 
3. Amenajarea turistică a Munţilor Apuseni: poteci 

în munţi, marcări, case de adăpost, etc. 
Comitetul local al secţiei este compus din: 

Preşedinte, Profesor, Dr. Titus Vasiliu; 
Vice-preşedinte, Dr. L. Daniello; 
Casier şi secretar, Valeria Puşcariu; 
Membri: Profesor, Ostrogovich Adrian; 
Profesor, Dr. lacobovici I.; Profesor, Dr. Grigoriu 
Cristea; Mănăilesei Grigore, avocat; Secăreanu 
St.; Dragomir Al. 
Cenzori: Prof., Dan Rădulescu; D-ra Dr. Bulgaru 
Maria; Dr. Kernbach M. 
Cenzori supleanţi: Dr. Crişan Cornel; Dr, Cadariu 
Ioan; Dr. Vitalyos Andrei. 
Urând viaţă lungă şi prosperitate tinerei secţii, care 
a desvoltat deja oarecare activitate, nu ne îndoim 
că toţi membrii secţiei noastre îi vor da concursul, 
ori de câte ori ocazia se va prezenta. 
Comitetul Bucegilor. 
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[..] 
Ciocolata ca aliment pentru turişti. 
 
Prin compoziţia sa, ciocolata nu constituie 

un simplu dessert, ci din contră, ea este unul dintre 
cele mai hrănitoare alimente. 

Acest fabricat nu este altceva decât un 
amestec de: boabe de cacao, zahăr, unt de cacao şi 
vanilie. Aşa dar, baza ciocolatei o formează cacao, 
fruct al ţinut arbore din regiunile tropicale. 

Boabele de cacao, pe lângă apă, celuloză, 
pigment şi materii nutritive ca: unt, albumină şi 
amidon, conţin şi alcaloidul theobromina, care este 
un excitant, ce stimulează organismul. 

Ca orice produs alimentar, de sigur că şi 
ciocolata are istoricul său. 

Numele universal de ciocolată derivă dela 
cuvântul chccolatl, dat de vechii locuitori ai 
Mexicului. Acest cuvânt este compus din radicalul 
cacava, adică cacao şi din atl, care însemnează 
apă. 

Gustul ciocolatei a fost introdus în Europa 
în secolul al XVI secretul fabricaţiunii până în 
1606, când florentinul Antonio Carde către 
Spaniolii ce se întorceau din lumea nouă. Ei au 
deţinut letii divulgă lumei întregi procedeul 
fabricaţiunii, pe care-l învăţase dela băştinaşii din 
Antile. 

Până la sfârşitul secolului al XVIII, 
prepararea ciocolatei era foarte dificilă, deoarece 
se făcea numai cu mâna. Boabele erau pisate într'o 
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piuliţă de marmură, iar apoi amestecate cu zahăr şi 
condimente pe o scândură. 

Prima maşină fu inventată în 1778 de 
parizianul Doret. În 1819, Pelletier făcu o maşină, 
ce producea cât 7 lucrători. 

Deabea în 1830, mecanicul Georges 
Hermann construi la Paris primele maşini moderne 
pentru fabricarea ciocolatei. 

În ţara noastră, această industrie a început în 
ultimele decenii, să ia o extensiune din ce în ce 
mai mare. 

De unde acum 40 de ani, ea era cu totul 
inexistentă, iar acest articol era importat, astăzi 
România, în această privinţă, nu mai este tributară 
străinătăţii. 

Trebuie să menţionăm faptul că dintre 
primele fabrici de ciocolată dela noi este şi 
întreprinderea Zamfirescu, care datează din 1892. 

Mulţumită capacităţii de producţie şi 
instalaţiilor moderne, întreprinderea Zamfirescu 
poate rivaliza cu cele mai mari fabrici similare din 
străinătate, în prezent, ea poate fi considerată drept 
cea mai importantă fabrică de ciocolată din 
România Mare. Această întâietate şi-a putut-o 
dobândi graţie produselor sale superioare. 

Ciocolata, ca aliment, oferă turiştilor 
numeroase avantagii; ea este foarte hrănitoare, se 
poate păstra şi transporta cu uşurinţă, prin 
compoziţia ei devine un stimulent al nervilor 
obosiţi, înlătură setea, etc. etc. 

Recomandăm călduros prietenilor noştri 
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acest produs şi credem că, spre binele teceriştilor, 
niciodată n'ar trebui să le lipsească din sacul de 
spate, când pornesc la munte, tableta de ciocolată 
Zamfirescu. 
 

Ştiinţa în Bucegi 
 

În programul de realizări pe care Turing-
Clubul României îl urmează cu atâta râvnă şi mai 
ales cu atâta succes casa de adăpost proectată la 
Crucea de pe Caraiman, va fi de bună seamă una 
din cele mai însemnate înfăptuiri. 

Va fi însemnată pentru turismul de munte 
românesc, căci va constitui a 3-a casă de adăpost 
din Bucegi, după admirabilele adăposturi dela 
„Casa Peştera" şi dela „Omul". 

Va fi însemnată însă, şi mai mult, din alt 
punct de vedere. În această casă se plănueşte ca 
ştiinţa românească să aibă un cuib ideal, căci e 
hotărît să se instaleze acolo o staţiune biologică-
zoologică-botanică-alpină şi studiile pe cari le va 
înlesiri şi prilejul vor fi de osebit folos pentru 
cunoaşterea ştiinţifică a munţilor noştri. 

De bună seamă că alături de staţiunea 
biologică, se va înfiripa şi una fizică-geofizică şi 
atunci cu drept cuvânt opera Turing-Clubului 
României îşi va da roade depline. 

Asemenea staţiuni ştiinţifice de înălţime 
există numeroase în alte ţări. Mă voi mulţumi să 
amintesc staţiunea dela adăpostul Vallot din Alpi - 
pe „Şeaua Uriaşului (Col du Geant)" - la peste 
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3500 m înălţime, unde cercetările din anii trecuţi 
ale lui Lambert şi Desjardins au dat rezultate atât 
de frumoase cu privire la absorbţiile radiaţiilor 
solare - în deosebi ultraviolete de către atmosferă; 
observatorul astronomic şi geofizic Janssen, tot de 
pe Mont-Blanc, observatoarele din Pirinei şi mai 
ales observatorul dela Mont Wilson din America, 
unde în afară de studii de astronomie şi de 
astrofizica s'au făcut în ultimii ani vestitele 
încercări pentru verificarea teoriei lui Einstein, de 
către mai mulţi fizicieni în frunte cu marele 
Michelson. 

Urma acestor cercetări este ceva mai mică 
decât cea teoretică şi; aceasta se datoreşte probabil 
faptului că densitatea masivului Bucegilor este mai 
mică decât densitatea medie a globului, sau poate 
existenţii umor goluri imense în sânul acestui 
masiv, ceeace ar fi important pentru geologie. 

Cu prilejul acestor cercetări am făcut încă o 
observaţiune, întâmplătoare, destul de interesantă, 
spre a o descrie aici: în chiar ziua sosirii la Casa 
Omul „Mihai Haret" pe o ploae torenţială însoţită 
de fulgere şi tunete, toţi câţi se găseau acolo pe la 
ora 16, au observat ciudate descărcări electrice sub 
forma de efluvii cari le ridicau părul pe cap, 
tocmai cum se întâmplă unei persoane care stă pe 
un scăunel izolat şi primeşte electricitate dela o 
maşină electrică. 

Unii dintre cei prezenţi erau cu totul 
spăimântaţi şi au şi scris în registrul casei cerând 
urgenta instalare a unui paratrăznet. 
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Să examinăm chestiunea mai de aproape. 
Faptul că descărcările se făceau prin efluvii, 
dovedeşte că stâncile pe cari este construită casa 
sunt bine izolate de restul masivului, deci acolo nu 
se poate aduna electricitate multă care să 
pricinuiască trăznete. Aceea care se adună, se 
scurge încet - nu brusc - prin acoperişul casei şi 
mai ales prin stâncile din dosul casei, aşa încât şi 
în acest fel primejdia de trăznet este mică. Afară 
de aceasta de obiceiu nourii de ploae se găsesc 
chiar la înălţimea la care este aşezată casa şi 
rareori se ridică mai sus, aşa încât nu se pot face 
descărcări mai importante între ei şi casă. Din 
potrivă, dacă s'ar pune un paratrăznet la casă, el ar 
monopoliza toate descărcările electrice mai mici 
sau mai mari şi cum terenul stâncos este oarecum 
izolat - s'a văzut din explicaţiunile de mai sus - 
primejdia de trăznet ar fi mai mare. 

Să mai descriu, alături de acestea toate 
frumuseţile pe cari am avut prilejul să le văd în 
acele opt zile cât am stat la Omul? Ar fi greu. Nici 
imaginaţia poetică cea mai înflăcărată şi nici pana 
cea mai dibace în ale scrisului nu poate reda în 
toată măreţia lor fenomenele naturale ce se pot 
admira acolo sus. Deşi răcit, dis de dimineaţă 
eşeam din casă pândind cu nerăbdare şi pot zice cu 
evlavia la care mă îndemna măreţia şi liniştea 
nemăsuratului templu al Naturei, în care mă aflam, 
răsăritul soarelui, cu toată gama de colori pe cari le 
risipea din belşug pe cer, pe nouri şi pe culmi. 
Până seara priveliştea se schimba de mii de ori şi 
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nu aşi putea spune când era mai frumos. Chiar 
negura deasă care ne învăluia de multe ori şi sbu-
ciumul vântului care în miez de noapte 
strecurându-se printre stânci bufnia înverşunat în 
pereţii casei, erau măreţe; iar nopţile cu lună plină, 
cari ne îndemnau la plimbări pe creste, de unde se 
puteau vedea luminiţele pâlpâitoare din Predeal, 
Codlea, Cristianul şi toate oraşele şi satele din 
Ardeal, la poalele Bucegilor, nu'şi pot găsi 
asemănare nicăeri. 

Şi pe vreme rea, când furtuna năprasnică 
sguduiâ casa, stăm de vorbă lângă sobă cu soţii 
Stănilă şi cu d. Oh. Pescaru, preţiosul colaborator 
al meu în timpul şederii la Omul, şi domnea atunci 
în căsuţa de adăpost atmosfera pe care o 
cunoaştem din copilărie, a poveştilor la gura sobei. 

Toate acestea mă îndeamnă să fac 
comparaţie cu timpurile trecute. 

În vara 1914 ajunsesem aproape de Omul, 
după un drum frumos dela Curtea-de-Argeş – 
Câmpu-Lung – Dâmbovicioara - Ialomiţa. Vremea 
era rea; ne plouase tot drumul pe valea Obârşiei 
dela Peştera Ialomiţei şi până sus, iar sus ceaţa şi 
vântul ne împiedeca aproape cu desăvârşire 
mersul. Ajunşi pe Şeaua Văii Cerbului (unde se 
îmbină Valea Obârşiei cu Valea Cerbului) ne-am 
oprit şi adăpostiţi şi sgribuliţi, printre pietre, ne-am 
apucat să mâncăm, dar nu ne-a ticnit. Frigul şi 
ploaia ne-au luat la goană şi nici nu ştiu cum am 
coborît în Valea Cerbului. 

Pe acea vreme nu numai mu existau case de 
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adăpost în munţii noştri, dar nici turişti nu se 
întâlneau. Tot drumul nostru prin munţi nu am 
întâlnit decât patrule de grăniceri şi de finanţi 
unguri şi ici, colo, câte un Român din partea 
locului, care de bună seamă cerceta poteca cea mai 
sigură pe unde să treacă peste noapte boii 
„dincolo", prin contrabandă. 

Când am ajuns în Buşteni, uzi, înoroiaţi şi 
obosiţi, excursioniştii de bulevard nu se sfiau să 
spună, destul de tare, ca să-i auzim, că într-adevăr 
ne-am tăvălit prin noroi ca să creadă lumea că 
venim de pe munte. 

Astăzi nu mai este aşa. Mulţumită sforţărilor 
Turing-Clubului României avem poteci îngrijite şi 
marcate; avem case de adăpost curate şi primitoare 
şi gustul de munte se întinde din ce în ce, aşa încât 
nu se poate să mergi pe culmi mai mult de o oră 
fără să întâlneşti turişti. 

De unde în 1914 nici unde să ne adăpostim 
pentru un popas de o oră nu am găsit, astăzi am 
putut sta 8 zile cu instrumente şi aparate de fizică 
sa fac cercetări ştiinţifice pe un vârf de 2.500 m 
alt. 

Toate mulţumirile mele le îndrept către 
neobositul nostru Preşedinte Mihai Haret, care s'a 
arătat de o bună-voinţă şi amabilitate pe cari la 
nimeni altul nu le-am întâlnit. Mulţumesc Turing-
Clubului României pentru folositoarea găzduire ce 
mi-a pregătit în Casa Omul „Mihai Haret"; 
mulţumesc şi familiei Stănilă, pentru atmosfera de 
ospitalitate neaoş românească pe care cu atâta 
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abnegaţie o întreţin acolo sus în vârf de munte. 
Osebite mulţumiri d-lui Gheorghe Pescaru, pe care 
o fericită întâmplare l'a făcut să se găsească la 
Casa Omul în timpul cât am stat ş,i eu acolo 
pentru cercetările pomenite, care mi-a ajutat 
neasemănat de mult la instalarea aparatelor şi a 
cărui prietenie îmi este cu deosebire plăcută. 
Ioan G. Popescu, doctor în ştiinţe, profesor  
Membru al T.C.R., secţia Bucureşti. 
 
 

La poalele Bucecilor 
Contribuţiuni la toponimia împrejurimilor 
 
Pentru cei ce iubesc muntele cu toate 

frumuseţile lui, cu greutăţile ce ridică în cale şi cu 
mulţumirea ce-o produce turistului, - fie el 
încercat, sau numai începător, - e de însemnătate 
deosebită orientarea şi mai ales toponimia. 

Atâta vreme cât organizarea turistică n'a 
existat, iubitorii muntelui se mulţumiau cu 
explicările întâmplătoare, ce le puteau dobândi 
dela locuitorii vremelnici ai munţilor, ciobanii. 
Unii dintre aceşti ciobani, trăind ani de-a rândul cu 
turmele lor pe Buceci şi împrejurimi, erau cele mai 
bune călăuze şi puteau da relaţii preţioase, fiind, 
unii dintre ei desăvârşiţi cunoscători ai muntelui în 
ceea-ce priveşte toponimia locurilor. 

Turismul se serveşte azi, în mare măsură, 
pentru orientare ;şi toponimie, de hărţi. Hărţi 
turistice pentru regiunea Bucecilor sunt foarte 
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puţine şi se pot enumera. O minunată hartă 
amănunţită este aceea lucrată şi publicată de către 
Mihai Hatet, neobositul preşedinte al T.C.R., în 
lucrarea „Peştera Ialomiţei şi Casa Peştera" 
(Buşteni 1924), privind valea superioară a 
Ialomiţei. 

O altă hartă turistică este aceea a abruptului 
prahovean al Bucecilor, cuprins între văile Jepilor 
şi Cerbului, lucrată de Mihai Haret şi R. Ţiţeica, 
publicată în ,,Al doilea Anuar al Bucecilor"; ea se 
continuă în acest „Al treilea Anuar". În fine tot 
hartă turistică este şi foaia „Predealul" din 
lucrarea cu acelaş nume, publicată de subsemnatul 
în editura T.-C. R. 

Să amintim şi harta regiunei - Braşov-
Buceci - a S. K. V. la scara de 1:150.000, care se 
remarcă prin arătarea clară a drumurilor, în special 
cele din regiunea transilvană, păcătuind însă prin 
greşeli toponimice. 

Faţă de această mare lipsă a hărţilor turistice 
suntem nevoiţi a ne folosi de hărţile militare ale 
M. St. Major, care au şi ele însemnate scăderi, din 
punctul de vedere al toponimiei. 

Încerc în cele ce urmează să mă ocup de 
numirile împrejurimilor dela poalele Bucecilor, 
căutând a stabili şi rectifica oarecari numiri 
toponimice culese în peregrinările mele, folosin-
du-mă de informaţiile ce mi s'au dat de persoane 
într-adevăr cunoscătoare în ale toponimiei 
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regiunei1, cât şi din studierea hărţilor militare, 
ediţia română şi austriacă. 

* * * 
Pornind dela Predeal către Sud ca să 

ajungem la poalele Bucecilor, o luăm spre W. dela 
gura Râşnoavei, din dreptul mânăstirei Predeal, 
urmând valea largă a Râşnoavei -, corect 
Râjnoavei, - numire de origină slavă, care 
înseamnă „valea morii"2. 

Dela ea s'a botezat şi muntele vecin, dela 
Nordul văiei, ale cărui culmi poartă azi denumirile 
de Gâlma Mare şi Gâlma Mică, cari provin din 
numirea generică slavă, glavăn, transformată în 
decursul veacurilor, în forma actuală, devenită 
nume propriu. 

Leuca, numele văiei ce vine dela Sud-Vest 
şi se varsă în Râjnoava, arată aceeaş origine 
slavă3. Localnicii pronunţă azi cuvântul 
accentuând pe u Leuca, iar nu cum se pronunţă 
corect - liocă. 

Numirea acestei văi Leuca provine din 
perfecta asemănare a cursului ei, cu lioca carului, 

                                                        
1 Răposatul Goma, fost peste 30 ani brigadier silvic la 
Domeniile Casei Regale — moşia Predeal. Eiven, fost 
brigadier silvic, azi pensionar, după 38 ani serviciu, în 
regiunea transilvană, domiciliat azi în Râşnov. 
2 G. Giuglea ; Etimologii în „Daco-Romania", buletinul 
Muzeului limbei române dela Universitatea din Cluj. 1924. 
Cluj. pag. 771. 
3 A. de Cihac; Elemente slave şi maghiare în limba 
română. 
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adică acea parte a carului, care sprijinită de 
mănuşă prin partea superioară, se îmbucă prin 
partea inferioară cu osia, împiedecând ca roata să 
iasă de pe osie. Dela această vale şi-a luat numele 
şi culmea dela Nord-Vest, cuhnea Leucei, vecină 
cu Clăbucetul Baiului. 

Celelalte văi mai mici ca: valea Ţiganului, 
valea Brădetului, cari dau în Râjnoava, ca şi valea 
Cazanului şi valea Vagonului cari vin şi dau în 
valea Brădetului dinspre S-Est, sunt de dată mult 
mai recentă. Ele nu au nici vechimea de 50 ani, de 
când pe aici a existat o cale ferată îngustă, ale 
cărei urme se observă şi astăzi destul de bine; ea a 
servit la exploatarea pădurei între anii 1885-1890. 

Calea ferată îngustă urma valea Brădetului, 
urcând muchia cu acelaş nume, - vecină văiei - şi 
aşezată la N-Vest de dânsa, până sus, aproape de 
cota 1323, unde azi, în harta militară austriacă e 
însemnat vârful Forbanul - Vorban - cum zic unii 
Râşnoveni şi care provine din numirea germană 
(sasă) Forder-bahn = cale ferată de exploatare, ce-
şi avea începutul sus, pe numita muchie a 
Brădetului. 

La Nord de Forban este punctul zis Z.a 
Orzicaru, 1225 m care arată numele unei târle, 
stâna lui Orzicaru. 

În apropiere de Forban - către Sud, pe harta 
militară români este însemnat vârful la Cleşte 
1462 m, care nu este propriu zis un vârf, ci 
aminteşte şi el de o fostă târlă. 

Numirea de „La Cleşte" nu este nici de cum 
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datorită faptului că măgura aceasta este cuprinsă 
între două văi, Leuca către Nord şi valea Iadului la 
Sud, ca într'un cleşte - aşa cum ne închipuim când 
observăm harta militară română, ci la târlă, a 
rămas multă vreme, ca semn amintitor, un cleşte 
pentru sare. (Ciobanii numesc cleşte pentru sare 
trunchiul de copac îngropat în pământ, cu câteva 
ramuri tăiate scurt, în care înţepenesc un bolovan 
de sare pentru oi). 

Vârful acesta, notat în hărţile militare 
române cu numele de „La Cleşte" este în realitate 
vârful „Căpăţâna Porcului", pe care unii îl ţin 
situat mai către sud, la o depărtare de aproape 2 
km. 

Vom stărui în deosebi asupra acestei greşeli 
toponimice.. „Căpăţâna Porcului" e azi un nume 
cunoscut, de către foarte mulţi - în special 
bucureşteni - cari n'au nici o legătură cu turismul. 

Scriitorul N. Kiriţescu, autorul piesei „Un 
erou" face ca Ţulucă Peleş, eroul, să apese asupra 
acestui nume Căpăţâna Porcului, unde în toamna 
anului 1916 a fost un cumplit bombardament de 
artilerie, ale cărui urme se văd şi azi şi unde, în 
fiecare an, în Maiu, coprinele în floare, albesc 
pătând plăcut verdeaţa ierbei înfrăţite. 

Unii afirmă - în special locuitori din Buşteni 
- că vârful Căpăţâna Porcului ar fi cota 1594, din 
culmea Baiului, la Nordul căreia se găsesc cota 
1589, vârful Baiului. 

De unii dintre aceştia a fost informat şi d. 
Nestor Urechia care, în articolul său „Dihamul" 
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din Al doilea Anuar al Bucegilor, serie: „După un 
sfert de oră de urcuş, dela picioarele 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, etc. 

Tocmai acest „pichet Roşu" a făcut să se 
mărească confuzia şi să se numească vârful - cota 
1594, situat la S-Vest de Dihamul, drept 
„Căpăţâna Porcului", care în realitate este situata 
la N-Est de Dihamu, adică în partea opusă. 

În lucrarea mea „Predealul" am notat 
„Căpăţâna Porcului", acolo unde ea se află în 
realitate, unde mi-a fost arătată de Predeleni, şi de 
cei doi buni cunoscători ai regiunei, pe cari i-am 
citat mai sus. În acelaş loc mi-o confirmă şi 
pădurarii actuali din Râşnov. 

De unde pnovine greşeala? Să căutăm a o 
lămuri! 

Ridicarea topografică a hărţii militare 
române, a regiunei ce ne interesează, s'a făcut în 
1897. O hartă provizorie la scara 1:50.000 s'a 
tipărit la 1900, în care hartă, la cota 1594, 
figurează şi denumirea de „Căpăţâna Porcului". 

Revizuirea topografică se face în 1902 şi'n 
harta militară română, la scară 1:100.000, ediţia 
din 1914, Căpăţâna Porcului notată la 1900, la cota 
1594, nu mai apare, notând în schimb, acolo unde 
ea este în realitate cota 1473 N.E. de Dihamu - 
vârful „La Cleşte", care este cum am spus, locul 
unei târle. 
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La 1897 „pichetul Roşu" nu exista, din care 
cauză nici nu se află pe hartă. Exista însă un pichet 
grăniceresc la poalele adevăratei „Căpăţâna 
Porcului", unde este punctul de legătură între 
Baiul şi Clăbucetul Baiului. 

În urmă când s'a ridicat „pichetul Roşu", 
confuzia s'a mărit, datorită faptului că lângă 
„Căpăţâna Porcului" spre S de ea exista un pichet; 
denumirea de „Căpăţâna Porcului" se dă acum cu 
mai multă siguranţă şi cotei 1594, la sudul căreia 
era un pichet: „Pichetul Roşu". 

Dar anterior ridicărei hărţii române, s'a 
făcut, pela 1853, harta austriacă a regiunei, 
revizuită pela 1880, cu ocazia delimitărei 
frontierei. După una din aceste hărţi austriace 
reproduce I. G. .Babeş - în lucrarea sa Din Plaiul 
Peleşului, harta Predealului. 

În harta reprodusă de Babeş la cota 1594 
este notat „Târla Berbecului" iar „Căpăţâna 
Porcului" este arătată ceva mai spre Vest decât e în 
realitate, cam acolo unde se află azi notat — şi'n 
harta română şi'n cea austriacă - Aschenkopf - 
Măgura Cenuşie - sau numai Măgura, cum zic 
Românii. 

Dacă în ediţia ultimă a hărţii române din 
1914, „Căpăţâna Porcului" este eliminată, datorită 
faptului că se constatase confuzia, în ediţia hărţii 
austriace revizuită pe teren în nov. 1916, 
„Căpăţâna Porcului" este însemnată acolo unde ea 
se află în realitate, cota 1473, dela poalele căreia 
îşi are obârşia Valea Iadului, unde se leagă 
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Clăbucetul Baiului, cu muntele Baiul. 
M'am întrebat care să fie semnificaţia 

numelui de „Căpăţâna Porcului"? Explicaţia ce 
mi-a fost dată de un sătean că, prin cele două pete 
de vegetaţie arborescentă, aşezate aproape simetric 
în partea vestică ca doi ochi, ea ar căpăta 
înfăţişarea unei căpăţâni de porc - nu mi se pare 
verosimilă. 

Închin a crede că, pe aici trecând hotarul 
despărţitor între Râşnoveni şi Predeleni, o 
căpăţână de porc sălbatic, destul de numeroşi în 
trecut, fixată într'un anumit chip, va fi servit ca 
punct de reper al hotărniciei. 

Iar mai târziu, când căpăţână de porc n'a mai 
existat, măgura a continuat să se numească 
„Căpăţâna Porcului". Ea era versantul estic 
împădurit şi dela baza ei pornesc văile: Leuca şi 
Iadului, care-şi poartă apele pe un strat calcaros, 
formând, - mai ales valea Iadului - mici căderi de 
apă. 

La vest „Căpăţâna Porcului" arc la bază cele 
două văi Beuca Mare şi Beuca Mică. 

Termenul acesta de Beuca, luat aici ca nume 
propriu, este un nume generic şi se dă obişnuit 
unor văi abrupte, văi rele. Beuca este întradevăr io 
vale rea, nu atât prin abruptul coastelor, cât prin 
aceea că pe aici, peste „Căpăţâna Porcului" trece 
toamna negurile şi ceaţa din Valea Cerbului, prin 
Valea Seacă, peste Beuca, spre Râşnov. 

Şi'n vreme ce aici, ceaţa purtată de curenţi 
fac ca promoroaca să se depună peste vegetaţia din 
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vale şi dela „Căpăţâna Porcului" în straturi groase, 
iar frigul să fie simţitor, sus pe Dihamul e cald, de 
soarele dulce ce scaldă cuprinsul, fapt ce l'am 
putut constata personal, în mai multe rânduri şi 
acum în urmă la începutul lui decemvrie 1927. 

Beucile se unesc şi dau în Proiţa, care se 
uneşte cu Valea Trăsnetului, care împreună cu 
Valea Glăjăriei şi Valea Bucşoiului, dau în 
Ghimbavul Mare. 

La N-Vest de „Căpăţâna Porcului" este 
culmea notată în hărţile română şi austriacă 
Strempenkopf, căreia, unii dintre Râşnoveni îi zic, 
romanizându-i numele, Ştrempenii, dar al cărui 
nume este „Faţa Bucşoiului". Şi credem că acesta 
este şi cel mai vechiu, întrucât mai găsim numele 
„Faţa Găvanei", muntele situat la Sud de Piatra-
Mare, care se înnalţă în faţa găvanului (tot un 
termen slav), văiei situate la N-Vestul pasului 
Predeluş. 

Încheind aceste însemnări, vom adaogă 
câteva cuvinte despre culmea Baiului, din care 
partea cea mai însemnată este denumită Dihamul, 
termen pe care-l socotim mai vechiu decât Baiu. 

Numirea de Baiul este o denumire devenită 
ulterior nume propriu, căci în afară de acest Baiul, 
ce se întinde începând dela uzina electrică a 
Râşnovului, către Sud, cuprinzând în sine Piscul 
lui Epure, Plaiul Boilor, Faţa Bucşoiului, Măgura 
Cenuşie, sfârşind cu vârful Baiului şi culmea 
împădurită, luată drept Căpăţina Porcului, există 
un alt Baiul, a cărui înnălţime întrece pe a primului 
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cu aproape 300 m; el se află la Sud de Zamura. 
Numele de Baiu este de origină ungară şi s'a 

dat de către ciobanii ardeleni, cari-şi aveau turmele 
aici. Ciobanii păstori întrebaţi fiind de alţii de 
unde vin sau unde se duc, răspundeau scurt, cu un 
cuvânt împrumutat dela Unguri: „la Baiu sau dela 
Baiu", care are între alte sensuri şi pe acesta: „vin 
sau mă duc acolo unde am treabă, de lucru, unde 
mă mână nevoia". 

Şi de unde la început Baiu era un nume 
comun, cu însemnarea, de lucru, treabă, nevoie, a 
devenit numele propriu al muntelui. 

Pentru acest munte Baiu, stăpânit vreme 
îndelungată de Răşnoveni, cari l’aveau danie dela 
„d-lor jupân Udrişti" şi jupan Toma Postelnicul, 
din anal 1593 s'a purtat un proces care a ţinut 
câteva decenii. E interesantă plângerea boerilor 
proprietari cari arătau că Râşnovenii s'au întins şi 
dincolo de Baiul, stăpânind şi alţi munţi, „al 
dumnealui răposatul Nicolae hanu Dudescul se 
numeşte Coştila, ai noştri Creţuleşti se numeşte 
Clăbucete Baiului şi a lu răposatul Răducanu 
Paleologu să chiamă Colţii Morarului şi a lu meu 
medelniceru Grigorie se numeşte Valea Cerbului 
şi o bucăţică de locu din Predeal, tot al meu 
medelniceru; Luminate Doamne, din Predeal, 
până în Valea Cerbului este cale de trei ceasuri"1 

(Nici o exagerare nu este în măsurarea 
distanţei din Predeal la valea Cerbului N. A.). 

                                                        
1 V. A. Urechia. Istoria Românilor, vol. VI. pag. 827—833.  
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Faptul însemnat pentru care am reprodus 
acest citat al plângerii boerilor este numele de 
Goştila, care nu poate fi decât Coştila de astăzi. 
Goştila e un termen slav, derivat probabil din 
go(r)ştina, goştina, goştilă, ceea ce înseamnă 
impozit pe berbeci sau porci1, (jus montanum), 
adică aici, pe acest munte, era locul unde se lua 
dela ciobanii păstori, impozitul pe berbeci. 

Şi în legătură cu această transformare 
verbală a numelor de munţi, amintim că însăşi 
termenul de Clăbucet, dat munţilor în chip 
generic, este în forma lui corectă, Clăbucel (A. de 
Cihag). 

Cât priveşte Clăbucetul Baiului, el nu poate 
avea decât sensul de Clăbucetul ce se leagă cu 
Baiul, aşa cum este şi de fapt. 

Din cele expuse până aici se vede că 
afirmaţiunea făcută de noi în altă parte2 că 
locuitorii vremelnici de aici, ciobanii3, n'au botezat 
decât munţii şi văile cele mai însemnate, mai 
principale, numiri cari s'au şi păstrat, alterându-se 
de cele mai multe ori prin pronunţare forma 
originară, se evidenţiază prin faptul că vechile 
denumiri ale văilor şi munţilor sunt în cea mai 
mare parte de origină slavă şi e ştiut că slavii, 

                                                        
1 Daco-România, 1924, Cluj, pag. 836. 
2 Iordan l. Tăcu, Predealul, pag. 49. Editura T.C.R. 
Bucureşti 1927. 
3 Vezi: Sabin Oprean ; Contribuţiuni la toponimia din 
ţinutul Secuilor pag. 153-189 în lucrările institutului de 
geografie al Universităţii Cluj. 1924-1925. 
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vieţuind împreună cu Românii au fost romanizaţi 
şi prin aceasta numirile slave au durat şi rămas 
definitiv în limba română, pentru ca dela Români 
să treacă la naţiunile conlocuitoare, Saşi, Unguri, 
Secui . 

În ceea-ce priveşte denumirile unor munţi şi 
văi de însemnătate secundară, ele s'au schimbat 
adeseori, dela o generaţie la alta, iar în Ardeal au 
fost, fie traduse, fie înlocuite de populaţiile 
conlocuitoare. Iar una dintre datoriile de căpetenie 
ale turismului românesc este şi aceasta: de-a 
cerceta pe teren şi de-a restabili toponimia veche şi 
adevărat românească, însemnându-le pentru 
viitorime, ca să nu se mai piardă. 

Din acest gând a pornit şi încercarea de faţa. 
Iordan I. Tăcu, institutor-director al orf. C. F. R. 
din Predeal; membru în comitetul secţiei alpine a 
Bucecilor.
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Excursii grele în Bucegi 
 

Scriam începând acest capitol în „Al doilea 
Anuar al Bucegilor":  

În masivul Bucegi, deosebit de drumurile 
obişnuite, se pot întreprinde şi excursiuni grele, 
cari uneori se aseamană 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,, Coştilelor, Bucşoiului, Gaurei, 
Doamnelor, etc., cari 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 
perfomanţe fiind cea mai admirabilă şcoală 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 
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escalade, mai ales că harta ce publicăm va înlesni 
înţelegerea acestor descrieri. 

Sperăm să putem da în fiecare an una sau 
două explorări de asemnea 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".  

Al doilea Anuar al Bucegilor" a publicat 
două minunate descrieri de asemenea curse grele 
şi anume: 

• În vârful Coştilelor prin abruptul 
prahovean de Mihai Haret, şi 

• Prin Valea Gălbenelelor de Radu Ţiţeica  
Numitele articole foarte gustate de cititori, 

au făcut şcoală, căci în afară de faptul că au fost 
încercate şi de alţii în vara anului 1927, foarte 
mulţi' membrii ne-au cerut să dăm o extindere 
mult mai mare capitolului „Excursii grele în 
Bucegi". 

Cu plăcere ne supunem dorinţei lor des 
repetate şi bucuria noastră e cu atât mai mare cu 
cât avem putinţa să publicăm trei noi descrieri 
interesante, ceeace înseamnă că numărul 
alpiniştilor tari şi formidabil antrenaţi se măreşte 
dela un la altul, adică tocmai ceeace urmăreşte 
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T.C.R. - secţia alpină a Bucegilor, după cum 
spuneam şi anul trecut. 
C. I. Ionescu 
 

 
Valea Seacă a Caraimanului 
 
Într'una din zilele dela finele lunei 

septemvrie 1927, mă aflam în Buşteni, înapoiat cu 
mai mulţi prieteni dintr'o excursie pe Valea Albă. 
Dispunând de încă câteva zile libere, m'am hotărît 
să pornesc singur a doua zi pentru a escalada 
Valea Seacă a Caraimanului. 

Renumele de vale grea şi puţin umblată, 
precum şi faptul că aveam s'o urc pentru prima 
oară, nu făceau decât să-mi mărească curiozitatea 
şi pofta de căţărat care în totdeauna m'a 
entusiasmat căci sunt un mare iubitor al stâncilor 
(warappeur). 

Privită din Buşteni, Valea Seacă apare ca o 
crăpătură ce spintecă abruptul Caraimanului în 
linie dreaptă cu o uşoară înclinare dela stânga la 
dreapta, pornind chiar de sus de sub „Crucea 
Eroilor" la altitudinea de 2290 m şi sfârşind cu 
partea inferioară în Valea Albă la 1210 m alt. Pe 
toată această diferenţă de nivel de peste 1000 m, 
valea se proectează în plan orizontal, pe o distanţă 
abia de 1300 m ceeace înseamnă că are o pantă 
generală aproximativă de 40°. 

De dimineaţă, probabil în urma cursei din 
ajun, cât şi a patului confortabil ce avusesem în 
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Buşteni, am reuşit să pornesc cu chiu cu vai la ora 
9.  

Luând drumul pe la „Farmacie" în sus, am 
intrat în pădurea Munticelului. Vremea era 
admirabilă şi făgăduia a se menţine astfel toată 
ziua; una din acele zile faimoase de toamnă cu cer 
de azur, fără pic de nor, cum în timpul verei sunt 
ceva mai rare. După trei sferturi de oră dela 
plecare, am ajuns în fundul Văii Seci, la 1260 m 
alt. şi la 200 m în amonte de confluenta ei cu 
Valea Albă. Aci am făcut un mic popas pentru a 
privi valea. Cât puteam cuprinde cu ochiul în sus, 
nu se vedeau decât bolovani uriaşi îngrămădiţi unii 
peste alţii şi se ghiceau sărituri ademenitoare; 
malurile foarte apropiate şi extrem de înclinate, 
îmi arătau dela întâia privire că partea mai 
accesibilă tot pe fundul văei este. Strîmtoarea ei, 
care împiedică vederea atât în sus cât şi în jos, face 
ca peisagiul să fie impunător prin sălbăticia lui, iar 
ascensiunea foarte atrăgătoare prin problemele ce 
se ivesc în drum la fiece pas, şi cari dau uneori 
impresionante „emoţii alpine". 

La ora 10 am plecat din locul în care 
poposisem şi începui să urc pe fundul văei, 
căutându-mi drumul printre bolovani. După vre-o 
20 de minute de mers, întâlnii aşezat de-a 
curmezişul văei un perete stâncos; era prima 
săritoare, înaltă numai de vre-o 5 metri şi destul de 
uşor accesibilă pe partea dreaptă. Deşi de o 
înclinare măricică, stânca prezenta reliefuri foarte 
comode ajutând căţărarea aşa fel, încât fără nici o 
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greutate am ajuns deasupra, urmându-mi apoi 
urcuşul ca mai înainte încă un sfert de oră, când o 
nouă săritoare, ceva mai mare decât prima (cam de 
6 m) mi-a tăiat drumul (alt. 1400), pentru a doua 
oară, fără să fie însă o piedică prea mare. 

Pe la orele 11,30 după ce mersesem tot pe 
fundul văei vreo trei sferturi de oră dela săritoarea 
a doua, o primă piedică serioasă (cel puţin la prima 
vedere) m'a silit la un mic popas, cu prilejul căruia 
mi-am garnisit bocancii cu colţari sau crampoane, 
ce m'au ajutat mult, aproape în tot restul drumului. 
În faţa mea, o săritoare de vre-o 8 până la 10 m 
înălţime, cu o pantă de aproximativ 70°, părea 
puţin atrăgătoare din cauza lipsei a ceeace se 
numeşte în termeni technici alpini „prize bune". 
Lipsiau adică acele asperităţi mari ori mici, cari 
sunt auxiliarul indispensabil al căţărătorului în 
asemenea cazuri, ele folosindu-se laolaltă şi de 
mâini şi de picioare. Am auzit pe un vânător din 
Buşteni, numind acest soi de stânci înclinate şi 
linse, cu sugestivul cuvânt: „spălătură", care cred 
că trebue adoptat în terminologia alpină 
românească, fiind foarte caracteristic. Cu 
mijloacele ce-mi stăteau la îndemână, căci nu 
aveam fringhie, de care nici nu m'aşi fi putut folosi 
de altfel, fiindcă eram singur, trebuia sa caut o cale 
de acces mai potrivită, servindu-mă de colţari şi de 
piolet. Pe stânga, valea era mărginită de un perete 
absolut vertical de peste 40 m înălţime, fără 
posibilităţi de escaladă. Rămânea prin urmare, să 
urc pe dreapta, o pantă de 55—60°, acoperită cu 
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humus numai pe jumătate format şi deci foarte 
fulgător. Zece metri mai sus, panta era împădurită, 
ceeace-mi putea fi de mare ajutor. 

Pornind, am luat-o la dreapta şi am intrat în 
pădure, suind până ce am ajuns la o înălţime mai 
mare decât aceea a săritoarei: m'am întors apoi 
spre stânga pentru a înainta paralel cu valea şi a 
căuta în acelaşi timp prima posibilitate de a coborî 
iarăşi în fundul ei. Această posibilitate n'a întârziat 
să se arate aşa că la orele 12 mă găseam în fundul 
scobiturei la vre-o 50 m deasupra săritoarei. De aci 
înainte aşi fi putut urma drumul de-a coasta, pe 
partea dreaptă, trecând pe sub vârful „Picătura" şi 
evitând toate săritorile, să ies în partea superioară 
a văei. Intenţia mea era însă să păstrez cât mai 
mult firul crăpăturei, şi de aceea mi-am căutat 
drumul cum l'am descris mai sus. 

Am continuat deci să urc pe vale în sus, 
făcându-mi loc printre bolovani şi lemnărie 
prăbuşită dela construcţia Crucei Eroilor, cam 700 
m d'asupra capului meu. 

O jumătate de oră mai târziu, după ce 
trecusem fără greutate încă două săritori mai mici, 
o piedică serioasă părea că-mi va opri complet 
drumul; o săritoare de peste 30 m înălţime, aşezată 
deacurmezişul văei ca un stăvilar stâncos. Erau 
orele 12½, adică 3l/2  ore dela plecarea mea din 
Buşteni. Mi-am lăsat sacul jos şi am început a face 
cercetări pentru a găsi locul cel mai potrivit pentru 
urcat. Mijlocul săritoarei, era brăzdat de o strungă 
înclinată de vre-o 70°, foarte îngustă. La început, 
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stânca era bună de urcat, însă, cam la 20 m 
deasupra, un bolovan uriaş în surplombă (eşit în 
afară) oprea orice posibilitate de înaintare. 
Intorcându-mă mi-am luat din nou sacul, şi am 
început a urca pe dreapta, o pantă ierboasă foarte 
alunecoasă şi înclinată. Totul a mers bine vreo 15 
m când mă pomenesc deodată în faţa unei 
„spălături", înclinată de 70°, înaltă de 3-4 m pe 
care am început să mă caţăr. La un moment dat 
însă, lipsa oricărui relief, cât de mic pentru a 
sprijini piciorul sau a mă prinde cu mâna, m'au pus 
într'o poziţie mai mult decât critică, deoarece 
aveam un singur picior sprijinit numai cu unul din 
vârfurile colţarului într'o mică gaură din stâncă iar 
celalalt era în gol, neputând nici înainta nici da 
înapoi. În cele din urmă a trebuit să mă decid 
asupra ceeace-mi rămânea de făcut. Apăsându-mă 
cu tot corpul şi apropiindu-mi faţa de stâncă, în aşa 
fel ca şi când aşi fi voit s'o acoper cu trupul meu, 
m'am întins considerabil lăsând piciorul fără 
sprijin, din ce în ce mai jos în căutarea unei prize 
de care să-l pot propti. În zadar însă, deoarece 
peste tot am întâlnit numai gol. Ridicându-mă 
atunci din nou, mi-am întors încet capul spre a nu-
mi pierde echilibrul, în căutarea altui obstacol şi 
avui norocul să zăresc cam la 1,50 m mai jos, o 
mică brazdă de iarbă ce-mi putea fi de folos. Am 
început atunci din nou aceiaşi operaţie cu 
întinderea piciorului liber atât cât îmi permitea 
poziţia mai mult decât instalabilă în care mă 
aflam, şi lăsându-mă să alunec cu totul mi-am dat 
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drumul, până la brazda de iarbă. De aci, deşi în 
pantă mare, coborâşul a fost destul de uşor, 
ajungând din nou la baza săritoarei. Căutând cu 
ochii, o trecere mai accesibilă în partea stângă, am 
găsit o şiştoacă foarte înclinată şi îngustă ce se 
sfârşia d'asupra la vre-o 20 m înălţime într'un mic 
platou ierbos. 

Hotărâi să încerc urcarea prin această parte. 
Deşi panta era foarte pronunţată şi trecerea 

îngustă, urcarea a fost relativ uşoară, în orice caz 
mult mai uşoară decât putusem spera din ceia ce 
văzusem de jos, şi aceasta graţie numai bunelor 
prize (spriijine) ce le oferea stânca. Am ajuns 
astfel fără alt incident pe platoul erbos sus 
pomenit. Dar cu aceasta problema nu era încă 
rezolvată; în stânga şi în faţă, platoul era mărginit 
de pereţi verticali, iar în dreapta se continua sub 
forma unui brâu îngust de 20-30 cm şi înclinat 
d’asupra unui perete vertical care începea de sub el 
se sfârşea cam 20 m mai jos, în vale. În lipsa altei 
posibilităţi, am fost deci nevoit să mă angajez pe 
acest brâu subţire, care după vre-o 5-6 m este 
întrerupt pe circa 1½-2 m de o şiştoacă absolut 
verticală. Am încercat cu vârful pioletului malul 
opus spre a mă asigura că este destul de rezistent şi 
am sărit, continuând apoi brâul până ce am dat de 
un al doilea platou, ceva mai mare ca cel dintâiu, 
unde se sfârşea brâul. 

Era ora 13. După atâta acrobaţie, foamea mă 
răzbise sdravăn şi cum locul destul de comod, 
oferea posibilitatea unui om singur de a sta jos şi 
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întinde masa, mă hotărâi să-mi dau puţină odihnă 
şi în acelaş timp să dejunez, mai ales că din acest 
punct o privelişte impunătoare se desfăşură de 
odată în trei părţi, căci mă aflam oarecum d'asupra 
văei strâmte şi întortochiate, care închidea orice 
vedere. Acum din contra: în sus, cam 500 m 
d'asupra capului meu „Crucea Eroilor" de pe 
Şeaua mare a Caraimanului, se profila ca o apariţie 
din basme pe albastrul imaculat al cerului, iar sub 
ea valea, când lărgindu-se, când strîmtându-se, se 
rostogolea impresionantă în fantastice cascade de 
piatră până la mine. Ici şi colea, câţiva „pini" să le 
zicem, de toată frumuseţea, ca şi porţiuni de 
maluri înerbite înveseleau ochii, parcă obosiţi de 
albul imaculat al stîncăriei, care timp de patru ore 
neîntrerupte fusese singurul obstacol întâlnit de ei. 

La orele 14 părăsii locul unde prânzisem şi 
după ce am trecut o nouă spălătură înaltă de 3 m, 
am intrat într'un desiş de jnepeni, ajungând în cele 
din urmă într'o drăgălaşă poiană ce zărisem cu 1/2 
de oră mai înainte. De aci vederea era şi mai 
măreaţă, deoarece acum toată partea stâncoasă a 
văei, pe care o urcasem, se desfăşura ameţitoare 
chiar sub picioarele mele, iar mai departe ceva, 
minunea văei Prahovei se arătă în toată 
strălucitoarea ei splendoare. 

Cu toate că la plecare avusesem intenţia să 
urc valea până sus la „Crucea Eroilor", aci la 
popas mi-am schimbat complet planul, începând 
dela vre-o 200 m sub creastă, panta pe vale este 
foarte mare, iar observaţiile ce făcusem în ajun, 
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privind valea de sus, îmi dăduseră convingerea că 
această porţiune ascundea oarecari surprize, 
ceeace nu putea desigur decât să mă atragă. Ora 
înaintată însă, era deja 15, ziua mică, şi dorinţa ce 
aveam de a petrece noaptea la „Casa Peştera" m'au 
hotărît să părăsesc valea şi să iau brâul Portiţei 
spre a răsbi în Valea Jepilor. 

Am părăsit deci poiana şi urmând valea pe 
partea stângă pe o coastă ierboasă, am ajuns după 
20 minute în brâul Portiţei la 2000 m alt. Cotind la 
stânga, am luat brâul, urmându-i şerpuiturile ca pe 
o potecă bunicică, până ce deodată o surpătură ce-l 
rupe în două, îmi dădu din nou zdravăn de lucru. 
După vre-o 20 m am scăpat însă şi de această 
dificultate, astfel că la orele 16 am ajuns la Portiţa 
Caraimanului de unde excursia mea era virtual 
terminată, căci porţiunea de brâu dela Portiţă în 
Valea Jepilor, îmi era foarte cunoscută. Am urmat 
deci acest brâu, am trecut pe deasupra „Târlei 
berbecilor din Caraiman", până aproape de 
„Valea Caraimanului" unde din nou pofta de 
escaladă m'a apucat, aşa că am părăsit brâul şi am 
luat-o în sus, urcând pantele exagerate ale crestei 
cuprinse între Vâlcelul înţepenit şi Şiştoaca 
Dracilor, când numai cu picioarele, când mai ales 
cu ajutorul mâinilor. Vederea d'alungul „brâului 
Portiţei" este admirabilă; de o parte se înalţă 
neîntrerupt formidabilul perete stâncos al 
Caraimanului, iar de cealaltă se întind prăpăstii 
adânci cu fundurile întunecate de verdele închis al 
pădurilor de brad, cari se întind dela baza peretelui 
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până jos în Valea Prahovei, strălucitoare de viaţă 
şi lumină. Brâul, deşi nu prea comod, mai ales pe 
porţiunea foarte puţin cercetată dintre valea Seacă 
şi Portiţă, nu este totuşi prea periculos; merită în 
orice caz osteneală şi riscul unei curse pentru 
priveliştele neuitate ce oferă turistului la fiece pas. 

La ora 17 fără un sfert eram sus la „Crucea 
Eroilor" unde nu m'am oprit de loc, iar la 18 
„Casa Peştera", îmi apărea de pe „Piciorul 
Babelor" ca un ademenitor castel din poveşti după 
greutatea zilei ce trăisem şi asprimea neîntrecută a 
priveliştelor ce avusesem. 

Deşi eram către finele lui septemvrie, Casa 
Peştera am găsit-o complet plină de turişti, printre 
cari mai mulţi cunoscuţi, cari cu dragoste mi-au 
făcut loc în camera lor, căci altfel aşi fi fost silit să 
petrec noaptea pe verandă. Prânzul de seară, care 
s'a prelungit până la 22, ora reglementară a 
retragerii, a fost un prilej de frumoasă petrecere, 
iar mâncarea gustoasă a îngrijitoarei casei udată de 
cea mai minunată Păcură din Peşteră, (vin de 
bordeaux Haret), nu le-aşi fi schimbat cu menu-ul 
şi şampania celui mai bogat banchet. 
Arhitect Mircea Chernbach 
Membru în Cons. de Administ. T.C.R.  
Membru al secţiei Bucureşti şi al secţiei 
Bucegilor. 
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În Moraru 
 

Cine a aruncat o privire asupra Bucegilor, 
nu a putut trece cu vederea creasta dinţată a culmei 
sudice a Morarului, căci „Colţii Morarului", cum 
sunt în general numiţi1, se văd din toate părţile, 
depe Coştila, din Bucşoi, din Dihamul, ba chiar 
din gara Predeal. Vor fi de bună seamă mulţi, cari 
au încercat şi au reuşit să ajungă până la colţi, căci 
drumul până acolo, fie că se pleacă dela Omul şi 
se ţine creasta muntelui, fie că pe una din brâne se 
porneşte din V. Cerbului, nu prezintă nici o 
greutate. 

Exista totuşi şi drumuri grele, pentru a 
ajunge acolo sus. Pe unul din ele, pe care l'am 
făcut pentru prima dată în septemvrie 1926 (în 
tovărăşia colegilor tecerişti: N. Gherase, O. 
Mironescu, I. Cantuniari şi S. Ţiţeica) îl voi 
descrie acum. 

Când am urcat pentru prima dată acest 
versant, datorită condiţiilor neprielnice: frig, vânt, 
ba chiar ghiaţă pe lespezi, mi se păruse extrem de 
greu. L'am refăcut după un an pe o vreme ideală şi 
tot greu mi s'apărut. E vorba de suit la „Dinţii 
Morarului" dinspre nord, şi anume pornind din 
poiana plină de urzici care e la gura Văii 
Morarului. „Pentru cei ce nu cunosc drumul, voi 
aminti că din poiana Văii Cerbului, o potecă 
                                                        
1 Numirea e greşită, căci „colţi" în vorbirea ciobanilor 
înseamnă un clin acoperit cu lespezi şi iarbă, iar nicidecum 
nişte vârfuri. 
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bunicică conduce, prin pădure, în cam jumătate 
oră la „Poiana cu Urzici". 

Pornisem pe la 5½ dim. din Buşteni şi prin 
poiana Coştilei, eram cam la 7½ în Valea 
Morarului (1480 m. alt.). 

Pentru a se sui la dinţi, imediat ce am trecut 
urzicăria ce acoperă poiana de pe malul drept al 
văii, am urcat spre stânga, pe o coastă acoperită 
încă de câţiva brăduţi şi pe alocurea de jnepeni. 
Suişul e repede, dar iarba mare de pe pante dă 
ascensionistului un puternic ajutor. Pe la 8 h., 
ieşim la lumină; brazii se împuţinează şi cu încetul 
dispar. Suim încă puţin şi la un moment dat, ni se 
înfăţişează înainte pentru prima dată, peretele de 
piatră al Morarului (alt., aprox. 1700 m). 

De continuat în sus nici vorbă nu e; de aceea 
luăm spre dreapta o mică pantă, care ne duce pe 
„Brâul înflorit" pe care îl urmăm. Depe acest brâu 
avem o vedere superbă asupra întregului „Dosul 
Morarului" (clinul de nord al muntelui), Văii 
Morarului şi unei părţi din Bucşoi. 

Suim pe acest brâneag cam o jumătate de 
oră, dupe care subţiindu-se mereu, se lasă într'un 
mic vâlcel (alt. 1840 m aprox.), Intrarea de pe brâu 
în fundul vâlcelului e destul de delicată, căci 
suntem cam pe la mijlocul pereţilor pe cari cei ce 
au coborît Valea Morarului îi cunosc foarte bine, 
şi brâneagul a devenit aproape impracticabil. 
Coborâm totuşi în vâlcel şi urcăm fundul lui cam 
50 m. Trecem apoi pe dreapta peste un dâmb 
într'un vâlcel alăturat. Suim, cam greu, căci fundul 
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acestei viroage e plin de pietriş, care, dacă se 
umblă fără băgare de seamă, scapă de sub picioare, 
şi pe la 9½ ajungem la mica strungă de unde 
porneşte acest vâlcel (alt. 2010 m). 

Facem un popas, nu atât pentru a ne odihni, 
căci din cauza vântului puternic ce suflă locul nu e 
tocmai propice odihnei, ci mai mult pentru a ne 
orienta asupra ceeace avem de făcut în viitor. 
Strunga mărginită în spre vale de un frumos ţanc 
ascuţit, e situată pe malul drept al vâlcelului abrupt 
ce scapă din culme dintre „Dintele Mare" şi 
„Degetul", şi puţin deasupra ei trece „Brâul 
Mare" al Morarului. 

Decidem să suim la mica strungă dintre 
Deget şi Dintele Mare. Coborâm puţin în partea 
opusă celei de unde am suit şi dăm de o coastă 
acoperită cu brâniş, pe care suim spre stânga. 
Repede ajungem la brâul mare (brâu care vine 
neîntrerupt din Valea Cerbului, puţin mai sus de 
gura Văii Priponului şi continuă până în Valea 
Bucşoiului), pe care îl traversăm (2040 m alt.). Ni 
se oferă acum două căi: una chiar pe fundul 
vâlcelului ce iese între 'icei doi Dinţi şi alta, pe 
peretele Dintelui Mare. Deşi prima cale pare la 
început mai uşoară (se poate dă în vâlcel puţin 
deasupra brâului mare, peste o săritoare) şi e în 
orice caz, - atât cât se poate umblă pe ea - mai 
puţin periculoasă, totuşi suişul pe perete (în 
imediata apropiere a vâlcelului) e singurul 
practicabil până sus. Întradevăr, am încercat odată 
să suim fundul vâlcelului, dar în curând (pe la 
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2100 m alt.) acest fund e întrerupt de săritori 
fantastice, cum nu am mai văzut nicăeri altundeva 
şi cari ne ţintuesc pe loc. Suntem nevoiţi în acest 
caz să dăm pe malul stâng, dar locul de trecere e 
aşa de periculos, încât nu e recomandabil. 

De aceea, deşi cam primejdios, căci pe 
lângă panta mare, terenul e nesigur, e de preferat 
urcuşul pe perete. 

Suim mereu, cu mare băgare de seamă şi, 
numai după vre-o oră dăm de brâneagul cel mai de 
sus., care traversează dosul Dinţilor şi pe care 
putem coborî spre dreapta în vâlcel (alt. 2200 m). 
Deşi foarte înclinat şi încurcat de săritori înalte, 
acesta a acum practicabil, şi după alte douăzeci de 
minute, eşim printr'o coastă cu pietriş la culme în 
strungă. Ora este 11½ iar altit. 2250 m. 

Vederea s'a deschis. Spre noi o parte din 
Valea Morarului se vede sub noi, şi în special 
poiana de unde am plecat. Spre sud se ivesc 
Coştila şi Valea Cerbului, înecate în soare. 

Deşi destul de obosiţi, ora fiind înaintată şi 
mai având mult de umblat, ne acordăm numai un 
scurt repaos, pe care îl petrecem făcând escalada 
„Degetului". Suişul e interesant dar foarte greu, în 
special hornul final; nu prezintă însă nici un 
pericol. Ajunşi sus, ne dăm seama că Degetul nu e 
propriu zis un vârf ci o creastă extrem de subţire 
(30-40 cm) situată între vâlcelul pe care l'am urcat 
şi un altul mai la apus. 

La 12 h. pornim spre dreapta ţinând cât mai 
sus posibil şi ocolim cei trei dinţi ai Morarului pe 
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la picioarele lor (pe versantul dinspre V. 
Cerbului). Cam pe la 2290 m alt. dăm din nou spre 
coastă într'o şea deschisă de unde avem o 
frumoasă vedere asupra circului final al Văii 
Morarului. Continuăm apoi aproape tot timpul pe 
coamă, numai arareori coborând puţin pe clinul de 
sus şi, după ce am urcat o pantă, pe care oboseala 
şi căldura de amiazi ne-a făcut sa o găsim cam 
lungă, ajungem la 1½  la Omul. 

Aci lume multă, venită din Buşteni, din 
Sinaia, aşa încât casa e plină. Ne ducem puţin 
deoparte pe platou, ne odihnim şi mâncăm, veseli 
că partea obositoare şi grea a excursiunei s'a 
terminat cu succes. 

Dorinţa de a vedea în întregul lui drumul 
parcurs ne dă ideea a coborî la Buşteni prin V. 
Morarului. Deci alt drum greu. Plecăm pe la 2½ 
dela Omul şi coborâm repede o coastă înclinată 
acoperită cu bolovăniş spre fundul primului circ al 
Văii Morarului. La capătul dinspre vale al căldării 
este o săritoare, care trebue trecută pentru a urma 
mai departe coborâşul. Locul mai uşor se află 
puţin pe stânga firului văii unde un horn acoperit, 
ici cu lespezi, colo cu iarbă, oferă o trecere destul 
de comodă. 

(Este ora 3). 
Iată-ne pe un picior acoperit cu iarbă mică, 

ţepoasă şi străbătut de nenumărate hăţaşuri. 
Continuăm coborând pe el şi aproape de locul 
unde scapă în perete drept, cotim spre stânga şi 
traversăm un vâlcel cu grohot. Trecem astfel pe 
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brânele de pe malul stâng al Văii, unde găsim o 
potecuţă pe care o urmăm. Cei ce vor coborî pe 
aici trebue să bage bine de seamă şi îndată ce pot, 
să coboare din nou spre dreapta în fundul văii, 
pentru a lua (la 1930 m alt.) un brâu inferior. Acest 
brâu, brâul mare, este continuarea celui ae pe 
malul drept al van, care traversează întreg peretele 
de sub dinţii Morarului şi peste care am trecut şi 
noi la urcare. 

Mergem pe brâu, ţinând tot malul stâng şi 
urcând puţin, conduşi de o foarte bună potecuţă de 
oi; cam pe la 4 h. ajungem într'o coastă acoperită 
cu nenumărate pâlcuri de jnepeni (alt. 1990 m). De 
aci avem o splendidă vedere asupra clinului celalt 
al văii. 

Nici nu ne-ar veni să credem că poate 
cineva urca pe acolo, dacă nu am fi făcut-o noi 
înşine cu câteva ore mai înainte. Nu ne saturăm 
privind şi am mai sta mult pe aici, dar se face 
târziu şi mai e destul până în Buşteni. 

Coborâm această coastă strecurându-ne 
printre pâlcurile de jnepeni; curând ajungem pe 
piciorul ascuţit numit Ţimbalu (1820 m alt.) din 
cauza unui ecou multiplu Lângă Ţimbal, într'un 
perete de piatră este acum un bordei de berbeci 
ascuns într'o seninare. Berbecii sunt la păscut, dar 
mirosul urât, urzicăria şi târhatul ciobanului ne 
arată că bordeiul e ocupat anul acesta. 

De pe Ţimbal tulim puţin pe stânga şi dăm 
de o potecuţă, care ne coboară la picioarele lui 
(1660 m alt.), de unde suntem numai decât în 
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poiana Morarului (ora 5¼). Pe drumul pe care am 
venit, ne reîntoarcem acasă. 
Inginer Radu Ţiţeica, membru T.C.R., secţia 
Bucureşti. 
 
 

Prin Mălin în vârful Coştilei 
 

Bucegistul, sau mai bine zis cel ce tinde a 
deveni în adevăr bucegist, ajunge, după ce 
cunoaşte toate potecile şi locurile de pe pante, din 
pădure ori dela golişte, să dorească ceva mai greu, 
sau, mai exact, ceva mai aspru. 

Dar partea pe care cu toţii o traversăm prin 
locurile accesibile, în graba noastră de a ajunge 
sus, parte minunată şi nici o dată în deajuns de 
cunoscută, nu e alta decât faimosul abrupt 
prahovean, a cărui hartă a început a se publica în: 
„Al doilea Anuar" continuându-se în acesta. 

Acest abrupt cuprinde o adevărată bogăţie 
de văi, vâlcele, brâne, colţi, brâneaguri, hornuri, 
săritori, cascade, ferestre, portiţe şi chiar poeniţe 
agăţate. 

Vizitarea şi cunoaşterea lor cere timp şi 
oboseală, dar ea formează o admirabilă şcoală de 
energie, ale cărei lecţii - escaladele grele - sunt 
compuse din performanţele fizice şi morale, pe 
cari bucegistul pasionat le încearcă din ce în ce 
mai mult. Şi cât idealism nu e în lupta ce 
excursionistul o duce, strâns parcă între doi pereţi 
de stâncă, sărind şi căţărându-se de pe un bolovan 
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pe altul, spre a ajunge sus, la larg şi a domina 
vremelnica, dar de-acum draga strânsoare... 

Discutând acestea cu Titu Chivulescu, unul 
din puţinii buştenari îndrăgostiţi de nepreţuiţii 
Bucegi şi de data asta tovarăşul meu de excursii, 
am hotărît pentru prima zi frumoasă din 
septemvrie 1927, vizitarea văii Mălinului, dela 
vărsare până la izvor, spre a ne da seama de 
întregul ei aspect, de priveliştele ei ca şi de 
greutăţile ce le prezintă. 

După câteva zile de timp îndoelnic, în cari 
mai ales un vânticel rece ne vestea toamna, bogată 
în Bucegi în zile frumoase, într'o seară s'a 
înseninat brusc, răsărind chiar şi luna. 

A doua zi 6 septemvrie, n'am mai pierdut 
nici un moment şi la orele 7 dim. am pornit-o din 
Poiana-Ţapului pe jos spre Buşteni să-mi trezesc 
camaradul, care, tot aşa de. entuziast ca şi mine, 
s'a sculat repede şi împreună ne-am garnisit sacii 
de munte cu ceva merinde şi la 9 h. 10' o luarăm în 
sus din dreptul restaurantului Oancea, pe Str. 
Valea Albă, strânsă la început între case mărunte 
cu garduri inestetice şi apoi curând păşind în 
falnica pădure de brad care se sileşte parcă să 
ascundă urcuşul din ce în ce mai repede. 

Vremea frumoasă ne dedea aripi, iar căldura 
dulce ne înmuia parcă oscioarele, după răcoarea 
straşnică a dimineţii. 

Ajunşi la marginea pădurii, şi judecând că 
timpul e destul de cald, ne-am băgat cămăşile în 
sacii de munte şi aşa, pe jumătate goi, am pornit-o 
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veseli la urcuş, lăsând razele ferbinti ale soarelui 
să ne ardă în voe. 

Prin pădurea asta, am urmat chiar drumul de 
care, marcat p bucată de vreme de verdele vertical 
al T.C.R., care însemnează drumul Văii Albe până 
sus la Crucea Eroilor. 

Am urcat astfel întovărăşiţi de veselele 
fluerături ale păsărelelor pădurii, până pe o colină, 
unde am lăsat la stânga poteca însemnată, luând-o 
la dreapta spre Poiana Coştilei. 

Poteca foarte bună traversează cam de-a 
coasta pădurea şi trecând prin numeroase pocnite, 
permite excursionistului îndrăgostit de privelişti 
îndepărtate, să zărească din când în când: Piatra-
Mare şi Postovarul spre dreapta, Caraimanul la 
spate şi Valea Albă cu peretele abrupt al Coştilei, 
în stânga. 

După ce-am traversat o vale cu apă bună de 
băut, - V. Coştilei, mai departe încă una, V. 
Gălbenelelor, apoi câteva vâlcele şi pocnite, am 
ajuns în Poiana Coştilei la 10 h. 15'. 

Treizeci şi cinci de minute ne-au trecut cu o 
gustare şi o fotografie în spre Dinamul şi Piatra-
Mare, aşa că la 10 h. 50' am pornit-o iar. 

Acum am început urcuşul pe Mălin. Suntem 
emoţionaţi, căci abia acum începem să ne dăm 
seama de ceeace vom avea de învins. 

La început pădurea e în pantă măricică, 
circa 50° înclinaţie şi brazii deşi, cu crăcile groase 
şi trunchiuri căzute pe jos. Pe lângă astea mai sunt 
şi miile de urzici de pe malul drept al văii, cari ne 
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fac urcuşul şi mai anevoios, mai ales după ce 
ocolisem colţii unei creste ascuţite paralele cu 
valea. 

La 11 h. 35 am ajuns la Hornul cel mic dela 
scară, pe care-l urcarăm până sus pe creastă, unde 
am găsit zmeură; de aci ne-am coborît din nou în 
firul văii unde ne-am dat un moment repaos, spre a 
ne umple ochii şi sufletul de frumuseţea 
neîntrecută a priveliştei ce ne-o oferea confluenţa 
V. Colţilor cu V. Mălinului, dar mai ales fantastica 
prăvălire de colţi în dreapta şi stânga cu o alta 
prăvălire de bolovani la mijloc. 

Eram la 1700 m altitudine. La 11 h. 45' mai 
entuziaşti ca oricând, şi lăsând la stânga V. 
Colţilor, am luat-o în sus pe Mălin, al cărui aspect 
de aci încolo te striveşte parcă prin grozava ei 
măreţie!... 

După ce-am urcat vre-o 60-70 m până la 
punctul reperat 1770, întâlnim prima săritoare la 
11 h. 57' şi la 12 h. 5' (1830) întâlnirăm o a doua. 

La 12 h. 10' am dat de o parte a văii ceva 
mai puţin înclinată pe unde cu siguranţă că zăpada 
dăinueşte vreme mai îndelungată. Am mai urcat 
apoi vre-o 25 m de unde am luat o fotografie în 
care se vede partea superioară a văii, mult lărgită. 

La 1920 m (ora 12 h., 50') am dat de 
confluenţa Mălinului cu vâlcelul ce izvorăşte de 
sub Strunga Gălbenelelor1. Punctul acesta este 
numit „la Lespezi” din cauza configuraţiei în 

                                                        
1 Vezi articolul d-lui Ţiţeica din „Al doilea Anuar". 
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lespezi a stâncilor roase de ape. 
După ce ne-am potolit setea şi după ce am 

privit bine în toate părţile am pornit-o iar în sus, 
cătând mereu către Strunga Gălbenelelor cu a ei 
creastă ascuţită. 

Odată am întors privirea şi înapoi rămânând 
uimiţi de aspectul Poenii Coştilei, asvârlită parcă 
în-tr'o ramă de colţi, semănaţi în neregulă unul 
peste altul, de-o parte şi alta, iar sus de albastrul 
nemărginit şi imaculat al cerului. 

La 2000 m ne găsim de-odată la piciorul 
unui zid puternic, prin care doar două ape au putut 
să-şi sape văile în şiştoacă sau chiar în crăpătură. 

Cea din stânga e V. Scoruşilor iar cea din 
dreapta e V. Mălinului sau Mălinilor în care se 
varsă prima. La stânga noastră, avem un perete 
întrerupt doar de un mic brâneag, iar la dreapta, 
pereţii abrupţi ai văii sunt acoperiţi de iarbă şi 
jnepeni. 

Valea are aci o înfăţişare cu totul deosebită, 
parcă ar trece printr'un gang, aşa că imediat îmi 
trecură prin minte gangul Ialomiţei dela Orzea şi al 
Brusturetului din sus de Dâmbovicioara; al 
Mălinului însă, are dimensiuni mult mai reduse, 
fiind în schimb în panta considerabilă. 

Am căutat să-l fotografiez, dar n'am putut 
din cauza lipsei de recul; m'am mulţumit atunci cu 
o fotografie a Văii Scoruşilor. 

Ceasul arată 13 h. 25' şi foamea începea să 
se simtă straşnic, astfel că după ce ne-am mai 
căţărat pe câte o săritoare, după ce-am încălecat 
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vre-o câteva stânci şi sărit din gros la bolovani cu 
grohot, lăsând în dreapta un brâneag şi apoi un 
brâu ce duce în V. Priponului, mai trecurăm o 
limbă de zăpadă scobită pe dedesubt, unde am luat 
o fotografie, şi ne oprirăm la 14 h. pe un tăpşan de 
iarbă. 

Din acest moment ne-a înconjurat negura, 
aşa că am stat liniştiţi de-am mâncat şi odihnit o 
oră întreagă, căci ne apropiam acum de capătul 
excursiei. 

Pe aci am găsit câteva frumoase exemplare 
de Floarea Reginei. La orele 15 am pornit-o din 
nou pe o vâlcea înierbită şi după un urcuş de 20' 
am răsbit tot pe negură în Vf. Coştilei Mari la 
2497 m alt. Cum negura se menţine hotărârăm s'o 
luăm la drum şi după ce mai aruncarăm câte o 
privire de rămas bun vajnicei văi am început să 
urmăm chiar limita abruptului, pe lângă Nasul lui 
Traian sau stânca lui Jilipeanu, pe deasupra 
Blidului Uriaşilor, am ocolit apoi V. Iadul Văii 
Albe, am suit în Vf. Caraimanului şi. am coborît la 
Crucea Eroilor de pe Şeaua Mare a Caraimanului 
unde eram la 16 h. 30'. Ne-am interesant de 
gigantica lucrare a acestui monument public situat 
la o altitudine atât de considerabilă (2291), nefiind 
întrecut în România decât de refugiul alpin al 
T.C.R. minunata Casa Omul „Mihai Haret" (2509 
m) - şi pe urmă pe Brâul Mare al Caraimanului ne-
am coborît la fosta Casă Caraiman. 

În timpul acesta negura s'a risipit şi vremea 
s'a răcorit mult, aşa că am fost nevoiţi să punem, 
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tot ce aveam ca haine, pe noi. 
Aci mâncarăm din nou, privind cu nesaţiu 

spre Zamura scăldată în ultimele raze ale soarelui; 
deasupra noastră atârnau încă zdrenţuiri de nori 
suflaţi de vânt. Abia la 18 h. 30' am pornit-o de 
vale pe V. jepilor. S'a înserat de-a binelea; în 
pădure e chiar întuneric cum se cade. Când am 
ajuns în Buşteni era noapte neagră. 

Liniştiţi, dar plini de un dulce sentiment 
pentru cele ce văzu-serăm, şi încercaserăm, ne-am 
promis să pornim cai de curând pe alte drumuri 
grele ca V. Gălbenelelor, Brânele Caraimanului, 
ale Coştilei, etc. 

Mergând apoi singur, spre casă, nici nu ştiu 
când am ajuns la Poiana Ţapului, într'atât îmi 
furase gândurile amintirea minunatei escalde, pe 
care revăzând-o aevea în toate amănuntele ei, am 
refăcut-o şi am trăit-o pentru a doua oară. 

Scriind acestea sunt adus să recunosc ca 
graţie reuşitei câtorva excursii grele, printre cari se 
numără şi aceasta descrisă aci, mă simt parcă altul; 
sunt mai încrezător în forţele mele, în îndemânarea 
mea şi în spiritul meu de observaţie, elemente 
importante în viaţă, al căror câştig îl datorez 
exclusiv muntelui. Profit deci de ocazia spre a 
îndemna tot tineretul şi mai ales cel intelectual să 
urmeze exemplul nostru al acestor câţiva tecerişti 
pasionaţi de alpinism - în acelaş timp technică, 
cultură, şcoală de energie şi sport de munte - aspru 
dar admirabil îndrumător, căci el e singurul care 
ne dă odată cu adevărata vigoare fizică şi o 
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considerabilă cantitate de cultură, închei deci cu 
proverbul: 

De ştii să te porţi ca muntele  
El ştie să te răsplătească. 

A.B. Valter, student arhitect, membru al T.C.R., 
secţia Bucureşti. 
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CRONICA BUCEGILOR 
 
1. Urşii în Bucegi 
Cu pătrunderea civilizaţiei la poalele 

Bucegilor, cu. aşezarea industriilor prin văile 
deacurmezişul văii Prahovei, Moşii Martini cari, 
pe vremuri trăiau neturburaţi în acest ţinut, s'au 
împuţinat, şi menirea fatală este să dispară. Rar, 
rar de tot, se mai aude de vite sfâşiate de urs; spre 
liniştea vilegiaturiştilor buşteneni şi predeleni, 
trebue să adăogăm că reputaţia de ferocitate a 
ursului este uzurpată. 

Moş Martin e sperios, nu se dă la om, afară 
numai de cazul când e atacat. El este frugivor de 
obiceiu, şi numai când e lihnit de foame ataca 
vitele. 

Multe anecdote am cules în localitate, cu 
privire la moravurile, mai mult pacinice, ale 
acestui animal zis fioros. Printre multe, citez 
următoarele: 

O bătrână locuitoare din Azuga se dusese 
după vreascuri în valea Azugei. La o cotitură îi tae 
drumul o matahala îmblănită: un urs cât toate 
zilele. Bătrâna, aproape să leşine, se lasă turtă la 
pământ şi face pe moarta. Ursul se apropie, o 
miroase lung, apoi, suflând cu putere, o umple de 
bale şi pleacă, fără să mai ceară vreo explicaţie. 

Acum câţiva ani, mai mulţi copii din 
Poiana-Ţapului au plecat la cules de zmeură, pe 
muntele Zamura, dincolo de râul Prahova. Au dat, 
într'un loc, peste un zmeuriş foarte îmbelşugat, aşa 
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încât ulcelele ce luară nu au fost îndestulătoare, 
pentru strângerea zmeurei aflate. Cu restul 
fructelor au făcut un purcoiu, cu gândul să se 
întoarcă a doua zi să ia şi această rămăşiţă. Zis şi 
făcut. A doua zi copiii se înfăţişează în acel loc; 
când colo ce să vezi, un muşteriu, dar ce muşteriu! 
Un urs sta jos şi se înfrupta, fără ruşine, din 
produsul muncei flăcăiaşilor din Poiana-Ţapului! 
Supărarea băeţilor a fost aşa de mare, 
încât în loc să se gândească la primejdie, au 
început cu toţii să strige şi să dea cu huideo! 
Ceeace e mai comic e că ursul, nu numai că nu s'a 
repezit la acei tineri imprudenţi, dar s'a sculat 
liniştit de lângă zmeură şi s'a retras, cu multă 
demnitate mârâind şi bolborosind! 

Vânătoare de urşi prin cuprinsul acesta nu 
s'a mai făcut de mulţi ani; aşa că nu pot publica aci 
descrierea unei astfel de vânători întâmplată de 
curând, cu incidente şi peripeţii, spre petrecerea 
cititorilor acestui anuar. 

Pot însă povesti cea dintâi vânătoare de urşi 
a Suveranului nostru, în Bucegi, în anul 1872, 
acum 55 de ani. 

Trei sute de hăitaşi, cu trâmbiţe şi tobe, al 
căror ecou era răsfrânt până la zece ori în văile 
împresurate de stânci, şi vreo 30 de vânători, cari 
înconjurau cercul ce se întindea pe mai mulţi 
kilometri, erau meniţi să asigure paza. Se organiză 
două goane, cari ţinură câte 2-3 ceasuri. 

La ora cinci de dimineaţă, Suveranul 
părăseşte Sinaia şi se suc pe muntele Furnica, 
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sosind la ora 7 într'un loc, unde o ursoaică mare 
sfâşiase, trei zile mai înainte, mai multe oi, la o 
mică depărtare de ciobani, cari o priveau îngroziţi. 
Suveranul se aşeză în acest punct în dosul unei 
stânci, cu privirea ţintuită spre două mari prăpăstii. 
Se începe goana. 

În depărtare sună strigătele hăitaşilor, cari se 
scoboară lanţ de pe vârfuri de stânci.  

Dar deodată cerul se întunecă şi se 
deslănţueşte o furtună năpraznica, de nu se poate 
vedea la zece paşi. După o aşteptare de două ore, 
neivindu-se nici un vânat, Domnitorul se 
adăposteşte într'un bordeiu ciobănesc. După câteva 
minute iată că cerul se înseninează şi, la picioarele 
sale, Suveranul vede întinzându-se frumoasa vale 
a Prahovei, luminată de soare. 

Această schimbare a vremei, îndeamnă pe 
Doamna Elisabeta să părăsească satul Poiana-
Ţapului, unde se dusese de dimineaţă cu doamnele 
sale, şi să vina în întâmpinarea soţului său. După 
ce Domnitorul pândeşte din bordeiu, trei ceasuri, 
pe ursoaică, soseşte dejunul ia amiazi, căruia cu 
toţii îi fac deosebita onoare, pe pajişte verde. 

Vânătorii, hăitaşii şi soldaţii cu caii lor, 
strânşi jur împrejur, alcătuesc grupuri foarte 
pitoreşti; în fund se înalţă vârfurile pleşuve ale 
munţilor Jepi, Caraiman, Coştila, ca nişte 
adevărate fantasme. La ora două, vânătorii se 
scoboară la Poiana-Ţapului, cătun aşezat la gura 
Văii-Babei, loc de rendezvous al urşilor. Aci 
Domnul se desparte de Doamna Elisabeta şi se 
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urcă în Valea Babei. Soseşte într'o pădure seculară 
şi ocupă din nou o poziţie, de unde să poată vedea 
în două prăpăstii. Cel mai vestit vânător de urşi din 
ţinut se află alături de Vodă şi-l încredinţează că 
negreşit prin acel loc vor veni urşii. Aşteaptă cu 
răbdare, trei ceasuri, pitiţi pe după un trunchiu de 
copac. Strigătele hăitaşilior se produc de mult şi 
nimic în zare! 

Nemulţumit, Suveranul pune arma jos; 
tovarăşul vânător de urşi îi şopteşte să mai aibă 
răbdare o jumătate de oră. Într'ade-văr, după 
trecere de zece minute, se aude mârâituri, se 
rostogolesc bolovani în prăpastie şi se ivesc doui 
pui de urs. Unul după altul coboară într'o văgăună; 
rădăcinile uscate troznesc sub călcătură labelor lor 
largi. Domnitorul îşi părăseşte poziţia, de unde 
crăcile şi trunchiurile de copaci îl împiedică să 
ochiască, şi se dă ceva mai jos, spre a căpăta câmp 
liber; dar vestitul vânător de urşi a şi ajuns în 
fundul văgăunei şi a doborît un pui de urs, dela 
primul foc; nici celălalt nu i-ar fi scăpat, dacă ar fi 
avut o puşcă cu două focuri. 

Rămânea ursoaica, asupra căreia hăitaşii 
trăseseră colo sus, dar nu se ştia dacă a fost rănită 
şi dacă puii îi luaseră înainte. 

Suveranul mai stă o jumătate de oră în 
aşteptare; dar spre marea sa părere de rău, ursoaica 
nu se arată... 

La întoarcere, în Buşteni, Domnitorul sue 
călare şi soseşte în Sinaia la ora 7 seara; aci este 
întâmpinat cu urale, căci vestea isprăvei 
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vânătoreşti se răspândise repede. 
Regele nostru, în memoriile sale, adaugă că 

această vânătoare i-a amintit vânătorile de urşi, la 
care a luat parte în Engadina. 

Ca încheere, noi sfătuim pe fraţii noştri din 
Buşteni, convilegiaturişti sau indigeni, să aibă o 
purtare foarte cuviincioasă, în cazul când vor 
întâlni vreun urs; să nu zică nici pis, ba chiar să-l 
salute respectos şi, dîndu-se la o parte, să-l lase să-
şi vază de păcatele lui. 
Nestor Urechia 

 
 

II. O excursiune ştiinţifică în Bucegi 
 

Răsfoind, din întâmplare, nişte Monitoare 
Oficiale vechi, am dat, cu mirare, peste o pagină, 
cu care nu ne prea obişnueşte gazeta noastră 
oficială, şi anume: 

Dr. Grecescu „Excursiunea ştiinţifică dela 
Buceciu" (sic). (Monitorul Oficial No. 50, 
din anul 1869). 
 
D-rul Grecescu, învăţatul botanist, ne 

povesteşte cum a stat la Sinaia, dela 3-21 August, 
în anul 1868 (vasăzică acum 60 de ani!). 

În tovărăşia lui Fometescu, preparatorul 
dela grădina botanică, şi a pictorului Walch, a 
erborizat, timp de două săptămâni, pe malurile 
Prahovei şi Peleşului, prin valea Câinelui, a 
Pietrei-Arse, a Căşeriei; ba s'ar fi suit şi pe 
muntele Cumpătul (până unde nu ştim) şi în 13 
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august s'a dus şi spre locuinţa unui eremit, la o 
depărtare de o oră de mănăstire, locuinţă 
adăpostită sub o mare stâncă de piatră (cum am 
zice la Sf-ta Ana). 

Din expunerea ce dă, nu rezultă că D-rul 
Grecescu s'a suit pe Bucegi şi nici plantele 
recoltate nu dovedesc aceasta... 

Credem interesant să reproducem aci câteva 
rânduri din acest articol, atrăgând atenţia 
cetitorilor că au fost scrise acum 60 de ani şi nu de 
un literat: 

„Cine a străbătut poalele Bucecilor, în 
preajma mânăstirei Sinaia şi în lung, pe calea ce 
conduce la Predeal, n'a putut trece fără a 
contempla acele colosale stânci, ale căror vârfuri 
pleşuve se pierd în fumul văzduhului, nişte 
adevărate ruine ale revoluţiilor primitive ce a 
încercat planetul nostru. 

În aceste locuri, la fiece pas călătorul 
întâlneşte mulţime de pârâuri cari, eşind de sub 
lespezile reci ale acelor stânci, şerpuesc în adâncul 
văilor sumbre şi tăcute, descind murmurând pe 
treptele pietroase ale acelor văi, până ce dau în 
râul Prahova, care le duce cu sine, spre a răcori 
întinsele câmpii ale acestui fertil district. 

Maestatea şi formele bizare ale coamelor 
acestor munţi ce se desenează pe azur, vegetaţia 
abundentă şi variaţia producţiunilor cu care natura 
a voit a favoriza aceste locuri, deşteaptă admiraţia 
călătorului şi-i arată eternitatea naturei. 

Aceste locuri, în fiecare an, se 



 87 

învestmântează cu flori de acelea care farmecă 
până şi privirea cea mai nepăsătoare; muşchii 
vegetali acoperă cu abundenţă stâncile umede, pe 
care găsesc tărâmul lor propriu; pe ruinele marilor 
arbori cresc mulţimea micelor criptogame 
parasitare; din ţărâna celor ce au participat 
odinioare la mişcarea vieţii, es frumoasele ferege, 
orobanchele şi altele. La piciorul bătrânilor 
coniferi, pe cari timpul îi ameninţă, se vad tineri 
brazi ce urmează a înlocui pe străbunii lor. 

Botanistul, departe de arşiţa uscată a 
oraşelor şi de pulberea lor supărătoare, găseşte aci, 
cu mulţumire, în timpul verei, un loc care îi 
desfăşură cu profusiune un vast câmp de explorare 
şi de studiu. 

Locurile munţilor au un număr mai mare de 
specii vegetale, pe atât de utile cât şi de interesante 
sub raportul fiziologic şi descriptiv al florei unei 
ţări. Coniferii, amentacele şi alţi arbori pădureţi se 
găsesc cu îmbelşugare pe coastele munţilor şi pe 
muchiile lor; lichenele, hepaticele şi muşchii 
vegetali formează întinse şi nenumărate tapeturi 
vegetale pe stâncile umede şi pe coaja bătrânilor 
arbori feregele cele mai varii şi interesante, 
orchideele terestre indigene, faimoase prin colorile 
şi aspectul florilor lor, genţianeele, 
campannulaceele, cele mai variate, bălaele şi 
fragedele orobanche ascunse la rădăcinile arborilor 
vechi, în locurile sumbre şi umede ale profundelor 
văi, în fine o mulţime de plante proprii locurilor de 
munte, cum şi altele cari dela câmp au venit să 
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găsească o plăcută instalaţie în locurile verzi şi 
răcoroase ale îngustelor livezi dela munte.  

Iată, în trăsuri generale, Flora Bucegilor 
noştri". 
Prof. inginer Nestor Urechia  
Membru T.C.R. secţia alpină a Bucegilor 

 
 

l. Râsul în Bucegi. 
 

Se crede în general că râsul - care înnainte 
vreme era un animal comun - ar fi dispărut 
complet din Carpaţi. Adevărul este că azi râsul e 
un animal rar care există încă în mai toate 
masivele noastre muntoase şi mulţi vor fi miraţi 
aflând ca sunt râşi chiar în Bucegi. Deşi foarte 
cercetaţi, aceşti munţi coprind şi regiuni absolut 
neumblate în cari animalele sălbatice pot duce o 
viaţa destul de tihnită. Una din acestea este Valea 
Isvorul Dorului de la cascada Vânturiş în jos; alta 
este regiunea Zgarburei de la Piatra-Roşie până 
sub „stâna din Colţi", etc. În acest din urmă ţinut a 
apărut în toamna anului 1927, o pereche de râşi 
cari au dat semne de existenţa lor în tot cursul 
iernei până către finele lunei mai 1928. 

Deseori strigătul lor caracteristic Ha!... 
Ha!... Ha!... a fost auzit pe înserate până în calea 
Codrului, pe la poiana Pustnicului, etc. şi autorul 
acestor rânduri a avut norocul să constate personal 
acest fapt în două, trei rânduri, în cursul iernei 
trecute. 
Mihai Haret 
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Apele minerale din Sinaia 
 
Până la punerea în valoare a tuturor 

izvoarelor de ape mineralei ce se găsesc în zona 
oraşului Sinaia şi cari sunt variate atât din punctul 
de vedere al compoziţiei chimice, cât şi dintr'acel 
al efectului terapeutic, e destul să vorbim acum - 
mai ales pentru a distruge oarecari legende - de 
izvoarele de pe Valea Câinelui situate cam la 
1.500 m pe vale în sus, de la şoseaua naţională 
Ploeşti-Predeal. Ele au fost concesionate unei 
societăţi în formaţie sub patronajul Eforiei 
Spitalelor Civile şi Băncii Româneşti. 
Valea Câinelui, care desparte munţii Gagu de 
Piscul-Câinelui face parte din masivul Gârbovei şi 
este afluent pe stânga al Prahovei. Curge aproape 
în linie dreaptă de la Est spre West şi se varsă în 
Prahova în dreptul fabricei de şuruburi şi ceva mai 
sus de fabrica de scânduri, ambele ale 
întreprinderilor Costinescu. Are un regim torenţial, 
fără însă a seca complet în lunile secetoase: 
izvoarele minerale vin din peretele muntelui Gagul 
şi sunt mai multe la număr. Situaţia geografică a 
văii, ne arată că este foarte bine expusă, de oarece 
soarele o încălzeşte continuu de la răsăritul până la 
apusul său. Mai mult, munţii înconjurători o apără 
complet de curenţi. 

Izvoarele, ale căror ape au fost analizate de 
Institutul de Chimie al Statului, continuă a fi 
experimentate de Institutul de Balneologie de sub 
direcţia d-lui profesor D-r Theohari. 
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Apa lor s'a dovedit diuretică, radioactivă, 
fiind indicată mai ales pentru bolile de rinichi, 
băşică, etc. Ea se poate întrebuinţa cu mult folos şi 
contra emfisemului, astmului, bronşitelor şi 
laringitelor cronice, Se citează cazuri, în adevăr 
miraculoase de vindecări complete. 

Lucrările pentru punerea în exploatare, 
încep în cursul verei acesteia şi în primul loc se va 
face un drum de acces uşor, se vor capta izvoarele 
şi se va face tot ce este indispensabil şi urgent. 
După aceea vor începe lucrările în stil mare. 

Pentru anii viitori se proectează 
construcţiuni confortabile şi tot felul de 
instalaţiuni sub formele cele mai plăcute, utile şi 
sănătoase. 
Mihai Haret. 

 
Anuarele Bucecilor se ocupă exclusiv de 

Valea Prahovei, de Buceci şi... de Gârbova. Este 
prima dată că Gârbova e luată în seamă. 

Avem azi plăcerea să oferim cititorilor un 
prim articol asupra acestui interesant masiv şi dacă 
nu ne înşelăm, este probabil întâia oară că se scriu 
câteva pagini asupra lui.                                                                                                                                             
C.I.I. 
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Gândurile şi impresiile unui tecerist 
colindând masivul Gârbova 
 

E un fapt evident că turismul român face 
progrese vădite, cel puţin în Valea Prahovei. Mulţi 
din membrii T.C.R. urcă Bucecii, de câteva ori pe 
an, vara ca şi iarna. Şi o fac aceasta cu deosebită 
plăcere, mânaţi de dragostea de-a cunoaşte natura, 
de-a admira frumuseţile ei, de nevoia ce-o simt de-
aş recrea şi încânta ochiul cu privelişti puţin 
obicinuite, pe cari nu le întâlnesc zilnic, etc. 
Deprinderea de-a urca şi colinda Bucecii e datorită 
în parte tradiţiei, în parte faptului că în Buceci 
chiar înnainte de răsboiu, până în 1914, erau mai 
multe case de adăpost, pe Caraiman, pe Omul şi la 
schitul Peştera Ialomiţei; azi se găsesc, în această 
încântătoare regiune, minunatele case de adăpost 
ale T.C.R. „Peştera”, şi Omul „Mihai Haret'' 
precum şi Casa Bulboci a Soc. Tur. Carpatini. Dar, 
pe cât de vizitaţi sunt Bucecii, pe atât de puţin 
vizitat şi cunoscut este masivul din stânga 
Prahovei, numit masivul Gârbova. 

Cauza că turiştii vin pe aici în număr atât de 
mic, este în primul rând faptul că tradiţia lipseşte. 
Nici în trecut masivul acesta n'a prea fost cercetat, 
înnainte de 1916 n'a existat nici o casă de adăpost, 
care să fi putut fi folosită de turişti. Cei ce se 
încumetau odinioară să calce plaiurile Gârbovei, 
nu aveau alt adăpost decât stănile ciobăneşti, rare 
şi sălbatice. Ei nu puteau înnaintâ prea mult, căci 
ajungeau la drumul grănicerilor, de unde trebuiau 
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să se întoarcă, căci atingerea Casei de adăpost de 
pe Piatra Mare - (pe versantul nordic al muntelui) - 
nu era îngăduită. 

Câtă vreme a existat exploatarea forestieră 
de pe Susaiul - la poalele căruia se găsia elevatorul 
firmei Schiel - turiştii ocazionali găsiau acolo un 
adăpost sigur, de cari se puteau folosi, după cum 
puteau folosi şi pichetele de grăniceri şi casele 
pădurii. 
Azi însă, cei ce se avântă prin Gârbova, nu mai au 
decât adăposturile stânilor ciobăneşti, 
neconfortabile, destul de rare şi puţin primitoare. 
Elevatorul Schiel se mai cunoaşte doar pe harta 
regiunii; pichetele au dispărut de un deceniu; 
casele pădurii sunt doar mini şi adăposturi de vite 
şi chiar casa de pe Piatra Mare a S K.V. este încă 
nereconstituită pe deplin. Şi Gârbova rămâne şi 
mai departe, pentru excursionişti, „pământ 
necunoscut". 

Ar fi de dorit ca această stare de fapt să nu 
mai dăinuiască. Dorinţa este a multor tecerişti de 
seamă şi însăşi d. Mihai Haret, activul nostru 
preşedinte, urmăreşte ca T.C.R. să facă cât s'o 
putea mai curând o casă de adăpost în aceste părţi, 
de preferinţă pe versantul sudic al Pietrei Mari. 

Unii entuziaşti au şi promis tot sprijinul lor 
dar, vorba moldoveanului Ioan Roată, când cu 
divanul ad-hoc: ,,dela vorbă şi până la faptă este 
mare deosebire". Ştiu însă un lucru: că "ceea ce 
urmăreşte Preşedintele Turing-Clubului ajunge de 
obicei la înfăptuire". 
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Dar până atunci? Să continuăm a ignora 
masivul Gârbovei? Ar fi o neertată greşeală! Prin 
aceste câteva rânduri urmăresc tocmai s'atrag 
atenţia teceriştilor către răsărit de Prahova, unde 
dacă se vor înarma cu puţină răbdare, cu nespusă 
voie bună, cu un sac de spate bine aprovizionat şi 
cu un baston solid contra câinilor, să îndrăznească 
a coborî la Predeal, ca de aici s'o pornească spre 
Gârbova şi Piatra Mare. 

 
* * * 

„Veniţi de ne cercetaţi şi ne cunoaşteţi şi 
pe noi". 

Astfel vă cheamă Susaiul, Faţa Găvanei, 
Retevoiul, Lacul Roşu, Turcul, Neamţu, Unghia 
Mare, Unghia Mică, Clăbucetul Azugei, Urechia, 
Dutca, Cumpătul, Sorica, etc. toţi fraţi buni, cari 
stră-juesc şi strâng apele ce fac dar văiei Azuga. 

„Văzându-ne şi cunoscându-ne, veţi avea 
destul de învăţat". 

Şi dornici de învăţătura aleasă ce-o dă 
Natura măreaţă, teceriştii, suntem siguri, vor veni 
şi vor îndemna şi pe alţii să cunoască Gârbova. 

Fără îndoială, numele de Gârbova, este cât 
se poate de nimerit pentru acest masiv care, dacă 
n'are farmecul Bucecilor, are însă nespus de multă 
poesie şi te îndeamnă să iubeşti şi mai mult. 
Bucecii pe cari, de aici, — de pe oricare din munţi 
i-am privi vom vedea mai măreţi, mai impunători 
şi mai doriţi! 

Aflându-ne, fie pe muntele Faţa Găvanei, 



 94 

fie pe Turcul, ori pe Neamţu, de unde avem cea 
mai minunată privelişte spre Buceci, rotindu-ne 
privirea în jur, vedem, şi ne dăm seama de strânsa 
legătură ce există între cele două Pietre - Mare şi 
Mică - între Postovarul-Cristianul Mare şi Buceci 
prin ieşindul lor, Bucşoiul. 

Gârbova e un masiv mai tânăr decât 
Bucecii, Postovarul şi aceşti fraţi buni, Piatra, 
Postovarul, Bucşoiul, mână în mână, legaţi unul de 
altul, platforma actuală fiind mai întinsă, aşa de 
întinsă că nu lăsă să se vadă muşunoaiele acestea, 
cari azi fac Gârbova. 

Gârbova e un masiv mai tânăr decât 
Bucecii, Postăvarul şi Piatra. 

Călcând în voie, în vreo 6 ore, drumul dela 
Predeal, pe vechea potecă a grănicerilor aşa de 
proprie la mers şi pentru cai, ajung, într'o frumoasă 
zi de august, la muntele Neamţu (1926 m), situat, 
în linie dreaptă, spre S.E. de Predeal, cale de 14 
km. Stând locului, aici în vârful muntelui Neamţu 
am avut privind spre Bucecii ce ţărmuresc 
orizontul, o privelişte neuitată. Cuprins de o 
cucernică reverie, în faţa acestei măreţii de 
nedescris, mi se părea că, de undeva, de sus, poate 
chiar de pe stânca Omului, priviau înspre Gârbova, 
doi ciobani. Dar nu erau ciobani de azi; erau din 
ciobanii ce-au trăit cu cel puţin zece veacuri în 
urmă, prin aceste părţi. 

Şi isbucnind într'un hohot de râs şăgalnic 
strigară: „Gârbova „cerşeşte dragostea Bucecitor, 
dar, spune şi tu dacă se poate, ca aşa mândreţe de 
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munte, să se lege cu dânsa! Geaba se tot 
gârboveşte şi i se închină! Bucecii şi Gârbova nu 
sunt una şi nu pot fi împreună!” 

Iar vântul ce-mi flueră în voie pela urechi, 
şfichiindu-mă ca un biciu, părea că spune: „Nu!" 

Şi-am înţeles, privind, la Neamţu golaş către 
Nord, cu vârful bătut de viscole, cu coastele 
cioplite de vânturi şi puhoaie năvalnice ce sie 
prăvălesc ameţitor o vreme, pentru ca după aceea, 
coasta să se îndulcească şi să dea voie pădurii să 
crească şi s'o îmbrace, cu straiu verde neschimbat 
iarna şi vara, în timp ce valea Neamţului, cu 
malurile fărimicioase, amestec de prundiş, marne 
şi gresii cu rare bucăţi de calcar, m'a lămurit şi mal 
adânc asupra deosebirei adânci ce există între 
Gârbova şi Buceci. 

„Mai tânără decât Bucecii eşti tu Gârbovă, 
şi totuşi pari mai „bătrână decât ei, cari-s aşa de 
măreţi şi atât de înalţi!" părea că şopteşte vântul, 
în goana-i neostoiată. 

Coborând îndată prim valea Turcului, în 
valea Azugei, urmaiu drumul apei o bună bucată 
de vreme, iar dintr'o parte şi dintr'alta răbufniau cu 
murmur uşor, bogate vine de apă. 

Şi fără să obosesc urcaiu peste Clăbucetul 
Taurului şi'n înserarea aşa de frumoasă privesc 
Predealul resfirat dealungul Prahovei. 

Pierdute, sunetele muzicei militare mi-ating 
auzul şi din reveria ce-mi stăpânia sufletul, 
realitatea mă strigă şi mă îndeamnă să cobor. .... 
La ceasul acela târziu de noapte, cei dintâi drumeţi 
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ce-i întâlnesc mă privesc miraţi şi schimbând 
bineţe le făgăduesc că le voui spune întâmplarea 
mea din ziua aceea, alta dată. 

Şi azi i-a venit timpul! Mă ţin de cuvânt şi-i 
poftesc şi pe ei şi pe alţii să vie să cunoască 
masivul Gârbova! Să fie siguri; nu vor avea păreri 
de rău! 
Iordan I. Tăcu, institutor Membru T.C.R.  
secţia alpină a Bucegilor 
 
 

Alpinism de iarnă 
 

Apinismul de iarna începe să ia frumoasă 
desvoltare în Bucegi şi Gârbova. Numeroase 
echipe de skiori din cari n'au lipsit nici doamne 
sau domnişoare, au străbătut Bucegii în lung şi în 
lat în cursul iernei 1927-1928, poposind 
numeroase nopţi la casei Peştera sau Omul, 
excelente şi pe timp de iarnă. Cu tot numărul mare 
de turişti, cari au participat la aceste excursiuni, nu 
s'au înregistrat de cât două accidente, din fericire 
fără urmări grave. 

S'a remarcat o echipă care a străbătut 
masivul Gârbovei, plecând din Sinaia şi coborând 
în satul Secăria, drum pe care l'a parcurs numai în 
4 ore.  

Din cauza aglomeraţiei de materie, nu 
putem publica în acest anuar nici un articol de 
alpinism hivernal. Sperăm însă că viitorul volum 
va conţine o materie interesantă în această 
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chestiune. Nu ne-am putut totuşi reţine de a 
publica frumoasele fotografii de iarnă ale colegilor 
noştri D. Stoenescu din secţia Bucureşti, pasionat 
alpinist şi emerit fotograf amator şi M. Haret. C. I. 
Ionescu
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BUCEGI ÎNALŢI 
 
Cursele grele în 1927 
 
Pentru a se putea cunoaşte în viitor, 

desvoltareat alpinismului de munte înalt, comitetul 
de redacţie al Anuarului, introduce cu începerea 
anului 1927, rubrica curselor grele în Bucegi, care 
coprinde pur şi simplu, numele alpinistului şi 
escalada sau coborâşul ce a efectuat. E probabil că 
lista care urmează nu e completă. Rugăm pe toţi 
acei cari în 1928 şi 1929 vor avea la activul lor 
asemenea performanţe să ni le facă cunoscute din 
timp spre a-i putea nota în rubrica anuarului viitor, 
care va apare în 1930. Numai aşa vom putea 
întreprinde o statistică serioasă, care va fi de cea 
mai mare însemnătate pentru istoricul alpinismului 
românesc. 
Mihai Haret 
 
1. Alexandrescu, N,; V. Albă; V, Morarului. 
2. Boom Gaby şi Holene din Gand (Belgia); din 
Piatra-Arsă prin brâul mare în vârful Clăii Mari 
(8 sept. 1927). 
3. Cantuniari, I. (T.C,R.); V. Seacă a Jepilor; 
Claia Mare; V. Seacă a Caraimanului; V. 
Mortului; V. Gălbenelelor; V. Mălinului; Brâu. 
Mare al Coştilei; V. Seacă a Coşii.ei; V. Ţapului; 
V. Priponului; Dinţii Morarului şi Brâul Mare al 
Morarului. 
4. Chernbach, arhitect Mircea (T.-C. R.); V. Seacă 



 99 

a Caraimanului; V. Albă; brâul Portiţei 
Caraimanului.  
5. Chivulescu, Titu; V. Mălinului.  
6. Colman, Ioan (T.C.R.); V. Albă. 
7. Dănescu, profesor D. (T.C.R.); V. Aba; V. 
Morarului; Portiţa Caraimanului,  
S, Dermer, Adolf (T.C.R.); V. Albă. 
9. Dumitrescu. Ştefan (T.C.R.); V. Albă. 
10. Flachs, Arnold (T.C.R.); V. Alba. 
11. Georgescu, Gogu (T.C.R.); V. Albă. 
12. Georgescu, N. D.; V. Morarului; V. Gaurei. 
13. Gerrehs, D-ra Mutzi (T.C.R.); V. Albă. 
14. Gerrehs, D-ra Olga (T.C.R.); V. Albă. 
15. Ghinescu, Adrian (T.C.R.); V. Seacă; Portiţa; 
V. Verde; V. Albă; vezi mai departe Umansky, 
Leonid A.) Piatra-Arsă pe brâul mare până la 
Claia Marş. 
16. Ghinescu, Aurel (T.C,R,); V. Seacă; Portiţa; 
V. Verde; V. Albă; Piatra-Arsă pe brâul mare 
până la Claia Mare. 
17. Goliger, Romulus; V. Albă; V. Mălinilor; V. 
Seacă a Caraimanului; V. Morarului; V. 
Gălbenelelor şi V. Ţigăneştilor. 
18. Haret, Mihai (T.C.R.); Brâul Mare ai Coştilei 
intre V. Priponului şi V. Mălinilor; V. Gaurei. 
19. Huter, R. inginer din Glogau (Germania); V. 
Seacă; V. Verde; V. Albă. 
20. Iliescu Virgil (T.C.R.); V. Albă. 
21. Ionescu, Florea (T.C.R.); V. Albă. 
22. Juster, Petre (T.C.R.); V. Albă; V. Mălinihr; V. 
Seacă a Caraimanului; V. Morarului; V. 
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Gălbenelelor şi V. Ţigăneştilor. 
23. Klein, D-ra Grete (T.C.R.); V. Albă. 
24. Klein, D-ra Gysa (T.C.R.); V. Albă. 
25. Klein, D-ra Lorre (T.C.R.); V. Albă. 
26. Knall, D-ra Maritzy (T.C.R.); V. Albei; V. 
Gaurei. 
27. Knall, D-ra Olga (T.C.R.); V. Albă; V. Gaurei. 
28. Morărescu, I. (T.C.R.) j Portiţa şi V. Seacă a 
Caraimanului; V, Albă; Brâul Mare al Coştilei. 
29. Nicolescu, N. (T.C.R.); V. Mălinilor; V. 
Caprelor; Brâul Mare al Coştilei; V. Ţapului; V. 
Priponului; Portiţa Caraimanului; V. Morarului 
V. Gaurei; V. Seacă a Caraimanului; V. Mortului; 
Dinţii şi Brâul Mare al Morarului. 
30. Niculescu, Gheorghe (T.C.R.); V. Albă. 
31. Nistor, Petre (T.C.R.); V. Albă. 
32. Rădulescu, G. (T.C.R,); V, Albă; V. 
Morarului; V. Gaurei 
33. Rădulescu, profesor Dan (T.C.R.); Brâul Mare 
al Coştilelor. 34 Salles, Jacqueline, din Paris 
(T.C.R.); Dinţii Morarului; Brâul Mare al 
Coştilelor; V. Mălinilor. 
35. Ştefănescu, Alexandru (T.C.R.); Portiţa 
Caraimanului. 
36. Stoenescu, Dem. C. (T.C.R.); V. Aba. 
37. Stoenescu, Const. C. (T.C.R.); V. Albă. 
38. Stoian Eug. (T.C.R.); V. Albă. 
39.. Taflan, Constantin (T.C.R.); V. Albă; V. 
Seacă a Caraimanului. 
40. Taflan, Horia (T.C.R.); V. Albă; V. Seacă a 
Caraimanului 
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41. Ţiţeica, profesor Gheorghe (T.C.R.); V. Seacă 
a Jepilor; Claia Măreţ V. Seacă a Caraimanului; 
V. Mortului; V. Gălbenelelor; V. Mălinului.  
42, Ţiţeica, inginer Radu (T.C.R.); la fel cu I. 
Cantuniari şi în plus Portiţa Caraimanului; V. 
Morarului şi V. Caprelor. 
43. Ţiţeica, Şerban (T.C.R.); la fel cu I. Cantuniari 
şi în plus: Portiţa Caraimanului; V. Caprelor. 
44. Tszchappe, Alfred, inginer din Glogau 
(Germania); V, Seacă; V. Verde; V. Albă. 
45. Umansky, Leonid A.; inginer din Shenecady 
(Statele-Unite ale Americei de N.); Valea Seacă a 
Clăii-Vârful Claia Mare-Brâul Mars-Cascada 
Caraiman-Portiţa Caraimanului-V. Seacă a 
Caraimanului la Buşteni (26 aug. 927 împreună cu 
Adrian Ghinescu). 
46. Valter, A. B. (T.C.R.); V. Mălinului. 

În rezumat, 47 persoane au făcut 140 curse 
grele în masivul Bucegilor în 1927, ceeace este 
mai mult decât îmbucurător. Dintre acestea imensa 
majoritate - adică 36 sunt membrii tecerişti, iar 6 
(dintre care o teceristă) sunt streini; aceştia au 
rămas mai mult decât transportaţi de Bucegii 
noştri şi ar fi de prisos să încercăm a reda în 
cuvinte extazul lor. De altfel, articolul din acest 
anuar, Visions des Bucegi, ne arată destul de 
lămurit măsura acestei admiraţii. 
I. Ionescu 
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Marcarea în Bucegi 
 
Asupra marcărilor în Bucegi s'a vorbit pe 

larg în „Primul Anuar al Bucegilor" precum şi în 
dările de seamă ale adunărilor generale ale secţiei, 
publicate în „Al doilea Anuar al Bucegilor" şi în 
acesta. Vezi pag. 135 şi următ. Doritorii de 
lămuriri complete îi rugăm deci să-şi procure 
primele două Anuare, unde vor găsi chiar planşa 
colorată explicativă. 

Până la 31 decemvrie 1927 se marcaseră 
următoarele drumuri: 
1. Sinaia prin Piatra-Arsă şi drumul lui Butmăloiu 

la „Casa Peştera" şi de aci prin Va'ea 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 Crucea Eroilor de pe Caraiman prin 
Valea Albă şi de aci peste Caraiman şi piciorul 
Babelor la „Casa Peştera" cu verde vertical. 

6. Sinaia prin Vârful-cu-dor şi crucea din Lăptici 
la „Casa Peştera” şi de aci la Strunga, cu 
intenţia de a se continua până la Bran, cu roşu 
orizontal. 
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7. Precum şi stâlpi puşi pentru mai multe alte 
drumuri, dar nevopsiţi încă. În 1928 şi 1929 
marcajul va continua până la completa 
terminare. 

 
 

Anuarele Bucegilor 
 
Iată-ne la al treilea Anuar al Bucegilor! Ce 

dovedeşte aceasta? 
Că cei cari în frunte cu vrednicul preşedinte 

Mihai Haret, conduc minunata instituţiune a 
T.C.R. sunt pătrunşi de un gând binefăcător pentru 
viitorime şi anume de a creeâ o adevărată 
Enciclopedie a Bucegilor. 

Sunt unii oameni - culţi sau mai puţin culţi - 
cari consemnează pe hârtie, a-proape zi de zi, cele 
ce li se întâmplă, cele ce au văzut şi auzit în viaţa 
lor; aceştia scriu un aşa zis al lor Jurnal (mai 
pompos: Memorii). Un astfel de Jurnal care, cu 
trecerea timpului, ajunge a fi format dintr'un 
nespus de mare număr de volume, poate oferi 
scrutătorilor trecutelor vremi extrem de preţioase 
documentări de tot soiul. 

Dar, ca să trecem la ceeace ne interesează 
pe noi iubitorii şi admiratorii Bucegilor şi Văii 
Prahovei, întrebarea ce se pune este: care ar fi 
Jurnalul sau Memoriile acestui falnic lanţ de 
munţi, precum şi ale Văii dela poalele lor? 

Fireşte că tocmai acest Anuar, publicaţie 
anuală. Vă închipuiţi oare, iubiţi cetitori, ce 
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nepreţuită valoare documentară va avea, peste 
câţiva ani, colecţia Anuarelor Bucegilor? Dar şi 
mai târziu, când toţi cei din epoca eroică a 
bucegismului, cei din generaţia de astăzi înaintată 
în vârstă vor fi dispărut? Odată cu ei nu ar fi pierit 
oare o întreagă comoară de ştiinţi asupra Bucegilor 
şi Văii Prahovei dacă nu ar fi fost desvăluite în 
succesivele Anuare ale Bucegilor? 

Mari laude cuvine-se conducătorilor primei 
noastre secţii alpine pentru gândul ce i-a călăuzit 
când au hotărît publicarea anuarelor! în această 
ordine de idei, cred că nu va fi lipsită de interes 
darea de seamă ce dau mai jos, asupra celor două 
Anuare precedente celui de faţă. 

Înainte însă de a proceda la această dare de 
seamă, cred că este bine, spre edificarea lectorilor 
binevoitori instituţiei T.C.R. să observ că, cu tot 
interesul ce l-au deşteptat primele două Anuare ale 
Bucegilor şi în deosebi al doilea, s'au găsit oameni 
- negativi să le zicem - cari au strigat cu glas tare 
că cheltueala cu aceste Anuare a fost zadarnică, că 
banii plătiţi pentru ele au fost „bani asvârliţi pe 
gârlă"! 

Au fost unii cari, negăsind alt cusur, au spus 
că aceste Anuare sunt prea luxos executate, că 
hârtia e prea bună, ilustraţiile prea numeroase, că 
harta putea să fie numai în negru. 

Şi unii şi alţii sunt greşiţi, nu mai încape 
vorbă; toţi aceşti răuvoitori dovedesc o totală lipsă 
de suflet şi de interes pentru propăşirea Asociaţiei, 
ba chiar, o ciudată lipsă de spirit practic, 
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întradevăr, T.C.R. n'a cheltuit nici un ban cu 
Anuarul 1 şi 2 cari s'au plătit singure din reclame 
şi din vânzarea cu volumul. (Vezi, la Darea de 
seamă, mai departe, bilanţul). 

Dar să lăsăm pe aceşti negativi în plata 
Domnului şi să vedem de ceeace ne-am propus. 

Primul Anuar al Bucegilor (pe anii 1924 şi 
1925), publicat sub îngrijirea d-lui C. L Ionescu, 
institutor, secretar al numitei secţii alpine din 
Turing-Clubul României, a apărut în anul 1926, 
sub forma unei broşuri (de 180 mm pe 120 mm) 
curat imprimată în tipografia vrednicului tecerist, 
Vasile Teodorescu, în Buşteni.  

După cum foarte bine se exprimă d-1 Mihai 
Haret în al său „Cuvânt înainte" publicaţiunea 
acestui prim anuar nu este un fapt neînsemnat „şi 
toţi acei cari cunosc imensele greutăţi, apatia şi 
lipsa de interes de care entuziaştii acestei Asociaţii 
T.-C, R. s'au isbit chiar dela începutul ei, vor 
înţelege ce pas spre progres se face, tipăr,indu-se 
această cărticică modesta, care - sperăm - va 
deveni, în câţiva ani, o importantă publicaţiune 
turistică"... 

Broşura coprinde, pe lângă o parte oficială 
(dări de seamă, procese-verbale, regulamente, 
etc.), articole interesante şi instructive, din care 
trebue semnalate următoarele: 
1. „Desluşiri asupra marcare! drumurilor în 
Bucegi" de Mihai Haret, în care Preşedintele 
T.C.R. arată enorma importanţă ce prezintă 
marcarea drumurilor în munţi, potecile bine şi 
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raţional însemnate lipsind cel mai adesea, sau 
chiar netrasându-se, spre a nu slăbi coastele 
munţilor, iar la noi, lipsind hărţi turistice la scară 
mare şi nefiind organizat un corp de călăuze 
capabile, bine instruite şi antrenate. 

D-l M. Haret ne explică foarte limpede 
sistemul tecerist pentru marcarea itinerarelor în 
Bucegi, dându-ne şi o planşă în culori. 

Acest articol este extrem de interesant 
pentru bucegişti. 
2. Spicuiri din registrul „Casei Peştera", dela 
inaugurare (21 sept. 1923) până la 31 decemvrie 
1924, perioadă în care au petrecut noaptea în acel 
adăpost 1166 persoane. 

Reflecţiile vizitatorilor, scrise în acel 
registru, constituesc un cor armonios laudativ în 
cinstea T.C.R.-ului şi în deosebi, a Preşedintelui 
Mihai Haret şi a neobosiţilor săi colaboratori. W. 
Muston, I. Colman, C. I. Ionescu, etc. 

Credem că nu este inutil să adăugăm aci o 
cifră care va arăta elocuent ce enorme sforţări a 
realizat Comitetul de Direcţie al Asociaţiei: „Casa 
Peştera", împreună cu dependinţe, mobilier 31 
amenajări executate, a costat, până la 31 
decemvrie 1927, un milion trei sute mii lei! 
3. Câteva biografii de alpinişti, printre cari să 
cităm, ca interesându-ne pe noi Românii, pe 
neuitaţii Niculae Bogdan şi doctorul Petru Gold-
Haret. 
4. Recenzii de cărţi apărute de curând, cu subiecte 
din domeniul alpinismului. 
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Dar animatorul binefăcătoarei opere a 
T.C.R., a fost un profet bine inspirat, când în 
„Cuvânt înainte" al „Primului Anuar al Bucegilor" 
şi-a exprimat credinţa că „modesta cărticică va 
deveni, în câţiva ani, o importantă publicaţiune 
turistică... fiindcă, semn îmbucurător al timpului, 
nu i-a trebuit cărţuliei câţiva ani, spre a deveni o 
importantă publicaţiune turistică, ci de abia un an; 
într-adevăr, în 1927 a şi apărut „Al doilea Anuar al 
Bucegilor". 

Cum se prezintă acest Al doilea Anuar? 
Răspundem, fără şovăire, în cele mai civilizate 
condiţiuni. Ca înfăţişare: un volum de 144 pagini, 
pe hârtie velină, cu 22 vederi fotografice şi o hartă, 
format mare (235 mm-160 mm), elegant, foarte 
plăcut la vedere, admirabil tipărit, 

Ca text, nu avem decât cuvinte de laudă 
pentru d-1 C. I. Ionescu, sub buna îngrijire a căruia 
s'a publicat şi acest al doilea volum. 

Anuarul al doilea al Bucegilor este 
împodobit cu o frumoasă prefaţă intitulată „Munţii 
noştrii" de d-1 prof. universitar Ioan Bianu, în care 
eminentul academician arată luminos cât de 
înzestrată de Dumnezeu este binecuvântata noastră 
ţară: 

„Nu se poate închipui o unitate geografică 
mai armonică şi mai fericit combinată de natură, 
ca a patriei noastre: coroana măreaţă a 
Carpaţilor noştri, înconjurată de câmpiile largi 
întinse în plan, cu dulce înclinare spre cele trei 
fluvii, Dunărea la miazăzi, Nistrul la răsărit, Tisa 
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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 
îmbrăcaţi în păduri, cât şi în adâncurile deabia 
atinse până acum ale subsolului, fac din România 
una'din cele mai bogate ţări de pe pământ". 

D-l Bianu, Vice-Preşedintele T.C.R., cu 
sufletul şi inima unui vechiu bucegist, îmbie 
tineretul nostru la umblet pe munţi; „Tinerii sa 
urce 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, 
ploaie, zăpada, să rabde toate pentru oţelirea 
trupului, înălţarea sufletului şi luminarea minţii". 

După inimoasele rânduri ale d-lui I. Bianu, 
urmează începând textul propriu zis al volumului, 
articolul meu „Dihamul" în care fac dreptate 
acestui munte „grădină a Bucegilor" care pentru 
modestia lui este cam despreţuit de bucegişti şi 
arăt ce splendidă vedere se desfăşoară circular 
asupra munţilor Bucegi şi alţii, de pe creasta 
Dihamului. 

Articolul „Aer şi Lumină" este iscălit de d-
na Carola Muston, o fiică a Sinaei, care din. 
frageda copilărie a colindat Bucegii şi a învăţat  
să-i iubească, preţuindu-le nu numai binefacerile 
sufleteşti, ci şi cele trupeşti, după cum luminos se 
constată din rândurile sale prea slăvitoare a 
munţilor. 

Cele două articole care urmează fac parte 
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din rubrica „Excursii grele în Bucegi" care se 
continuă şi în acest „Al treilea Anuar",  

Eu personal, pot sa declar că cetirea 
minunatelor articole „În vârful Coştilelor prin 
abruptul prahovean" de Mihai Haret şi „Prin Valea 
Gălbenelelor" de Radu Ţiţeica a fost o desfătare 
pentru sufletul meu, răscolind preţioase amintiri, 
de pe vremea când exploram, cu nenea Nicolae 
Gelepeanu aceste abrupturi ale Caraimanului şi 
Coştilei. 

Şi ceea ce îmi întregeşte mulţumirea este 
splendida hartă a „Abruptului prahovean al 
Bucegilor cuprins între văile Jepilor şi Cerbului" 
alcătuită de Mihai Haret şi Radu Ţiţeica, ea 
realizează o veche fierbinte dorinţă a mea, pe care 
o consideram până acum ca un vis! 

Harta aceasta a colegilor Haret-Ţiţeica este 
nepreţuită şi n'aş putea destul să-i felicit pentru 
lucrarea lor, care, o ştiu din experienţă, reprezintă 
o enormă muncă: nenumărate urcuşuri anevoioase, 
nesfârşite tulituri pe povârnişuri primejdioase, 
suportarea a tot felul de intemperii duşmane, fără 
să mai vorbesc de lucrul tecnic executat acasă. 
Prietenul meu, profesorul universitar G. Ţiţeica, 
precum şi d-na Ţiţeica, au de ce să se mândrească 
de Radu bucegistul, dumnealor înşişi fiind 
bucegişti de forţă!... 

Urmează substanţiala lucrare a d-lui C. 
Donciu, cu titlul: „Comparaţii între regimul 
precipitaţiunilor la Casa Peştera şi cel dela Sinaia"; 
interesantele rânduri ale teceristei Irina G. Lecca 
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asupra faimoaselor Chei ale Bicazului, nota d-lui 
C. I. Ionescu asupra lui Niţă Pascu, figură 
originală de călăuză din Sinaia. 

Dator sunt să semnalez cu tot dinadinsul 
foarte instructivul articol „Rolul ştiinţific al 
Turing-Cluburilor" al d-lui Ioan Colman, 
secretarul general al TC.R., în care se învederează 
ce de învăţăminte se pot trage din felul cum se 
lucrează în Franţa şi cum se practică alpinismul. 
Poate judicios se exprimă d-l Colman când scrie: 
„Atât alpinismul - cât şi turismul în general - 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 aceea sunt atâţia alpinişti autodidacţi cari 
până la sfârşitul vieţei lor devin celebri oameni de 
ştiinţă şi de aceea în ţările apusene oamenii cari se 
preocupă de viitorul ţării lor îşi dau atâta silinţă să 
facă tineretul cât mai iubitor de munte..... 

Incheerea părţei prime a „Anuarului al 
doilea al Bucegilor" se face cu articolul „Raza 
Verde" de Mihai Haret. 

O scurtă explicaţie este necesară în această 
chestie: 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, 
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tot felul de coloraţii extraordinare. 
Asupra unor asemenea aspecte colorate d-1 

Mihai Haret a publicat în vechia şi cunoscuta 
revistă franceză de ştiinţe «La Natura» un 
interesant articol asupra Razei Verde în Bucegi. 
Traducerea acestui articol iat-o publicată în 
«Anuarul al doilea al Bucegilor». 

Din cetirea acestui extrem de instructiv 
articol reese încă o-dată de ce spirit riguros 
ştiinţific este animat preşedintele T.C.R. şi cu câtă 
răbdare şi meticuloasă perseverenţă, calităţi ale 
adevăratului savant, este înzestrat acest Apostol al 
turismului! 

Partea care urmează este o rubrică foarte 
folositoare pentru turişti, între-gindu-le 
cunoştinţile turistice şi anume Rubrica Recenziilor 
cărţilor cu subiecte de turism sau în legătură 
nemijlocită cu acest element de progres. 

Anuarul al doilea al Bucegilor coprinde zece 
recenzii conştiincios făcute; ele îşi împlinesc cu 
adevărat menirea, de oarece îmbie stăruitor la 
cetirea lucrărilor foarte interesante de care dau 
seamă şi cari se găsesc în biblioteca Casei Peştera. 

Din Buletinul secţiei alpine a Bucegilor, 
care întregeşte Anuarul al doilea, semnalăm 
documentatul şi substanţialul raport al comitetului, 
prezentat la Adunarea generală a secţiei alpine a 
Bucegilor, şi iscălit de comitetul local al secţiei. 

Anexata scrisoare a d-lui Walter Muston, în 
care d-sa ia apărarea florei Bucegilor, este plină de 
suflet şi ar trebui să, i se dea o publicitate cât mai 
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întinsă, spre educarea publicului nostru ucigător de 
plante. 

Ce să zicem apoi de scrisoarea Doamnei 
Carola Muston? Nu putem avea decât cuvinte de 
laudă pentru inimoasele rânduri, în care neobosita 
colindătoare a Bucegilor se plânge de indiferenţa 
Sinăenilor faţă de falnica podoabă, lanţul 
Bucegilor, cu care Dumnezeu a înzestrat Sinaia. 
Ce frumos zice: „Comparaţi a-ceastă petrecere (a 
Sinaioţilor pe bulevard sau în parc) cu aspectul 
priveliştilor din munţi, cu acele adevărate poeme 
ale Naturei făurite din graţia stâncelor romantice, 
din depărtările întrezărite, din frunzişul divers 
colorat, din luminile şi umbrele mişcătoare sau din 
murmurul ademenitor al cascadelor cristaline... 
Vraja ce învălue pe călătorul însetat, de câte ori dă 
cu sufletul de aceste frumuseţi, e atât de puternică, 
încât pe mulţi îi podidesc lacrimile!..... 

Nu există spectacol comparabil aceluia pe 
care-l oferă dumnezeiasca înfăţişare, în iunie şi 
iulie, a păşunilor înalte, prin florile lor, sau gloria 
ameţitoare a răsăritului ori apusului pe Omul său 
Coştila, ca şi panorama formidabila ce se 
desfăşoară de pe veranda Casei Peştera..... 

[...] 
Şi în încheere: „Şi el ne-a îndrumat atenţia 

spre marea operă educativă a Turing-Clubului 
României - expresie a civilizaţiei şi geniului 
neamului nostru - al cărui reprezentant este Mihai 
Haret, întrupare desăvârşită a virtuţilor de idealism 
şi muncă a Românismului". 
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Anuarul al doilea al Bucegilor îndeplineşte 
o pioasă datorie încheindu-şi textul cu „Galeria 
dispăruţilor", în care vorbeşte de Nicolae Bogdan, 
Doctorul Petru Gold-Haret, Cora Irineu, Bucura 
Dumbravă, Ştefan Spirescu. Este un gest frumos 
care face onoare Turing-Clubului României. 

Dee Domnul sănătate şi viaţă lungă 
conducătorilor T.C.R., spre propăşirea acestei atât 
de binefăcătoare Instituţii! 

Şi Anuarele Bucegilor să se succedeze tot 
mereu, fără întrerupere, tot progresând în minunata 
lor operă educativă! 
Nestor Urechia, profesor universitar  
Membru al secţiei alpine a Bucegilor a T.C.R. 
 
 

Sinaia veche 
 

Foarte mulţi dintre vizitatorii Sinaiei nu 
bănue măcar că aceasta e o localitate relativ 
tânără, care n'a luat fiinţă de cât sub imboldul şi 
exemplul Regelui Carol I, creatorul ei. Credem 
deci că un articol asupra începuturilor orăşelului 
nostru va interesa pe numeroşii lui iubitori. Pentru 
aceasta am rugat pe D-l Haret să ne permită a 
publica capitolul intitulat ,,Sinaia Veche" din 
lucrarea asupra Sinaiei ce d-sa pregăteşte şi care 
va forma serie cu „Castelul Peleş de M. Haret" şi 
„Predealul de I. Tacu" 
I. I. 

Pe la 1828-1830, adică acum un secol, în tot 
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cuprinsul Sinaiei de azi, exista un singur cătun, 
Izvoru, cu 24 familii de contribuabili ce aveau 20 
care cu 2 sau 4 boi. Drumul Prahovei zis şi 
Drumul Domnişorilor, larg abia de 3 la 4 m, 
traversa în lung această modestă aglomeraţie pe 
care o părăsea în partea ei nordică, coborând în 
Prahova pe aceiaşi pantă ca şi azi, dar care atunci 
era ca şi o râpă. Dincolo de Zgarbura, drumul urca 
din greu la mal cam pe unde sue azi str. Viitorului 
de la cantina Costinescu în sus spre str. Carol. 

[...] 
Pe Valea Iancului unde e azi banca „Albina" 

adică la colţ cu drumul Prahovei care urma cam 
traseul străzei Carol, era un han zis al mănăstirei şi 
numit hanul lui Iancu fiind ţinut de un oarecare 
Ianculescu, vestit prin soţia sa, femee frumoasă şi 
cu temperament. Acest han, trecând din tată în fiu, 
a fiinţat de pe la 1780 până pe la 1870 cănd 
existenţa sa numai avea rost. Autorul acestor 
rânduri a cunoscut pe ultimul descendent foarte 
degenerat, al frumoasei cârciumăriţe, iar Valea 
Iancului de la acest Ianculescu îşi trage denumirea. 
Până acum câţiva ani, pe malul drept al Văii 
Iancului, se mai putea vedea un rând de meri 
bătrâni plantaţi pe la 1830, de un oarecare Ioan 
Bunea din Breaza-de-sus în onoarea Ienculesei, pe 
care o curta. Şi profesorul Vaillant a cunoscut pe 
Ienculeasa. 

La Gura-Pădurei a existat - dar numai vre-o 
zece ani - un han, asemenea zis al mănăstirei, ţinut 
de un oarecare Gheorghe Şeringa din Grind 
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(Transilvania), care se mutase de pe Şeţu, unde 
până la 1835 ţinuse un han de drum mare la colţ cu 
Valea lui Bogdan, nu departe de gara Valea Largă 
pe drumul Comarnicului. Numitul Şeringa a 
părăsit pe la 1845 meseria de hangiu, făcându-se 
chirigiu de oarece avea acum car cu şease boi, vaci 
şi oi cu lapte. Ceva mai târziu, pe la 1848 s'a 
angajat cu anul ca cărăuş al mănăstirei împreună 
cu un oarecare Moise Bucur Bogoslovu originar 
din Izvor. Ei aduceau la mănăstire vin din Valea 
Negovenilor (Viile Călugăreşti) unde la 1731 
Michai Racoviţă confirmă sborul a patru joi de la 
târgul ce se făcea acolo; porumb şi mălai de la 
moara Bobolia, sare de la Slănic, postavuri şi 
diverse alte articole de la Braşov şi Ploeşti, iar 
într'acolo cărau brânzeturile cari prisoseau 
călugărilor şi pe cari le desfăceau unde puteau. 
Aceşti doi chirigii au făcut toate transpoartele de la 
construcţia bisericei noi a mănăstirei Sinaia. 

Gheorghe Şeringa şi familia lui au fost 
primii locuitori ai cătunului Gura-Pădurei. Hanul 
lui, părăsit în 1845, ca şi casa lui, erau pe stânga 
Prahovei, căci pe acolo trecea drumul Prahovei, 
adică chiar pe unde sunt şi azi spre Poiana - 
Ţapului, ultimele case din partea aceea. 

În afară deci de locuinţele din Izvor, de 
hanul lui Iancu, ca şi de mănăstire cu dependinţele 
ei, calatorii de acum o sută de ani, nu întâlneau pe 
întreagă aceasta întindere de mai bine de 5 km nici 
o altă casă, nici un alt adăpost, afară doar de 
stânile numeroase la epoca de care vorbim dar cari 
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erau în afară de drumul mare. Cu începerea 
secolului trecut şi până către jumătatea lui, ba 
chiar şi dincoace, viaţa pastorală însoţita de 
transhumanţă era atât de înfloritoare în cât după 
tradiţiile ce ne-a fost posibil să culegem, erau prin 
partea locului opt stâne şi căşării, numărând la un 
loc 3.000 - 4.000 capete de oi, în afară de cele cari 
pe Bucegii propriu zişi erau aproape tot atât de 
numeroase ca şi azi. 

Pe locul casei Strasman, sus pe Furnica, 
chiar sub platoul Vânătorilor care atunci era vârf 
de munte (vezi M. Haret - Castelul Peleş), a fost 
până pe la 1865 stâna mănăstirei Sinaia, care-şi 
trimetea laptele la fabricat jos în Valea Căşăriei, la 
căşăria situată chiar pe locul unde azi sunt 
construcţiile de piliră, neterminate, ale lui Pasăre. 
Mai sus ceva, pe Valea Lupului cam prin dreptul 
vilei Teişeanu, mănăstirea avea şi o târlă de sterpe. 

În poiana Iancului, pe unde şerpueşte azi la 
deal str. Brătianu între vilele Sabba Ştefănescu şi 
Dattelkremer, se află stâna lui Ianculescu-hangiul, 
iar pe platoul, ocupat acum de Spitalul Sinaia, era 
stâna Izvorenilor. Comărnicenii aveau şi ei patru 
stâne sau târle pe locul ocupat azi de Sinaia şi 
anume: una în poiana lui Oppler peste Peleş, alta 
pe Şeţu, a treia o târlă cam pe unde sunt azi 
carierele de pe calea Codrului şi a patra într'o 
poiană mare şi frumoasă la dreapta funicularului 
Costinescu şi numită “poiana lui Moise" azi 
invadată de pădure. Ruinele acestei stâne au 
subsistat până în adolescenţa noastră, adică până 
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prin 1905. 
Circulaţia între aceste bordee şi stâne era 

destul de activă vara, şi numeroase poteci bătute se 
întretăiau în toate sensurile prin imensa livadă ce 
ocupa locul Sinaiei de azi, pătată – dupe cum am 
arătat - de un singur pâlc de pădure mai important. 
Unele străzi din Sinaia, urmează chiar traseul 
acestor bătrâne poteci. 

Una din ele şi cea mai importantă era chiar 
drumul Vârfului-cu-Doru şi al Strungei. Ea 
începea din drumul Prahovei, chiar din punctul 
unde se desprindea ramura care prin Drumul 
Dracului urca la mănăstire, adică din dreptul 
băcăniei Gh. T. Dumitrescu, suind în sus, pe unde 
trec azi străzile Lascar-Catargiu, Vârful-cu-Doru, 
Furnica, apoi pe sub stâna Strasman continuă pe 
str. Davila, şi str. Furnica, pe lângă casa Brânduş 
şi răspundea sus în calea Codrului unde începe azi 
la Vârful-cu-Doru drumul vechi pe plai. Vezi: M. 
Haret, Castelul Peleş. Alte poteci, nu ne-a fost 
posibil să le desluşim. În orice caz, fapt cert este 
că mănăstirea Sinaia se află în afară de drumurile 
de circulaţie, astfel că ermiţii, locuitorii ei, nu 
aveau a fi deranjaţi la fiecare trecere de călător. Se 
înţelege deci ce viaţă tihnită duceau sfinţii părinţi 
în mijlocul Naturei primitive şi cât trebue să fi 
regretat ei liniştea trecută. 

Şi acum că am putut schiţa sumar, starea de 
primitivitate a locului ocupat azi de Sinaia, acum 
un secol şi mai bine, ne putem da seama de 
sforţările uriaşe ce au trebuit depuse, pentru ca 



 118 

numai în 40-50 ani să se fi întâmplat formidabila 
transformare pe care o avem azi sub ochi. 

Vederile ce însoţesc acest articol dau o idee 
destul de precisă asupra începuturilor localitatea 
Se poate remarca în deosebi, ce lumină multă şi 
vedere deschisă era în Sinaia de acum 40 - 45 ani 
şi greşala mare care se face azi, lăsându-se 
pădurea să invadeze totul, ceeace e un rău, căci - la 
munte în deosebi - cea mai elementară cerinţă 
higienică este: soare şi lumină din belşug. Un fapt 
e sigur; că acum 45 ani, părinţii noştri nu se 
plângeau la Sinaia de umezeală, cum se plânge azi 
- de altfel cam pe nedrept - multă lume. Să se facă 
o defrişare raţională a oraşului şi imediat ar 
dispare orice urmă de umezeală. 
Mihai Haret 
 

Notă. Datele acestui articol ne-au fost în 
întregime comunicate de răposatul Arhimandrit 
Mitrofor Nifon Popescu, de fericită memorie, fost 
stareţ al mănăstirei Sinaia, decedat la 9 fevruarie 
1909 şi care m'a onorat chiar de copil, cu o 
părintească şi aleasă amiciţie. 
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CÂTEVA DATE DEMNE DE CUNOSCUT 
 
Castelul Peleş altitudine 970 m.   
longitudine  Est de Greenwich ....... 25° 32' 56"  
Est de Paris .................................... 23° 12' 41" 
latitudine boreală ........................... 45° 21' 30" 
 
Casa Peştera altitudine 1.615 m.   
longitudine  Est de Greenwich ....... 25° 27' 20" 
Est de Paris ..................................... 230 7' 05" 
latitudine boreală ........................... 450 23' 45" 
 
Casa Omul „Mihai Haret” altitudine 2.509 m. 
longitudine Est de Greenwich ....... 25° 27' 40" 
          „        „         Paris ................. 23° 7' 25" 
latitudine boreală ........................... 45° 26' 52" 
 
(diferenţa între Greenwich şi Paris este de 2° 20' 
15" Greenwich fiind la West de Paris). 
 

Tot felul de informaţii 
O bună preparaţie pentru a impermeabiliza 

hainele de excursie se obţine făcând următorul 
amestec: 
Parafină . . .... ....75 gr. 
Alb de balenă ... 20 gr 
Vaselină albă ... .50 gr. 
Benzină rectificată  300 c.c. 

Se vor topi la un loc prin „bain-marie”, 
parafina, albul de balenă şi vaselina albă; se va 
lăsa să se răcească puţin şi apoi i se va adăogi 
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benzina. Dupe răcirea completă se va adăogi 
amestecul 40 c, c, benzină de automobil. 

Pentru întrebuinţare, încălzim amestecul la 
45°-50° C luând mari precauţii să nu ia foc şi în 
lichidul astfel preparat introducem haina ce voim a 
impermeabiliza, pe care o ţinem câteva minute, 
apoi o scoatem şi o punem la aer ca să se usuce şi 
să-i dispare mirosul solvanzilor. 

 
„La Nature" 
Trenul cel mai iute din Franţa. Este un 

record pe care-l deţine actualmente ,,Compagnie 
du Midi" de la l octomvrie 1927. În adevăr “Sud-
Expresul", electrificat, parcurge distanţa de 147 
km 500 între Bordeaux şi Dax în l h, 29 m, deci o 
viteză de 99 km 400 pe oră. 

 
AMENAJAREA MARELUI CANYON 

AL VERDON-ULUI 
 
Verdon-ul, principal afluent al râului 

Durance, desparte departamentul Basses-Alpes de 
departamentul Var printr'un prodigios şanţ natural, 
sau canyon, săpat pe o distanţă de 21 km în 
calcarurile jurassicului superior. Această tăietură 
adâncă de 400 la 1100 m între pereţi aproape 
d'arândul verticali, depărtaţi în unele puncte abia 
de 6 m, este străbătută de un torent capricios, al 
cărui debit variază între 6 m3 şi 1400 m3 pe 
secundă. Fundul torentului n'a putut fi niciodată 
străbătut în întregime de la un capăt la altul, din 
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cauza greutăţilor insurmontabile şi a pericolelor de 
tot soiul. Este ceva analog, dar cu mult mai 
formidabil, cu aspectul Ialomiţei noastre între 
Moroeni-Dobreşti-Scropoasa-Bulboace, adică pe o 
distanţa de 16 km, ceeace este foarte respectabil. 
Parcursul acesteia este după cum se ştie foarte 
obositor şi în câteva puncte chiar periculos. 

Acum graţie Turing-Clubului Franţei, 
minunea naturală fără rival în Europa, va deveni 
accesibilă turiştilor, de oarece consiliul de 
administraţie al numitei asociaţii a votat de curârd 
suma de 160.000 f.r.=1.000.000 lei pentru execuţia 
unei prime tranşe de lucrări. Se speră că aceste 
lucrări să fie gata în 1930; după aceea vor urma o 
a doua şi a treia serie, astfel ca în câţiva ani 
parcursul celor 14 km mai frumoşi şi extravaganţi 
ai neînchipuitului canyon, să fie relativ uşor. 
Vestita companie de cale ferata Paris-Lyon-
Mediterranee colaborează şi dânsa la această 
interesantă amenajare, prin construirea unei şosele 
de acces şi înfiinţarea unor linii de autobuse 
confortabile. Iată cum o companie de căi ferate 
înţelege în Franţa să lucreze la desvoltarea 
turismului, în timp ce căile ferate române, fac tot 
ce pot pentru a omorî şi neînsemnata noastră 
mişcare turistică. 

Când va fi oare capabil T.C.R. să înceapă 
amenajarea turistică a faimoaselor chei ale 
Ialomiţei de cari pomenirăm mai sus? 
M. Haret. 
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Lucrările casei de la Piscul Câinelui au 
început şi urmează cu activitate. Sperăm ca 
adăpostul să poată începe a funcţiona chiar în 
cursul verei acesteia. 
 

NUNTA AVOCATULUI JEAN ARITON, 
membru tecerist. Casa Peştera a văzut - dela 
deschiderea ei - celebrându-se o a doua cununie 
religioasă. Prima se ştie, a fost a arhitectului 
Const. N. Popescu, membru în Cons. de Adm. 

Solemnitatea a avut loc duminecă 29 april 
1928, şi cu tot sezonul timpuriu, lucrurile s'au 
petrecut de minune. Au iost adică nuntaşi mulţi şi 
bine dispuşi, de toate din belşug şi un timp 
admirabil care a durat de sâmbătă 28 până mercuri 
2 mai, când a început să ploua şi apoi chiar să 
ningă. 

Tinerii Jean şi Anişoara Ariton au fost 
cununaţi de d. Mihai Haret preşed. T.C.R. cu d-ra 
Wendy Muston, membră a secţiei Bucegilor, iar 
serviciul religios a fost celebrat de S. S. preotul 
Ermogen membru tecerist, înconjurat de monahii 
Schitului Peştera. 

Seara la orele 20 în mijlocul unei mari 
animaţii şi după ce S.S. Preotul Ermogen a 
binecuvântat masa, a urmat ospăţul de nuntă la 
care au participat 25 persoane, adică toţi oaspeţii 
găzduiţi de Casa Peştera în seara aceea. 

La sfârşitul mesei, a luat primul cuvântul S. 
S. Preotul Ermogen, «are în câteva fraze 
emoţionante a arătat importanţa tainei căsătoriei, 
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înalta ei valoare morală şi socială, şi dând sfaturi 
alese tinerilor căsătoriţi, i-a felicitat călduros 
urându-le o viaţă îndelungată în armonie şi plăceri. 

Domnul Mihai Haret, nun mare, a luat al 
doilea cuvântul. D-sa a rostit cam 
următoarele: Cucernice Părinte, Scumpi 
tineri căsătoriţi, Onoraţi comeseni! 
Pentru a doua oară de când există T.C.R. şi 

am onoarea să-l conduc, îmi e dat să fiu naş unor 
tineri şi devotaţi tecerişti, cari au ţinut a veni aci - 
în această casă a noastră - pentru a-şi uni destinul 
vieţei lor. Socotesc acest moment, ca unul din 
alesele bucurii ale vieţei mele, de oarece pentru a 
doua oară - cum spusei - îmi e dat plăcutul prilej 
de a pune baza unei noui familii teceriste, care va 
fi solidă - nu mă îndoesc - ca şi stâncile acestor 
munţi. Bucuria mea este cu atât mai mare, că 
ceeice am înfăptuit azi intră pe deplin în scopurile 
asociaţiei noastre care trebue să fie creatoare în 
toate manifestările de bine şi progres. Dar ce 
progres mai mare vroiţi, decât închegarea unei noi 
familii, baza civilizaţiei şi viitorii Ţării noastre? 

Când am fost deci informat, că un membru 
al nostru doreşte să-şi celebreze cununia religioasă 
la Casa Peştera, m’am entusiasmat şi am luptat în 
contra tuturor greutăţilor, ca să se facă aci, de 
oarece imediat mi-am dat seama că aceste 
persoane sunt suflete alese, cari pun mai presus de 
cerinţele moderne, o nemărginită dragoste de 
Natură şi o adâncă legătură de întreg arhaismul 
vieţei noastre româneşti. 
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În adevăr: ce poate fi mai înălţător, decât o 
cununie - acest sfânt mister creştin - în cadrul 
grandios al muntelui şi în bătrâna sihăstrie 
amintitoare de fapte vechi a Schitului Peştera 
Ialomiţei? Ce poate fi mai plăcut decât o vreme 
splendidă ca aceea pe care am avut-o azi şi sub 
auspiciile căreia, voi tinerii, începeţi noua voastră 
viaţă? Nu credeţi că acest fapt trebue să-l socotiţi 
ca un semn al Providenţei, care a dorit ca noua 
voastră viaţă să înceapă în mijlocul unui peisaj de 
vis? Bucegii mari şi frutroşi, cu cerul lor de azur 
violent, au fost până mai ieri cuprinşi de turbare; 
iar azi! O! Minune! Totul s'a schimbat deodată, 
toţi şi toate îmbrăcându-se în haine mândre, pentru 
a vă primi şi sărbători! 

Fericit până în adâncul sufletului de a fi 
putut prezida acest mave eveniment al existenţei 
voastre, vă urez viaţă îndelungată până la adânci 
bătrâneţe, cu unire desăvârşită, fără pic de nori ca 
şi cerul acestei glorioase zile. 

Faptul că eu şi cu D-ra Wendy Muston, 
drăguţa voastră Naşă, v'am cununat, îl socotesc în 
acelaş timp ca un simbol; un simbol al 
solidarităţei, căci prin noi doi întreg Turing-Clubul 
României vă este Naş! în numele deci al celor 
aproape 2.500 membrii tecerişti, ca şi în numele 
nostru personal, ridic paharul meu şi vă rog pe toţi 
să beţi în sănătatea şi fericirea lui Jean şi Anişoara 
Ariton. Să trăiţi! 

După aceea, tot d-l Haret a închinat pentru 
Preotul Ermogen, relevând meritul venirei. sale la 
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Casa Peştera, pe un drum greu, zăpezile pe creste 
fiind tocmai în topire şi mai ales că S. S. era în 
acel moment cam suferind. Totuşi, a ţinut să 
răspundă cu entusiasm invitaţiei ce i s'a adresat. 
Toată asistenţa l'a aclamat în picioare. 

La urmă Preotul Ermogen a închinat pentru 
D-l Mihai Haret, scoţând în relief prin frumoase 
imagini figura distinsă a preşedintelui nostru 
central. 

După masă, la orele 22 a urmat bal, care a 
durat până la orele l din noapte, de data aceasta 
regulamentul fiind suspendat. 
Albert Nacht  
Membru T.C.R. - secţia alpină a Bucegilor. 
 
 

EXPOZIŢIA BALNEO – CLIMATO - 
TURISTICĂ care a avut loc în parcul Carol I din 
Bucureşti, a fost un adevărat succes pentru Turing-
Clubul României, care s'a prezentat foarte 
onorabil. Miniatura Casei Omul ,,Mihai Haret" 
artistic şi fidel executată de colegii noştri 
Gheorghe şi Grigore Pescaru, a atras unanima 
admiraţie a numerosului public, care ne-a vizitat 
Standul. Secţia alpină a Bucegilor, caşi secţia în 
formaţie a Muscelului, precum şi secţia munţilor 
Apuseni au stârnit admiraţia tuturor prin 
frumoasele lor fotografii, prin diapozitivele lor, ca 
şi prin volumele şi plantele din regiunile muntoase 
expuse. Aducem şi pe această cale viile noastre 
mulţumiri tuturor-celor cari au muncit desinteresat 
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pentru reuşita expoziţiei şi anume domnilor: Mihai 
Haret, Ioan Colman, Christache Ionescu secretarul 
biuroului nostru din Bucureşti, N. Tatu 
proprietarul atelierului Foto-Tehnice, Gabriel şi 
Emanoil Dimitriu din Câmpulung (Muscel), 
Gheorghe şi Grigore Pescaru. din secţia Bucegilor 
şi Dr. Alex. Borza din secţia munţilor Apuseni. 

Dar pe deasupra tuturor trebue să mulţumim 
D-lui General Dr. Vicol, inspector general balneo-
climatic, de oarece fără puternicul său ajutor - 
moral şi material - T.C.R. n'ar fi putut participă la 
această primă expoziţie. 
C. I. Ionescu. 

 
Două noi lucrări au văzut de curând lumina 

zilei: în împărăţia munţilor - Bucegii duioşi şi În 
Bucegi ambele de cunoscutul scriitor inginer 
Nestor Urechia, membru al secţiei noastre şi 
autorul minunatului volum Vraja Bucegilor din 
biblioteca literară a T.C.R. 

Îndemnăm pe iubitorii Bucegilor să-şi 
procure negreşit aceste volume, asigurându-i că 
vor petrece în tovărăşia lor, momente foarte 
plăcute. 
C. I. Ionescu. 

 
Cu ocazia, congresului internaţional de 

talassoterapie care a avut loc la Bucureşti în iunie 
a.c. venea ca reprezantant al turismului Francez, 
însuşi directorul Oficiului Naţional de Turism din 
Paris, Francois Regaud fost preşedinte al Clubului 
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Alpin Francez. 
Spre paguba turismului francez şi român 

această distinsă personalitate şi-a dat obştescul 
sfârşit chiar în dimineaţa sosirei, înainte de 
deschiderea congresului şi moartea care i-a fost 
fulgerătoare, nu i-a dat nici măcar timpul să 
termine o scrisoare începută în momentul când i-a 
venit rău şi care s'a găsit pe masă lângă cadavru. 
Ca să se vadă ce frumoase sentimente animau pe 
fostul director al O.N.T.F., e destul să reproducem 
din scrisoarea sa neisprăvită următoarea frază: 
„Deşi bolnav de cord, m'am simţit dator să viu ,în 
România, în dorinţa mare ce aveam de a cunoaşte 
această ţara…  ,, etc. 

Turing-Clubul României a fost profund 
îndurerat de moartea acestui valoros prieten care 
venea aci anume pentru închegarea unor legături 
turistice franco-române şi ca ultim omagiu a depus 
o coroană care a însoţit corpul defunctului până la 
Paris. 

Trimitem şi pe această cale, îndureratei 
familii, ca şi turismului francez, sincerile 
condoleanţe ale asociaţiei noastre. 
Comitetul Central. 
 

„Al patrulea Anuar" al Bucegilor se 
pregăteşte de pe acum şi credem că va prezenta un 
progres asupra acestui “Al treilea Anuar" după 
cum ultimul este în progres faţă de precedentul 
său. 

De pe acum deci au început să ne parvină 
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reclamele destinate celui de „Al patrulea Anuar" 
şi de pe acum suntem întrebaţi asupra diverselor 
articole de publicat. Ca atare, îndemnam pe toţi 
doritorii de a publica ceva - fie articole, fie 
reclame - să se pună în legătură cu domnul C. I. 
Ionescu, directorul şcoalei din Sinaia, care le va dă 
toate lămuririle dorite. 

Printre alte avantaje de cari membrii 
tecerişti beneficiază sunt şi următoarele, cari ni se 
comunică din Bucureşti; 

Casa N. Ivanovici, calea Victoriei 16, 
pasagiu Vilacros, acordă o reducere de 10% asupra 
maşinelor de scris Remington, pe baza cartei de 
membru a anului în curs. 

Magazinul de mobile Dattelkremer din str. 
Carol 62, acordă o reducere de 5% asupra tuturor 
mărfurilor din magazin, membrilor tecerişti, pe 
baza cartei de membru a anului în curs. 

Magazinul Sărai, calea Victoriei 90, acordă 
10% şi 15% reducere, pe baza cartei de membru a 
anului în curs. 

Magazinul de muzică Ipcar din str. Edgard 
Quinet 6, acordă o reducere de 10% asupra tuturor 
mărfurilor din magazin - afară de piane, 
gramofoane şi plăci - de asemenea pe baza cartei 
de membru a anului în curs. 

Foto Omnia, din str. R. Poincare (fost 
Academiei) colţ cu str. Biserica Enei, asemenea 
l0% reducere. 

Nicolae Bunea din calea Victoriei 101, 
asemenea 10 % reducere. 
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Drogueria Toma Zlatko din str. Doamnei 
23, acordă asemenea o reducere de 10% asupra 
produselor Meta, combustibil şi ustensile. 

În ceeace priveşte reducerile la magazinele 
din Sinaia, acestea se văd din reclamele Primul 
Anuar» şi «Al doilea Anuar al Bucegilor” precum 
şi din reclamele coprinse în acest «Al treilea 
Anuar». Consultaţi deci la tot momentul anuarele 
noastre. 

 
RECENZII 

 
Comitetul de direcţie a T.C.R. lucrează activ 

la înfiinţarea la Casa Peştera a unei biblioteci 
turistică-geografică-pitorească, pentru uzul 
vizitatorilor numitului adăpost. 

Spre a scoate în relief importanţa acestei 
creaţiuni se publică recenzii detaliate asupra unora 
din lucrările principale pe cari le cuprinde 
biblioteca, tocmai pentru ca cititorii să-şi poată da 
seama de acţiunea culturală paralelă cu cea 
turistică, întreprinsă de T.-C. R, în „Primul Anuar 
al Bucegilor" s'au publicat: 
1. Ciupagea Mihai: Castelul Peleş de M. Haret. 
2. Puşcariu Valeriu: Peştera Ialomiţei şi Casa 
Peştera de M. Haret. 
3. Haret Mihai: Privelişti din Bucovina Pitorească 
de Cap. Aurel Gheorghiu; şi 
4. Haret Mihai: Leş Alpes Francaises par Raoul 
Blauchard. 
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În „Al doilea Anuar al Bucegilor" s'au 
publicat: 
5. Panaitescu, General Scarlat: Vraja Bucegilor de 
Nestor Urechia. 
6. Puşcariu Valeriu: Costa de Argint de G. Vâlsan. 
7. Puşcariu Vaîcriu: Dunărea dintre Baziaş şi T.-
Severin de Daniil Laitin 
8. Ciupagea Mihai: În munţii Neamţului de C. 
Hogaş. 
9. Ciupagea Mihai: Amintiri dintr'o călătorie de C. 
Hogaş. 
10. Vergez-Tricom, Genevieve: Les Alpes par 
Emm. de Martonne. 
11. Urechia Nestor: Le paysage alpin Carpatique 
et son interpretation botanique par Michel Haret. 
12. Urechia Nestor: Comment on devient alpiniste 
par George Ingle Finch. 
13. Haret Mihai: La Vie des Montagnes par L. de 
Launay; şi 
14. Urechia Nestor: Alpinisme hivernal par 
Marcel Kurz. 
 

În acest „Al treilea Anuar al Bucegilor" 
publicăm recenziile cari urmează. 
C. I. Ionescu - Geographie Universelle, publicată 
sub direcţia lui P. Vidai de La Blache şi L. Gallois. 
Librairie A. Colin, Paris, 1927; 3 volume apărute. 
Tomul I, Les Iles Britanniques, par A. 
Demangeon, profesor la Universitatea din Paris, 
320 p., 80 fig. în text, 56 planşe şi l hartă afara din 
text; Tomul II, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 
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de .acelaş, 250 p., 53 fig. în text, 40 planşe şi l 
hartă afară din text; Tomul XV, Amerique du Sud 
— I-ere partie (Caracteres generaux, Guyanes, 
Bresil) de Pietre Denis. 210 p., 36 hărţi în text, 64 
foto., afara din text şi l hartă în culori. 

 
T.C.R. nu se poate desinteresa de ceeace 

este geografie. De aceea m'am bucurat mult când 
am aflat, că între alte cărţi de valoare, biblioteca 
„Casei Peştera" coprinde şi primele trei volume, 
apărute din minunata colecţie ştiinţifică franceză, 
pe care o va forma această nouă geografie 
universală. 
Cine zice ştiinţific, nu zice numai decât plicticos, 
căci aceste volume nu sunt manuale îndesate de 
cifre indigeste. Credincioase vechiului obiect al 
geografiei, ele ne plimbă dealungul ţărilor într'un 
lung şi ademenitor voiaj. Textul cumpătat, explică 
faptele geografice; o foarte bogată ilustraţie, în 
numeroase planşe fotografice - din cari unele sunt 
chiar opere de artă - formează într'o oarecare 
măsură textul descriptiv, fixând în ochi ceeace 
cuvintele au fixat în spirit. E mai mult şi mai bine 
decât în vechea noastră colecţie Elisee Redus, care 
în orice caz îşi păstrează încă întreaga ei valoare. 
Numai este povestirea călătorului gură-cască care 
scrie fără nici o alegere, tot ce vede, fără să 
explice. Sunt mai de grabă notele unui turist 
oarecum grăbit, dar de spirit clar, care vede 
asemănările ori contrastele dintre ţări, trăsăturile 
lor comune, pe care le descrie şi explică. 
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Trebue să adăogăm că o imprimare 
excelentă, pe hârtie frumoasă, un tiraj minunat ca 
şi o prezentare aproape luxoasă cu toată 
modicitatea preţului, contribue în largă măsură la 
formarea impresiei plăcute ce căpătăm foiletând - 
şi mai mult încă - citind, aceste volume. O 
bibliografie nu prea bogată dar judicios aleasă, 
îndrumează pe cititorul doritor să aprofundeze 
anumite chestiuni. Hărţi, crochiuri, tăeturi 
numeroase completează şi luminează 
demonstraţiile. Este o operă în fine, care 
credincioasă liniei de conduită ce şi-a propus prin 
prefaţa sa, rămâne în adevăr ştiinţifică fiind în 
acelaş timp şi operă de vulgarizare. ,,A vulgariza 
fără a scădea" iată deviza pe care această casă de 
editură a adoptat-o pentru multe din colecţiile ce le 
publică. De aceea recomandăm călduros lectura 
ace stor cărţi membrilor tecerişti în trecere pe la C. 
P. 

Cele trei volume sunt stabilite pe un acelaş 
plan. După câteva capitole consacrate studiului 
general al ţării: relief şi structură, climat şi 
vegetaţie, populaţie, urmează studiul pe regiuni 
naturale, ultima metodă a şcoalei geografice 
franceze şi care răspunde unei realităţi de viaţă. 
Finele fiecărui volum e o sinteză, o vedere de 
ansamblu economic, care examinează caracterele 
generale ale agri-culturei, comerţului şi industriei. 

Primul volum, asupra Insulelor Britanice, 
conţine printre cele patru capitole consacrate 
geografiei fizice, un foarte interesant Studiu 
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asupra mărilor, în deosebi asupra Mărei Nordului, 
ale cărei pescării, sunt un isvor de nesecată 
bogăţie. După aceea, e o lungă călătorie d'alungul 
Irlandei, Scoţiei, Angliei de Nord, Ţârei Galilor, 
Sud-Vestului englez, câmpiei şi regiunei Tamisei, 
Angliei de Sud, fiecare cu peisagele sale, cu viaţa 
sa rurală şi urbană, agricolă sau industrială; la 
urmă vine o călătorie în Londra, în optsprezece 
pagini de text; ea e o adevărată monografie vie şi 
completă a oraşului cu comerţul său, a portului, a 
populaţiei şi chiar a fisionomiei sale. Două 
capitole după aceea, analizează condiţiile de viaţă 
economică a Insulelor Britanice, precum şi situaţia 
lor în Europa şi în lume. Insulele Britanice au 
făcut multă vreme legea economică în lume; 
păstra-vor ele această hegemonie? Oarecari semne 
de slăbiciune permit să se pună această tragică 
întrebare, căci alături de Marea Britanie, alte 
naţiuni mai tinere, tot atât de bine dotate, îi fac 
mare concurenţă. Şi ea nu trebue să conteze acum, 
numai cu ţări europene, ca Germania, Belgia, 
Franţa, căci ţările cxtraeuropene Sta-tele-Unite, 
Argentina, Brazilia, devin redutabile; ea întâmpină 
greutăţi din ce în ce mai mari să-şi procure 
produse brute ca bumbacul şi să-şi scurgă 
produsele sale fabricate. Şi iată că însăşi 
Dominionurile, Australia, Canada, Africa australă 
tind să se comporte - din punctul de vedere 
economic - ca naţiuni independente. Dar această 
autonomie economică nu va fi ea urmată de o 
independenţă politică? Coloniile engleze vor 
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deveni ele ,,unităţi disidente destinate unei 
complete independenţe sau vor fi membrele unei 
mari „unităţi federale... care ar îngloba toate 
comunităţile lumei britanice?" La această întrebare 
autorul nu poate încă răspunde, dar e destul că a 
pus-o, pentru a putea întrezări fondul chinuitoarei 
probleme a viitorului britanic. 

Volumul al doilea, Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, prezintă o fericită originalitate. 
Autorul studiază pentru aceste trei ţări geografia 
lor fizică, într'un singur tot, după marile zone 
naturale: masivul Ardennilor, plaiurile Belgiei, 
delta neerlandeză, coasta. Un foarte bun capitol 
asupra ,,luptei contra apelor" face prezentă peste 
tot neîncetata activitate a omului, învingătorul 
apelor şi fabricantul solului. Şeapte capitole ne 
plimbă prin marele ducat al Luxemburgului şi prin 
diversele regiuni ale Belgiei şi Olandei. De 
semnalat un capitol foarte documentat asupra 
Anversului şi două studii destul de desvoltate 
asupra oraşelor Rotterdam şi Amsterdam. Cartea 
ne lasă impresia a două ţări cari nu înseamnă ceva 
decât prin voinţa şi munca încordată a locuitorilor. 

Volumul al treilea de Pierre Deniş, este 
primul din cele două cari vor fi consacrate 
Americei de Sud. Pentru a ne scăpa din harababura 
documentelor pe cari le avem asupra acestui 
continent, fragmentare şi neînţelese pentru profani, 
ne trebuia o lucrare limpede care să ştie grupa şi 
rezuma cunoştinţele ştiinţifice adunate până azi. 
Această lucrare umple deci un gol, cu atât mai 
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supărător, cu cât America de Sud e chemată prin 
resursele sale, la un mare destin; destul au trăit 
până acum la adresa ei cu idei învechite şi antice 
prejudecăţi complet desminţite de realitatea 
actuală. 

Nimeni altul decât autorul nu era mai 
indicat să ne vorbească asupra acestor ţări pe cari 
le-a vizitat şi asupra cărora a scris mai multe 
volume; el ne arată cum legăturile comerciale se 
înmulţesc între cele două Americi, indicaţie 
preţioasă deşi încă timidă, de ceeace va fi 
caracterul marelui curent comercial de mâine. El 
ne mai arată încă o Brazilie neorganizată, care se 
sbate spre a scăpa de monocultură şi pericolele 
sale, mai ales de aceea, a cafelei; o ţară în care 
principalele focare de producţie sunt încă 
independente, dar unde Rio-de-Janeiro începe să 
realizeze un fel de unitate economică, ca centru 
principal spre care se îndreaptă tot traficul interior. 

Lumea de după răsboi e într'o prodigioasă 
stare de transformare; stele apun; altele se ridică. 
Această monumentală operă a Geografiei 
Universale va avea să analizeze factorii acestei 
gigantice lupte de interese şi ea va avea onoarea să 
fi fixat unul din momentele cele mai importante 
ale destinului omenesc. 
Genevieve Vergez-Tricom, preparatoare de 
geografie la Sorbona, Secretară de redacţie a 
«Annales de Geographie» etc. 
Membră a T.C.R., secţia Bucureşti 
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Prin Câmpi şi Plaiuri străbune de Dr. Ilie 
Gherghel l vol. în 208 pagini. Editura Casei 
Şcoalelor, Bucureşti 1928, - Scrisori de A. 
Lascarov-Moldovanu l vol, de 84 pagini. Editura 
Ramuri, Craiova 1928. 

Ajunşi pe culmea unui nou an, potrivit 
obiceiului drumeţesc ne oprim o clipă rezemaţi în 
bâtă şi cu privirea pierdută în zări, dăm frâu liber 
gândului să pornească înapoi răscolind poteca 
amintirilor. Minunată e această clipă de înaltă 
desfătare sufletească şi fericit drumeţul ce o caută 
şi ştie să o folosească. Acolo, departe de toate 
întâmplările neghioabe care caracterizează viaţa 
noastră orăşeneasca putem sta fără cugetare, fără 
urmă de sgură omenească în suflet, să ne simţim 
făcând parte ,,din această măreţie, care este Firea". 

Acolo de multe ori am zăbovit şi în 
legănarea valului oceanului Firei am fost năpădit 
de acea înseninare atât de mult râvnită de d. A. 
Lascarov-Moldovanu în scrisorile sale. 

Înseninare... Cuvântul în sine dacă nu e 
onomatopeic e totuşi atât de minunat ba chiar 
numai pronunţarea lui ne şi provoacă acea linişte 
olimpiană şi senzaţie de calm şi senin care ne 
împrospătează întreaga făptură, înseninare... e 
titlul unei broşuri de A. Lascarov-Moldovanu 
apărută în editura Ramuri şi cuprinsul ei revarsă 
aceleaşi minunate şi binefăcătoare daruri ca şi 
titlul ce-l poartă. 

Citească tot drumeţul această cărticică plină 
de o înaltă mărire sufletească şi împletită cu o 
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aleasă îngrijire stilistică. Mai cu seamă ultima 
bucată „Pe Culme" este o adevărată culme de 
privelişti contemplative a înfăţişării nesfârşitului. 

,,Întâia dată când am urcat această culme şi 
am rotit, prosteşte, „ochii împrejur, avui simţirea 
clară că o putere venită din văzduh „mă apasă 
încet dar nemilos pe umeri,  îngenuchindu-mă... Pe 
urmă, ..încet, imensităţile m'au liniştit, aducându-
mi în suflet suprema înseninare..." 

Iată minunata răsplată - suprema înseninare 
- unica fericire pe care înţelepţii au cântat-o, 
credincioşii au dorit-o şi pe care autorul ne-o arată 
că se află numai în mijlocul naturei. „Când am 
plecat de acolo, am respirat adânc, am privit 
prelung, „am strâns în pumni, în ochi, în suflet, 
mireazma fără preţ a acestei negrăite înseninări, ca 
să am din belşug, când, reîntors între oameni, 
aveam să reîncep mărunta noastră viaţă, aici, pe 
pământ..." 

Cărticica se află şi în biblioteca Casei 
Peştera şi nu pot decât să îndemn pe fiecare să o 
citească, iar apoi să şi-o cumpere pentru a o purta 
în sac de unde o va scoate la vre-un popas pe 
culme. 

Înainte însă de a încheia să mai zăbovim o 
clipă şi asupra altei lucrări a unui cunoscut drumeţ, 
Dr. Ilie Gherghel. 

De v'aţi abătut vreodată din drumul sau 
poteca bătută şi aţi nimerit în vre-o viroagă 
neumblată, fie din sminteală, fie din chiar plăcerea 
cercetării locului, şi de veţi fi întâlnit un drumeţ cu 
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privirea ageră, pasul sprinten, mânuind o bâtă cât o 
oişte de car, să ştiţi că acela nu era altul decât D-
rul Gherghel. 

Aşa l'am pomenit; când afundându-se până 
la brâu în zăpadă, străbătând codrul Lăpticiului, 
când tulind de zor de unul singur pe Valea 
Dorului. La munte ca şi la câmp e acelaş 
neschimbat colindător care a făcut din drumeţie un 
adevărat apostolat. În broşura „Prin Câmpi şi 
Plaiuri Străbune" apărută în editura Casei 
Şcoalelor ne povesteşte despre o călătorie de 1400 
kilometri făcută pe bicicletă prin Serbia şi Bosnia 
până la coasta Adriatică. Această minunată 
descriere, bogată în întâmplări e prinsă într'o limbă 
aleasă, curgătoare şi de o rară frumuseţe. În 
această lucrare după cum o declară prefaţa: 

„Sunt îngemânale: dragostea de neam, 
picurată de timpuriu în suflet, în neagra cordunului 
străinătate şi placul plaiurilor învăscute în dorinţa: 
de a împlânta aceste bunuri sufleteşti în inimele 
tineretului român". 

Şi această cărticică, ca de altfel orice carte 
bună se găseşte în biblioteca „Casei Peştera". 
Ioan Colman,  
Secretar general al T.C.R.  
Membru în secţia Bucureşti şi membru în secţia 
alpină a Bucegilor. 
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Les Etats-Unis d'aujourd'hui par Andre 
Siegfried (Bibliotheque du Musee Social). Un vol. 
de 362 pag. cu 8 hărţi şi figuri, ediţia IV. Paris, 
librăria Armand Colin (103, b. d Saint Michel) 
1P98, preţul 25 fr. francezi. 

Îndată după cele turistice-pitoreşti, lucrările 
cu caracter geografic îşi găsesc - mai mult ca 
oricare altele - locul în biblioteca Casei Peştera, 
mai ales când sunt excepţionale, cum este cea de 
care ne ocupăm mai jos. 

Această carte, fericit aranjată şi de un 
interes palpitant prin documentaţia ei, împrăştie o 
mulţime din părerile greşite sau din iluziile pe cari 
fiecare le avem asupra mentalităţii Americanilor. 

Azi, în Statele-Unite se poate observa o 
oarecare reînviere a puritanismului american, 
curios combinat cu un soi de adoraţie al 
succesului; lucrarea domnului Siegfried acordă 
tocmai o mare importanţă chestiilor religioase şi 
technice, astfel că pe cititorul avid de a şti ceeace 
se petrece peste ocean, nu numai că-l lămureşte, 
dar îi dă răspuns la o mulţime de chestiuni, vag 
cunoscute pînă la cititirea acestui volum. 

Şi lucrarea este atât de voluminoasă - ca idei 
- în cât e imposibil să fie analizată într'o scurtă 
recenzie. Ne vom mulţumi deci să înşirăm titlurile 
capitolelor mai pasionante, cari ţin pe cititor într'o 
continuă încordare. Astfel: prohibiţia alcoolului 
sau regimul sec; apărarea contra negrilor, lipsiţi de 
fapt de toate drepturile politice prin clauza zisă ,,a 
bunicului"; apărarea contra immigraţiei latine, 
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slave şi catolice; naţionalismul protestant sub 
formele sale cele mai neprevăzute (Ku Klux 
Klan); standardisaţia; metodele noi industriale; 
situaţia monetară şi financiară, etc., sunt atâtea şi 
atâtea chestiuni tratate cu claritate şi competinţă. 

Chestiunea negrilor - care pune pe gânduri 
pe orice om cult - ca şi capitolul asupra manei de 
lucru şi a revoluţiei economice produse în ultimii 
ani de marile salarii, ne arată pe deoparte, ce drum 
intens a fost parcurs de Statele-Unite în cei 150 ani 
de evoluţie, iar pe de altă parte ce greutăţi 
insurmontabile şi ce probleme insolubile se 
prezintă încă în viaţa marei naţiuni. Lucrătorul nu 
se mai mulţumeşte azi, să contracteze o asigurare 
şi să-şi ia un automobil, ci devenit el însuşi 
capitalist, subscrie acţiuni la întreprinderea care-l 
ocupă, aşa că, încet, încet, se desvoltă acolo un 
sistem cooperativ privat, bazat pe unirea muncii cu 
economia. Iată, o stabilitate economică, care foarte 
probabil reprezintă în viitor adevărata soluţie a 
păcei sociale, tulburată - acolo în America - numai 
de cele zece milioane de negrit din statele de sud, 
cari nu pot fi şi nu trebue să fie asimilaţi, fără ca 
însăşi caracterul esenţial al rasei albe să fie 
modificat. 
Mihai Haret 
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BULETINUL 
Secţiei alpine a Bucegilor 
până la 31 decemvrie 1927 

 
Comitetul secţiei alpine a Bucegilor pe anii 

1926 — 1930 
Inginer J. Sangeorgiau, Preşedinte  
Inginer Gli. Bolomcy, Vice-presedinte  
Walter Muston, Casier  
C. I. Ionescu, institutor director, Secretar 
Gh. Matteescu, primarul oraşului Sinaia 

  MEMBRI 
Colonel Gh. Mihail, din div. Vânăt. de M-te  
Friţ Schiel, industriaş 
Ioan Tatulea, şef-contabil 
Vasile Teodorescu, tipograf  
Iordan I. Tacu, institutor-director 
Wladimir Bortnowky, antreprenor 
Inginer Costache Emanoil, şeful ocolului 

silvic Sinaia 
Gheorghe Vintilă, contabil-autorizat 

 Cenzori pe 1928 
 

Adunarea generală ordinară a T.C.R. - secţia 
alpină a Bucegilor 
din 7 Ianuarie 1928 

 
A. Ordinea de zi extraordinară. 
1. Închinare Regelui Ferdinand I, rostită de Mihai 
Haret preşedintele T.C.R. 
2. În memoria lui I.C. Brătianu, membru tecerist, 
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rostită de C.I. Ionescu, secretarul secţiei. 
B. Ordinea de zi propriu zisă. 
3. Ratificarea admiterii ca membri tecerişti 
ocrotitori a A.A.L.L.R.R. Principesa Ileana şi 
Principele Nicolae, Prim - Regent; 
4. Raportul Comitetului secţiei pe 1927; 
5.       „                „        cenzorilor pe 1927; 
6. Protecţia Naturei; 
7. Casa „Piscul Câinelui" şi 
8. Propuneri şi discuţii ale membrilor tecerişti. 

* * * 
Şedinţa la care au participat 62 membri, a 

avut loc într-una din sălile şcoalei Carmen-Sylva 
din Sinaia, pusă cu bună-voinţă la dispoziţia 
secţiei de către Comitetul şcolar în acord cu d. C.I. 
Ionescu directorul. 

S'au rostit următoarele cuvântări: 
1. Închinare Regelui Ferdinand I, rostită de Mihai 

Haret, preşedintele asociaţiei. Într'o profundă 
reculegere, adunarea ascultă în picioare această 
expunere, publicată la începutul acestui volum.  

2. În memoria lui Ion I.C. Brătianu, membru 
tecerist, rostită de C.I. Ionescu, secretarul 
secţiei. 
 

Domnilor Colegi, 
În decursul anului 1927, Turing-Clubul 

României, a avut de înregistrat moartea a numeroşi 
membri, printre cari cea mai dureroasă este de 
sigur a teceristului Ioan I.C. Brătianu, marele 
sfetnic al Regelui Ferdinand I, a cărui pierdere a 
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lăsat - ca peste tot - şi printre noi, un mare gol. 
Deşi nu făcea parte din secţia Bucegilor, dat 

fiind însă covârşitoarea lui personalitate, se 
impune să ne îndreptăm un moment gândurile 
noastre către fostul Prim-ministru, răpus pe 
neaşteptate de o crudă şi nemiloasă boală. 

Nu e aci, nici locul, nici timpul, să facem în 
detaliu o biografie lui Ion Brătianu, Ştiţi cu toţii ce 
a făcut pentru România această impozantă figură 
şi ştiţi cu toţii ce-i datorează Ţara. Ceeace voim 
noi să scoatem în relief acum, în puţine cuvinte, 
este pe Ioan I. C. Brătianu ca turist Ion I. C. 
Brătianu a fost un mare iubitor de „Natură" şi un 
pasionat al umbletului pe jos în munţi. Era cu alte 
cuvinte un turist convins şi în tinereţea lui a 
cutreerat mai toţi Carpaţii. Masivul Făgăraşului 
după câte mi s'a spus îl fascina. Dar nici Bucegii 
nu i-a dispreţuit; din contră! De exemplu acum 
douăzeci de ani, Brătianu a fost primul care a 
vizitat Scropoasa şi gangul Orzei al Ialomiţei, 
petrecând în acel punct câteva zile, pentru 
explorarea regiunei şi a interesantelor ei 
împrejurimi, Ion Brătianu a colaborat ca membru 
la vechea „Societatea Turiştilor Români", iar când 
a aflat de crearea fostului Hanul Drumeţilor s'a 
înscris imediat membru împreună cu soţia sa, 
ajutând asociaţia cu bunăvoinţă, de câte ori am 
apelat la dânsul. Lui datorim de ex. pentru 
construcţia Casei Peştera, obţinerea lemnăriei dela 
Cocora, cu un preţ mai accesibil mijloacelor 
noastre, de oarece Casa Pădurilor ne făcea acolo în 
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creerii munţilor un preţ aşa de exorbitant, în cât 
am fi fost în imposibilitate să-l plătim. Dacă vreţi, 
prosperitatea asociaţiei noastre, din acest moment 
a pornit, Ioan Brătianu - spirit clarvăzător - chiar 
dela înscrierea lui în Hanul Drumeţilor şi-a dat 
seamă că această asociaţie va ajunge repede la un 
punct mort şi chiar de atunci a emis părerea că ar 
trebui transformată în Turing-Clubul României şi a 
avut bucuria să vadă această transformare. 

Adunarea generală a secţiei noastre fiind 
prima a Turing-Clubului României care se 
întruneşte după moartea lui Brătianu, avea datoria 
sâ-i onoreze memoria, astfel ca şi d-voastră să fiţi 
cât mai lămuriţi, asupra pierderii mari ce a îndurat 
Ţara în general şi asociaţia în particular prin 
fulgerătoarea lui dispariţie. 

Onorată şi respectată să-i fie în veci 
memoria. 

 
3. Ratificarea admiterii ca membri tecerişti 

ocrotitori a A. A. L. L. R. R. Principesa lieana 
şi Principele Nicolae, Prim-Regent. 

Pentru ratificarea punctului 3 din ordinea de 
zi d. C.I. Ionescu, secretarul secţiei a rostit 
următoarele: 

 
Domnilor Colegi, 
Dela înfiinţarea lor şi până azi „Casa 

Peştera" ca şi Casa Omul „Mihai Haret" din 
Bucegi au avut cinstea să găzduiască de mai multe 
ori, pe A.A.L.L.R.R. cari au petrecut acolo - pe 
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deplin mulţumiţi - câte una sau chiar câte două 
nopţi la rând. Acest fapt a dat posibilitate înalţilor 
Oaspeţi să constate personal, opera solidă pe care 
o înfăptueşte T.C.R, astfel că de mai multe ori, Ei 
Şi-au exprimat dorinţa de a se număra printre 
membrii tecerişti. 

Cererea aceasta, nu numai că ne-a măgulit 
considerabil, pentru distincţia ce ni se făcea, dar 
ne-a umplut sufletul de adevărată bucurie la 
gândul că vlăstarele Familiei Regale se interesează 
de activitatea asociaţiei noastre. 
 

TURING-CLUBUL ROMÂNIEI CASA 
OMUL MIHAI HARET 

TAXELE CE SE PERCEP PE 24 ORE. 
DORMITORUL SEPARAT 
 
1. O persoană membru .... 80 lei pe zi 
2. Nemembru ..... 140 lei pe zi 
3. Două persoane membri într'un pat .. 120 lei pe 
zi 
4.      „         „      nemembri într'un pat .. 220 lei pe 
zi 
5. Două persoane unul membru celălalt nemembru 
într'un pat ............................. 170 lei pe zi 
 

NOTA. - în preturile de mai sus se înţelege: 
pat de fier cu somieră englezească, cu saltea de 
lână, cu pătură, cu cearceaf pe pat şi pătură, cu 
pernă înfăţată, cu serviciu şi călduri. Lumânările 
se plătesc separat. 
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DORMITORUL COMUN 
1. Taxa de odihnă, (fără dormit) 5 lei de persoană 
pentru membri; 
2. Taxa de odihnă, (fără dormit) 10 lei de persoană 
pentru nemembri; 
3. Taxa de dormit, 25 lei pe noapte pentru membri; 
4. Taxa de dormit, 35 lei pe noapte pentru 
nemembri. 

Păturile se plătesc în plus: 10 lei pe noapte 
pentru membri şi 15 lei pe noapte pentru 
nemembri. 

 
MANSARDA 

1. Taxa de dormit, 15 lei pe noapte pentru membri; 
2. Taxa de dormit, 30 lei pe noapte pentru 
nemembri. Păturile ca mai sus. 
 

ADMINISTRAŢIA CASELOR DIN 
BUCEGI 
 
Pentru a da urmare dorinţei exprimate, am 

cercetat statutele întrebând totodată şi Consiliul de 
Adm, central de modalitatea acestei declarări. În 
urma înţelegerii ce s'a stabilit, am convocat 
Comitetul Secţiei noastre, care în şedinţa, sa din 
14 august 928 şi în conformitate cu art. 10 al. I din 
Statute combinat cu art, 3 punctul a din 
Regulament, a declarat pe A.A.L.L.R.R. 
Principesa Ileana şi Principele Nicolae, Prim-
Regent, membri ocrotitori ai T.C.R, - secţia alpină 
a Bucegilor. 
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După şedinţă s'a comunicat înscris cele 
stabilite de comitetul secţiei, Iluştrilor admişi, cari 
primind cu însufleţire hotărîrea noastră, ne-au 
mulţumit prin scrisorile pe cari am onoarea să vi le 
citesc. 

În urma acestor răspunsuri amabile cred că 
orice discuţie e de prisos şi că nu vă rămâne de cât 
să ratificaţi hotărârea comitetului aplaudând 
călduros tecerizarea Principesei Ileana şi a 
Prinţului Niculae, aprobând totodată ca aceste 
scrisori cari vor fi păstrate în fruntea cererilor de 
înscriere ale membrilor secţiei, să fie reproduse în 
facsimil în „Al treilea Anuar al Bucegilor". 

Adunarea ratifică în unanimitate cele de mai 
sus. 

 
4. Raportul comitetului secţiei pe 1927 

 
Domnilor Colegi, 
După patru ani de continuă şi oarecum 

rodnică activitate, secţia noastră priveşte înainte cu 
nădejde şi încredere, iar în urmă cu mândrie şi 
satisfacţie, de oarece azi - chiar cei mai îndârjiţi, 
necredincioşi, cari sistematic ne-au refuzat, orice 
credit şi ajutor, încep să constate unul după altul, 
cât a fost de necesară iniţiativa celor cari au avut 
ideea în-fiinţărei Turing-Clubului României şi a 
secţiei alpine a Bucegilor, Din partea acestora 
deci, e în mod implicit, o recunoaştere că secţia 
noastră devine pe zi ce trece mai folositoare 
localităţilor de pe Valea Prahovei. Aceasta nu 
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înseamnă însă că vorbele cu cari am început 
raportul ce v'am făcut anul trecut cu ocazia ultimei 
noastre adunări generale din 3 oct. 926, nu ar fi 
adevărate şi azi. Şi azi, ducem încă lupta mare cu 
„apatia publicului şi inerţia autorităţilor" dar în 
deosebi luptă mare cu indiferenţa Buştenarilor, 
Azugenilor şi Predelenilor. 

Observaţi, că de Sinăeni de data aceasta, nu 
ne mai plângem, deoarece ne pare că ei au început 
- cum spuneam mai sus - să înţeleagă în parte rolul 
imens, pe care secţia Bucegilor trebue să-l aibă în 
amenajarea turistică a acestor localităţi. Această 
înţelegere, îi face să se înscrie membrii, cu mai 
multă tragere de inimă şi să ne dea - când le cerem 
- mai neprecupeţit, ajutorul lor. Să sperăm că acest 
spirit larg, va însufleţi tot mai mult pe cei, cărora 
activitatea desfăşurată de secţia Bucegilor, nu le 
poate fi decât foarte folositoare. 

Rândul trecut am spus-o şi acum o repetăm; 
dacă n'am reuşit să facem mai mult, aceasta, în 
afară de indolenţa aproape generală, se datoreşte 
exclusiv lipsei de mijloace băneşti. Revenind, vă 
reamintim, cer elementul cel mai indicat să ne dea 
un ajutor puternic, otelieri şi restauratorii continuă 
- numai cu două sau trei excepţii - să se ţină 
complet streini de activitatea noastră, care - fapt 
bizar - tocmai lor le profită în primul rând. 

 
Domnilor Colegi, 
 
După această scurtă introducere, vă rog a-mi 
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acorda întreaga domnie-voastre atenţiune, în 
privinţa înfăptuirilor secţiei Bucegilor, survenite 
de la trecuta adunare generală şi până azi. 

În primul rând, graţie sforţărilor colegilor 
noştrii, Mihai Haret preşedintele asociaţiei; Walter 
Muston, casierul secţiei; Niţă Pascu şi Moise 
Roşculeţ membrii secţiei, s'a continuat activ - cu 
toate enormele greutăţi ce ne stau în cale - 
însemnarea potecilor din Bucegi. Avem azi în 
picioare, pe crestele, plaiurile şi pantele Bucegilor 
peste 700 stâlpi îngropaţi, cari reprezintă 137 km 
de poteci însemnate şi anume: 
1.Sinaia la Casa Omul ,,Mihai Haret", 24 km;   
2. Sinaia la Casa Peştera prin drumul Butmăloi 17 

km; 
3. Sinaia la Casa Peştera prin Vârful-cu-dor şi 

Lăptici, 20 km; 
4. Legătura între drumul la Vârful-cu-dor şi vârful 

Pietrei-Arse, pe sub creasta Furnica, zis drumul 
de iarnă, 2 km; 

5. Casa Peştera la Casa Omul „Mihai Haret" prin 
Valea Obârşiei, 9 km, 

6. Casa Peştera la fosta Casă Caraiman, 6 km; 
7. Casa Peştera Ia Buşteni prin Valea Urlătorilor, 

15 km; 
8. Casa Peştera la Strunga, 4 km; 
9. Casa Peştera la Buşteni, pe la Crucea Eroilor şi 

prin Valea Albă, 15 km; 
10. Buşteni, prin Poiana Coştilei la Casa Omul 

„Mihai Haret" (incomplet), 13 km; 
11. Buşteni la Pichetul Roşu, 6 km; şi 
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12. Din vârful Caraimanului, pe sub vârful 
Costilelor la Casa Omul „Mihai Haret", 6 km. 

În total deci, 12 poteci însemnate; distanţa 
care revine anului 1927, este de 45 km faţă de 92 
km. marcaţi în 1926. Dar aceşti 45 km însemnaţi 
în majoritate pe creste, sunt de fapt mult mai 
mulţi, de oarece s'au corectat ori îmbunătăţit şi cei 
92 km din 1926, îndesindu-se stâlpii şi semnele de 
piatră, înlocuindu-se stâlpii furaţi, împrospătându-
se vopseaua, pe stâlpi şi pe pietre şi schimbându-
se chiar - acolo unde s'a simţit nevoia - traseul 
drumului. În total cheltuiala făcută cu însemnarea 
potecilor - dela începerea marcajului şi până azi - 
se ridică la 80.000 lei; dacă se constată o diferenţă 
de 25.000 lei între valoarea reală a însemnărilor 
făcute (700 stâlpi la 150 lei bucata făcând 105.000 
lei) şi suma efectiv cheltuită, aceasta se datorează 
faptului că: onor. Eforia Spitalelor Civile ne-a dat 
gratuit stâlpii, pe noi privindu-ne numai fasonatul, 
transportul, etc.; că colegul nostru Basile Assan 
din secţia Bucureşti ne-a donai 50 kgr. ulei de în 
dublu fiert de cea mai fină calitate şi că colegul 
nostru Didy Bărbuţă din secţia Bucureşti ne-a 
dăruit asemenea 20 kgr. din acelaş ulei. astfel că 
n'am mai avut nevoie să cumpărăm acest material 
scump, din care mai avem chiar o mică provizie 
pentru anul curent. 

Înţelegeţi prin urmare, de ce ziceam prin 
raportul anului trecut, că marcarea Bucegilor e o 
lucrare uriaşă care va costa enorm. Din totalul de 
250 km p. cât au Bucegii în suprafaţă, sunt marcaţi 
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azi ceva mai mult de o treime, adică 99 km p.; cu 
alte cuvinte din 350 km liniari de poteci, abia 137 
km liniari sunt însemnaţi; mai sunt deci de făcut, 
cam două sute şi ceva de km liniari, sau 160 km p. 
În suprafaţă. Pricepeţi din aceste cifre ce capital 
enorm - pentru punga noastră - mai trebue, dar mai 
ales ce cantitate considerabilă de conducere, 
supraveghere şi muncă brută, D-voastă cari 
utilizaţi în excursii însemnările acestea, care vă 
bucuraţi de binefacerile lor, nu puteţi concepe, ce 
sacrificii reclamă ele, atât din partea 
conducătorilor, cât şi a lucrătorilor. Nu vă 
închipuiţi de sigur, de câte ori culorile sunt răzuite 
de pe stâlpi de uraganele de nisip, ori spălate de 
ploile torenţiale; de câte ori plecaţi pe timp frumos 
la lucru, vremea se strică, împiedicând până şi 
transportul ori îngropatul stâlpilor. De aceea, 
tuturor celor cari au contribuit la marcaj, cum sunt 
donatorii enumeraţi mai sus; conducătorii - d-nii 
Muston şi Haret - ori executorii - fraţii Pascu 
Moise Roşculeţ şi - alţi lucrători - li se cuvin 
recunoscătoare mulţumiri din partea secţiei. 

Nu pot termina acest prim capitol de 
activitate, fără a pomeni şi de vandali. Numeroase 
semne s'au găsit şi anul acesta, când sgâriate, când 
răzuite, şi numeroşi stâlpi au fost furaţi de la locul 
lor, şi duşi - nu se ştie unde. Când însemnarea 
Bucegilor a devenit o lucrare de interes obştesc, nu 
putem pricepe cum se mai găsesc sălbatici cari să 
distrugă această operă şi nu putem pricepe, cum de 
nici un distrugător infam, n'a fost încă descoperit. 
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Şi când te gândeşti că marcarea e făcută cu bani 
adunaţi unui câte unul de la noi toţi; când te 
gândeşti cu cât chin, oboseală şi pierdere de timp 
se lucrează; când te gândeşti în fine cât e de 
apreciat în Ţară şi străinătate sistemul tecerist, un 
necaz parcă ne cuprinde, de a nu putea sfărâma pe 
netrebnicii distrugători, cari tot vor plăti odată şi 
odată, urâta lor faptă. 

Vă rugăm deci foarte stăruitor, încă odată, şi 
mereu; daţi-vă osteneala să prindeţi pe cei care-şi 
bat joc de munca noastră desinteresată şi fără milă 
daţi-ni-i pe mână. 

Ziceam că însemnarea potecilor e foarte 
preţuită peste graniţă. Ştim aceasta prin 
însemnările elogioase din registrele de impresii, ca 
şi prin scrisorile de felicitare ce a primit secţia şi 
centrala, dela câteva asociaţii streine (S-te des 
touristes de la Savoie, etc.), dar mai ales prin 
adresă de laudă primită astăprimăvară de la 
Turing-Clubul Bulgariei, după ce vizitase - fără 
călăuză - în grup, Bucegii, rămânând uimit de 
technica acestor însemnări. 

Dar marcarea Bucegilor mai e apreciată şi 
de ai noştri. Zeci de scrisori de felicitare şi 
mulţumire s'au primit aci, ca şi la centru, şi zeci de 
înscrieri de membrii am avut şi avem după urma 
acestei importante activităţi. Pentru a preciza vă 
putem chiar arată, că marcarea Bucegilor ne-a 
adus, în anii 1926 şi 1927 la un loc, peste 200 de 
membri noi. 

O a doua activitate desfăşurată de secţia 
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noastră în decursul anului 1927 au fost 
construcţiile şi reparaţiile de poteci în munţi, 
precum şi tabelele indicatoare. 

După cum de sigur, aţi constatat personal, în 
multe puncte pe Bucegi, ca şi mai pe jos, s'au pus 
tabele indicatoare, cari au uşurat mult bucegismul. 
În acelaş timp s'au făcut mici reparaţii la potecile 
spre Vârful-cu-dor, spre Strunga, la drumul lui 
Butmăloiu şi la Valea Cerbului. S'a tras graţie 
colegului nostru colonelul V, Vecchi, căruia îi 
mulţumim şi aci, o nouă potecă şerpuită, care nu e 
mea gata, în spatele Casei Peştera şi s'a proectat, 
pentru a se executa probabil la vară, în unire cu 
Secţia Branului, o potecă de la Omul Ia Poarta-
Bran, prin minunatul drum al Clincei. 

În al treilea loc, conform aprobarei d-v. din 
anul trecut, s'a publicat „Al doilea Anuar al 
Bucegilor" care, - după cum cu toţii ştiţi - a fost un 
extraordinar succes pentru secţie, atât prin felul 
occidental în cart acest volum se prezintă, cât şi 
mai ales prin conţinutul lui interesant. Dar fiindcă 
„Anuarele Bucegilor" tind a deveni una din cele 
mai de succes şi serioase publicaţii, cari sperăm 
vor fi în viitor de mare utilitate celor ce vor voi să 
studieze această regiune, să-mi permiteţi să vă 
vorbesc mai pe larg de ele. Mai mult: ni s'a spus, 
că unii membri ar socoti că banii cheltuiţi cu 
Anuarele, sunt bani risipiţi fără un folos real, cari 
bani s'ar fi putut întrebuinţa mai bine în alte 
scopuri utile. 

Din cifrele ce voi avea onoarea să vă citesc, 
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veţi vedea cât sunt de greşiţi cei ce judecă astfel: 
Iată mai întâi situaţia „Primului Anuar al 
Bucegilor". După cum cu toţii ştiţi, acest Anuar a 
fost tipărit de sediul central, de oarece secţia 
n'avea nici un ban în momentul acela. 

Costul total al „Primului Anuar" a fost de 
lei 16.166, tipărindu-se 970 exemplare, iar pe ziua 
de 31 dec. 1927 situaţia acestei broşuri era 
următoarea: vândute în total 701 exemplare pe cari 
s'au încasat 14.028 lei; date gratuit 133 exemplare 
în scop de reclamă şi propagandă. Ieşite în total 
834 exemplare; rest în depozit 136 exemplare. 

Peste cei 14.028 lei încasaţi din exemplare 
vândute, s'au mai încasat şi 4,550 lei pe reclamele 
acestui Prim Anuar. Cu alte cuvinte cheltuelile 
totale au fost de lei 16.166, - iar încasările totale 
până la 31 dec. 927 de lei 18.578 -, ceeace 
înseamnă că este deja un beneficiu de 2.412 lei 
care a fost vărsat în contul Anuarului al doilea. Azi 
„Primul Anuar" este mai mult de cât cerut; dar 
nemai având de cât 136 exemplare, 1'am retras din 
librării şi de vre-o opt luni l-am ridicat la 60 lei ex. 
ceeace nu l'a împiedicat să fie şi mai căutat. Dar 
tocmai, fiindcă în cursul anului 1927 s'au vândut 
circa 80 ex. cu 60 lei volumul, datorim faptul că pe 
701 ex. s'au putut încasa 14.028 lei, adică câte 20 
lei plini pe ex.; ori d-v. ştiţi, că din cauza remizei 
de 25% ce se acordă librarilor, pe aceste 701 ex. ar 
fi trebuit să încasăm numai 10.500 lei. Diferenţa 
până la 14.028 lei a fost deci împlinită de 
exemplarele vândute cu 60 lei. 
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Din socotelile de mai sus, vă întreb: unde 
sunt banii risipiţi fără folos? Dacă Anuarul nu se 
publică, n'aveam nimic! Publicându-se avem ceva: 
că a răspuns unei necesităţi o dovedeşte succesul 
lui, mai ales că a produs secţiei lei 2.412, în afară 
de cele 136 ex. rămase, pe cari se vor încasa cel 
puţin 5.000 lei. 

Să vedem acum „Al doilea Anuar al 
Bucegilor" care a avut atâta succes şi care a făcut 
atâta reclamă secţiei. 

Costul total al acestei cărţi a fost de lei 
100.213 tipărindu-se 1.927 exemplare. 

În privinţa încasărilor cifrele exacte le veţi 
avea abia la anul, de oarece multe rezultate nu ne-
au parvenit până azi. Cifrele ce vor urma, vă 
rugăm deci a le socoti ca aproximative: 

Vândute până la 31 /XII/927, 951 exemplare 
pe cari s'au încasat 59.053 lei Beneficiul net, până 
la 31/XII/927 dela „Primul Anuar" . . 2.412. Din 
beneficiul balului de anul trecut, dat pentru Al 2-
lea Anuar 10.722 ,,încasat pe reclame .... ...... 
12.700„ Subvenţia Ministerului Instrucţiei pentru 
acest Anuar, 10.000 ,,Total . . 94.887„ Rest de 
acoperit, 5.326. 

Punându-ne în ipoteza cea mai rea, suma de 
lei 5.326 va fi acoperită - conform înţelegerii - de 
centrală. Aceasta însă nu este probabil, deoarece 
avem 200 volume date în comision, la cari 
aşteptăm rezultatele, dar din cari e probabil că cel 
puţin jumătate sunt vândute. Mica sumă, care ar 
mai rămâne neacoperită, va fi larg compensată de 
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cele aprox. 900 volume ce vor mai fi de vândut. 
Vă întreb? unde sunt banii risipiţi fără folos? Şi 
este azi cineva care poate susţine că „Anuarul al 
doilea" este o carte fără folos? Articolele lui 
admirabile, ca şi harta minunată ce are ca 
supliment, formează temelia solidă a unui 
monument nepieritor pa care, secţia Bucegilor a 
început, încet dar sigur, să şi-l ridice cu straşnică 
stăruinţă. Nerăbdarea cu care este aşteptat anuarul 
al treilea, ne umple sufletul de bucurie şi ne dă 
puterea să muncim activ la desăvârşirea acestei 
opere. 

Cerem deci aprobarea d-v. pentru 
publicarea celui de Al treilea Anuar al Bucegilor 
al cărui material extrem de interesant este în parte 
adunat şi care, de asemenea va avea ca supliment o 
nouă şi minunată foaie a harţei Bucegilor la 
1:10.500 care se va putea racorda cu foaia de anul 
trecut. Vă mai cerem încă concursul spre a strânge 
reclame cât mai multe, de oarece având reclame, 
scădem preţul volumului şi-i îmbunătăţim tiragiul, 
putând pune mai multe ilustraţii. Vă mai cerem 
aprobarea de pe acum, ca „Al patrulea Anuar al 
Bucegilor" să fie -  dacă comitetul va judeca astfel 
- publicat în 1930; adică peste doi ani. 

Vi s'a vorbit la adunările de anii trecuţi de 
lucrarea „Peştera Ialomiţei şi Casa Peştera de 
Mihai Haret" dela care secţia va avea o redevenţă, 
când ediţia va fi aproape epuizată, ceeace nu e 
încă. 
Lucrarea aceasta, tipărită în 3.017 ex. a costat în 
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total lei 48,885 până la 31/XII/927; se dăduse 
gratuit pentru reclamă şi propagandă 125 
exemplare şi erau vândute aproximativ 1.450 
exemplare, pe cari s'au încasat aproximativ lei 
46.000, Ar mai fi deci în depozit cam 1.425 ex. şi 
ar mai fi de acoperit cam 3.000 lei, 

* * * 
În fine a patra activitate, au fost balurile şi 

conferinţele secţiei. Balurile au de scop, să strângă 
legăturile între membrii prin distracţii frumoase, 
făcându-i solidari - prin mica intrare ce se percepe 
- cu activitatea şi interesele asociaţiei. În cursul 
anului 1927 secţia a dat două baluri, primul 
bucurându-se-de un succes extraordinar. 

Conferinţele au de scop să cultive pe 
membrii. În cursul anului 1927, secţia a organizat 
două conferinţe, ambele ţinute de d. M Haret 
preşedintele asociaţiei. 

Prima ţinută la Azuga era întitulată; 
„Parcurile Naţionale mondiale, cauzele şi efectele 
lor" cu proecţii; iar a doua ţinută aci la Sinaia, 
purta titlul: „Protecţia Naturei şi instituţia 
mondială a Parcurilor Naţionale" cu proecţii, 
ambele bucurându-se de un desăvârşit succes 
material şi moral. Acestea sunt, Domnilor şi 
Doamnelor, activităţile secţiei de anul trecut şi 
până în seara de 31 dec. 1927. Ele s'au desvoltat 
graţie cotizaţiilor d-v, obicinuite, graţiei succesului 
celui de al doilea bal anual ce a avut loc în ziua de 
15 ianuarie 1927, graţie seratei de la 21 mai 1927, 
graţie celor două conferinţe de cari am amintit, 
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precum şi graţie sprijinului puternic acordat de 
centrala noastră, de onor. Primăria Sinaia, de onor. 
Eforia Spitalelor Civile după cum auzirăţi, de 
colonelul V, Vecchi, ca şi de alţi membri ai secţiei 
cari au plătit cotizaţii extraordinare şi adică: d-nul 
avocat Constantin Secelea lei 2.000; d-nul Albert 
Nacht lei 500; Fabrica de Ciment Portland Azuga, 
graţie vice-preşedintelui nostru inginer Bolomey, 
lei 5.950; întreprinderile Costinescu din Sinaia, 
graţie colegului nostru căpitan Arghir, lei 3.000 şi 
Noua Fabrică de Postav Azuga, lei 2.000. 

După cum v'am mai spus şi altă dată, casele 
din Bucegi nu aparţin secţiei ci centralei noastre, 
care le şi exploatează. Secţia nu s'ar putea ocupa 
de ele, de oarece Casa Omul „Mihai Haret" care 
abia a fost terminată, dă încă deficit mare, pe care 
numai centrala cu puterea ei financiară îl poate 
acoperi. Casa Peştera, deşi nu dă deficit, totuşi 
merge greu, de oarece abia îşi acoperă cheîtuelile 
de exploatare şi întreţinere şi nici vorbă nu e încă 
să scoată atât, în cât să-şi producă amortismentul 
legal. Socotelile acestor case nu sunt încă încheiate 
aşa că mai multe detalii despre ele nu putem da 
acum; atâta ştim că situaţia lor e încă foarte grea, 
de oarece stau prea multă vreme pustii. Ar fi de 
dorit ca fiecare din d-v, să caute a face propagandă 
în folosul lor, cât mai mare, căci ,,facem noi case, 
dar cu ce le ţinem, dacă nu-şi pot scoate 
cheltuelile?" Amenajarea din ce în ce mai 
confortabilă a caselor din Bucegi, însemnarea 
Bucegilor, publicarea admirabilei monografii 
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Predealul de d. Iordan Tacu membru al secţiei, 
lucrare splendidă cu hartă în 4 culori, pe care cu 
tot dinadinsul vă îndemn să vi-o procuraţi, 
conferinţele, minunatul „Al doilea Anuar al 
Bucegilor" precum şi propaganda scrisă şi verbală 
făcută, au contribuit puternic la creşterea 
numărului de membrilor secţiei, cari de la 94 câţi 
erau la 31/XII/925, sau dela 189 la 31/XII/926, se 
ridică pe 31/XII/927 la 280 membri, adică 91 
membri noi câştigaţi în decursul anului 1927. De 
fapt câştigul e mai mare, deoarece au fost 3 
decesuri şi 8 plecaţi din localitate, cu alte cuvinte 
noile înscrieri în 1927 au fost de 102 membri. 

Frumos ar fi dacă până la finele anului 
curent am atinge 400 membri, ceea ce n'ar fi greu. 
dacă fiecare din d-v. şi-ar da osteneala să aducă un 
membru nou. În orice caz, din cele 4 comune 
importante ale secţiei, socotim situaţia Buştenilor 
ca cea mai rea, deoarece prin numărul lor de 
populaţie, a cărei stare socială şi de avere ar trebui 
să ne dea cel puţin 100 de membri, abia ne dă 20. 
Faptul e cu atât mai bizar, că din toată mişcarea 
turistică provocată de secţia noastră, Buştenii 
profită chiar mai mult decât Sinaia, 

 
Domnilor Colegi 
Pentru efectuarea lucrărilor ce v'am amintit, 

secţia noastră a folosit următoarele sume: 
Încasări: 

1. 50% asupra cotizaţiilor şi taxelor de înscriere, 
lei 15.000 
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2. Cotizaţie extraordinară a d-lui avocat Secelea, 
lei 2.000 
3. Cotizaţia Fabricei de Ciment Portland Azuga, 
lei 5.950 
4. Cotizaţia Fabricei de Postav Azuga, lei 2.000 
5. Cotizaţia extraordinară a d-lui Albert Nacht, lei 
500 
6. Cotizaţia întreprinderilor Costinescu-Sinaia, lei 
3.000 
7. Subvenţia Ministerului Instrucţiei pentru Anuar, 
lei 10.000 
8. Încasările totale pe reclamele din ,,Al 2-lea 
Anuar", lei 12.709 
9. Beneficiu net, cuvenit secţiei până la 31/XII/927 
din vânzarea „Primului Anuar", lei 2.412 
10. Soldul în cassă pe ziua de 1/1/927, lei 212 
11. Produsul conferinţei de la Azuga (9/1/927), lei 
3.620 
12. Încasările totale ale balului din 15/1/927, lei 
18.850 
13. Beneficiul conferinţei şi balului de la 
21/V/927, lei 5.760 
14. Subvenţia Băncei Comerciale Române pe 
1927, lei 3.000 
15. Subvenţia sediului central pentru balansare, lei 
401 
Total . . . lei 857.405  
Cheltuieli cari s'au cheltuit conform actelor 
justificative aflate la dosar: 
a) Cheltueli generale, lei 487 
b) Cheltuelile conferinţei de la Azuga, lei 180 
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c) Cheltuelile balului de la 15/1/927, lei 3.165 
d) Cheltuelile conferinţei şi balului de la 21/V/927, 
lei 3.900 
e) Vărsaţi pentru „Al doilea Anuar al Bucegilor", 
lei 35.834 
f) Cheltuiţi cu însemnarea potecilor în Bucegi, lei 
40.000 
g) Tăbliţe indicatoare pe poteci, lei 1.839 
Total . . lei 85.405 

Asupra cifrelor de mai sus, sunt de făcut 
următoarele observaţii: balul de la 15/1/927 a 
produs mai mult şi a costat mai puţin, fiindcă am 
avut sala gratis; Balul şi conferinţa de la 21/V/927 
a produs mai puţin şi a costat mai mult, fiindcă am 
plătit 2,000 lei chiria sălei, care nu ni s'a mai dat 
gratuită. 

Pentru rest vă atragem atenţia, că de unde în 
1926 bilanţul secţiei s'a încheiat cu lei 38.343 la 
încasări şi lei 38.343 la cheltueli, acel al anului 
1927 se încheie cu 85.405 lei la încasări şi lei 
85.405 la cheltueli. 

Avem adică pe anul trecut o creştere de 
120% faţă de 1926. Lucrul e îmbucurător, deşi e 
departe de a fi suficient. 
 

Domnilor Colegi 
În programul nostru de activitate viitoare, în 

afară de terminarea marcărei Bucegilor, se află 
înscrise următoarele activităţi: înfiinţarea în Sinaia 
a unui biurou de excursiuni şi informaţie turistică; 
clădirea în Sinaia a unei case a turiştilor în care să 
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se instaleze acest biurou, un cămin pentru 
excursionişti, o sală de conferinţe şi serbări, 
cancelaria secţiei, Anuarul Bucegilor etc,, 
repararea potecilor în munţi; tabele indicatoare 
peste tot; marcarea câtorva poteci în masivul 
Gârbovei de pe stânga Prahovei şi amenajarea uni 
poteci în acest masiv, în deosebi în regiunea 
Predealului; construcţia unei case în poiana Carp 
la Piscul Câinelui; organizare de conferinţe, baluri, 
serbări, excursii colective şi agape colegiale; 
publicarea regulată a Anuarului secţiei cu o foaie a 
harţei Bucegilor la 1:10.500 astfel ca în 7-8 ani să 
avem asupra acestui masiv, cea mai minunată 
hartă turistică existentă; publicarea unei călăuze a 
Sinaiei, la fel cu lucrările Castelul Peleş şi 
Predealul de care v'am vorbit, etc. 

Sperăm că toate aceste activităţi se vor 
desfăşura din ce în ce mai puternic, graţie 
ajutorului d-voastră şi graţie sprijinului ce 
aşteptăm mai puternic din partea primăriilor 
Sinaia, Buşteni, Azuga şi Predeal, precum şi din 
partea fabricelor, otelurilor, restaurantelor şi a 
tuturor administraţiilor din această regiune, 
contribuind astfel în mod direct la prosperitatea 
acestor frumoase localităţi. 

În adunarea de anul trecut, v'am vorbit - ca 
de un fapt cert - de publicarea unei monografii 
asupra Sinaiei, în franţuzeşte, ce trebuia să se facă 
graţie, unei generoase donaţii de lei 250.000. Cu 
durere trebue să vă aduc la cunoştinţă, că donaţia 
nu s'a produs, nu din vina noastră, cari luaserăm 
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toate măsurile de preparaţie, ci din motive cu totul 
independente de asociaţie şi conducerea ei. 

Cu nădejdea că anul nou început, va învinge 
complet dezinteresarea Sinăenilor, Buştenarilor, 
Azugenilor şi Predelenilor şi cu gândul la sprijinul 
pe care fiecare din noi trebue să-l dea pentru 
prosperarea secţiei, aducem viile noastre 
mulţumiri tuturor acelora cari ne-au ajutat, sprijinit 
ori încurajat, de câte ori am avut nevoe. 

Aşteptăm în acelaş timp propunerile şi 
părerile d-voastră în interesul şi pentru bunul mers 
al asociaţiei - secţia alpină a Bucegilor, şi 
propuneri în deosebi asupra chestiunilor: 

cum să facem să ne mărim veniturile? şi 
cum să facem să ne mărim considerabil numărul 
membrilor, căci după numărul din populaţie al 
plasei Peleşul, care formează jurisdicţia secţiei 
noastre, ar trebui să avem cel puţin 2.000 de 
membrii. 

Şi fiindcă vorbim de creşterea nrmărului 
membrilor, credem că e bine să arătăm pe aceia 
dintre noi cari au lucrat mai intens la această 
creştere în decursul anului trecut. Astfel D-l W. 
Muston a adus T.C.R. 15 noi membri. D-l Albert 
Nacht a adus T.C.R. 25 noi membri. D-l T, 
Morărescu a adus T.C.R. 10 noi membri. D-l 
Mihai Haret a adus T.C.R. 15 noi membri. D-l C. 
I. Ionescu a adus T,C.R. 10 noi membri. D-l I. 
Tatulea a adus T.C.R. 15 noi membri. 

Restul au fost aduşi de d-nii colonel Vecchi, 
Iordan Tacu, Gheorghe Pascu, Ardelea, Christache 
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Matheescu, etc,.etc. 
Tuturor acestor ctitori se cuvine să le 

mulţumim cu recunoştinţă pentru osteneala ce şi-
au dat, 

V'am spus că în cursul anului 1927, 
asociaţia a avut de înregistrat (asistenţa se scoală 
în picioare) trei pierderi dureroase, de oarece trei 
vechi şi devotaţi membri ne-au părăsit pentru 
totdeauna: 
Emanoil Arghiriade încetat subit din viaţă în 
dimineaţa zilei de 27/11 1927, a fost un suflet ales, 
care din primele momente a încurajat asociaţia, 
acordându-i întregul său sprijin; Petre Dumitrescu 
funcţionar, şi Ioniţă Alexandrescu comerciant. 
Scumpă să ne fie memoria lor. 

Terminând vă rugăm - după ce veţi asculta 
şi raportul d-lor cenzori - să daţi cuvenita 
descărcare Comitetului pentru gestiunea sa; să 
aprobaţi publicarea celui de „Al treilea Anuar al 
Bucegilor" a cărei materie este în bună parte 
adunată şi la a cărei publicare centrala va contribui 
dacă va fi nevoe şi să aprobaţi cooptarea ca 
membru în comitetul secţiei a d-lui Iordan Tacu 
din Predeal - ca reprezentant al Predealului - în 
locul Colonelului Vecchi plecat din Sinaia şi 
demisionat de drept conform statutelor. Tot odată 
propunem ca cenzori pe anul 1928 pe domnii 
Wladimir Bortnowsky, Inginer Costache Emanoil, 
Gheorghe Vintilă, contabil autorizat. 

Iar cenzori supleanţi pe domnii Căpitan 
Focşeneanu, Albert Nacht comerciant şi Nae 
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Georgescu restaurator, rugându-vă să aprobaţi 
aceste numiri, dacă sunt şi în vederile d-voastră. 

Încheiem, mulţumindu-vă pentru 
participarea d-v. atât de numeroasă la această 
şedinţă. 

 
Preşedinte (ss) I. SANGEORGIAN  

Secretarul secţiei alpine a Bucegilor 
(ss) C. I. IONESCU 

 
 
Distincţii acordate membrilor secţiei 

alpine a Bucegilor 
 
D-lui Ioan Florescu III din Buşteni, i s'a 

decernat unul din premiile „Universului" pentru 
„Eroism Cetăţenesc". 

Note biografice. Născut la 20 iulie 1898 în 
Corabia (Romanaţi). Intrat în corpul telegrafo-
poştal la 16 noemvrie 1915. În timp de 11 ani a 
fost înaintat la vechime şi concurs de opt ori. A 
luat parte în rasboiul nostru de întregire fiind 
medaliat cu „Crucea Comemorativă" de răsboi. 

Premiul pentru „Eroism Cetăţenesc". În 
noaptea de l-2 fevruarie 1927 din cauza 
incendiului fabricei de mobile a Fraţilor Umbrich 
din Buşteni, s'a aprins localul ocupat de Oficiul 
P.T.T. care servea şi de locuinţă d-lui Florescu, 
diriginte. Casa fiind de lemn a fost complet 
distrusă în mai puţin de două ore. 

Organele de control cari au anchetat la faţa 
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locului, au constatat, specificând prin proccs-
verbal că datorită numai curajului, 
devotamentului, demnităţei şi cinstei exemplare de 
care dirigintele oficiului a dat dovadă, averea 
statului destui de însemnată în valoare de 
1.350.000 lei, a fost în totalitate salvată, ştiut fiind, 
că la orele 12 noaptea şi în toiul iernei, 
posibilităţile de a stinge un incendiu în Buşteni 
sunt ilusorii, astfel că jertfa era cu atât mai 
meritorie, căci averea sa personală de peste 
200.000 lei, a căzut pradă flăcărilor. Pentru această 
faptă frumoasă i s'au decernat premii: unul de lei 
10.000 de către Direcţia Generală a P.T.T. şi altul 
de lei 15.000 de către Casa de Economie Credit şi 
Ajutor a P.T.T. din fondul inginer Nicu M. 
Constantinescu, destinat personalului numai 
pentru acte de devotament şi abnegaţie. 

 
D. Colonel Viişoreanu Virgil a fost înaintat 

General de Brigada. 
 
D. C.I. Ionescu, secretarul secţiei a fost 

numit directorul şcoalei Carmen Sylva din Sinaia, 
„Secţia alpină a Bucegilor" felicită pe aceşti 

colegi tecerişti, de cari se mândreşte că-i numără 
printre membrii săi. 

 
Faptă demnă de admirat şi de citat a echipei 

de skiori a Batalionului l Vânători de munte din 
Sinaia. 

În ziua de 6 ianuarie a.c. trei tineri 
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imprudenţi, Altiokaian H. Adam - membru tecerist 
- Alexandru Săndulescu, nemembru, şi Grangeti, 
nemembru, toţi din Ploeşti, au pornit-o pe Bucegi 
spre „Casa Peştera", având un echipament 
incomplet şi foarte nepotrivit pentru alpinism de 
iarnă, ei înşişi fiind neantrenaţi pentru o astfel de 
performanţă. Ceeace trebuia să se întâmple s'a 
întâmplat: tinerii noştri turişti au ajuns pe creasta 
Bucegilor cu totul istoviţi şi numai graţie faptului 
că au mai avut forţa necesară să se târască până la 
,,Casa Schiel", mai sunt ei azi în viaţă. La Casa 
Schiel au petrecut noaptea. Acolo, la căldură, s'a 
constatat că primii doi erau cu picioarele degerate; 
Altiokaian chiar foarte grav, Săndulescu mai puţin, 
iar Grangetti din fericire era complet valid, aşa că 
a doua zi s'a putut coborî în Sinaia spre a da 
alarma. E de remarcat că cei doi rămaşi sus n'au 
murit de foame graţie devotamentului grupului 
Dem. Stoenescu - Olga Gerrehs - D-ra Kleine-
Popp, toţi membri tecerişti cari le-au lăsat 
merindele necesare, lipsindu-se pe ei înşişi de ele. 

Comandamentul vânătorilor de munte a 
ordonat imediat ca o echipă de skiori să plece spre 
a căuta şi aduce pe cei doi degeraţi, ceeace s'a 
executat întocmai. Reproducerea raportului şefului 
curagioasei echipe, e interesantă, căci din el se 
poate vedea iscusinţa cu care cei cinci membri şi-
au îndeplinit periculoasa lor misiune. 
 
No. 4 1928 ianuarie ziua 12.  
Plutonier Major Zaharia Ilie către Batalionul I 
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Vânători de Munte 
Raportez: că în seara zilei de 9 ianuarie a. c. 

fiind însărcinat de Batalion pentru a merge în 
munte la casa din Jepi şi a aduce pe cei doi oameni 
degeraţi, având sub comndă pe: Plot. Păun Marin, 
Serg. Instr. Mihăilă Nicolae, Caporalul infirmier 
Cioclea Grigore şi Fruntaşul Bica Gh., am 
întâmpinat următoarele greutăţi: 

În seara zilei de 9 ianuarie 1928 orele 20,30 
am plecat din cazarmă sosind la Stâna Regală la 
orele 22,30 unde am rămas până dimineaţa. Din 
cauza timpului noros şi a zăpezei care era foarte 
moale a trebuit să ne oprim din loc în loc pentru a 
scutura skiurile de zăpadă, din care cauză Serg. 
Instr. Mihăilă i s'a rupt un băţ; iar mie rondeaua de 
la băţ. 

Ajunşi la Stână ne-am culcat în camera unde 
dorm cei doi ostaşi ce fac paza Pavilionului Regal. 

La orele 4 dimineaţa m'am sculat şi văzând 
că timpul este noros şi ceaţă am hotărât plecarea la 
orele 6 spre Casa din Jepi (Schiel) unde am sosit la 
orele 10,30, 

În tot timpul parcursului am mers foarte 
greu din cauza zăpezei prea moale şi a negurei, - 
de asemenea am fost nevoiţi să facem mai multe 
pauze pentru a ne scutura skiurile şi a aştepta 
soldaţii să nu rămână în urmă deoarece mergeau 
foarte greu cu rachetele fiindcă se scufundau până 
la genuchi în zăpadă, 

Pe muntele Piatra-Arsă sus la panta 
periculoasă am căzut cu skiurile într'o prăpastie, de 
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unde am fost tras de ceilalţi. Ajunşi la Casa din 
Jepi am găsit pe cei doi civili înăuntru cu foc la 
care-şi făceau ceai; după ce ne-am odihnit puţin 
am luat masa şi la ora 12,35 am plecat împreună 
cu civilii spre Sinaia punând pe cel degerat pe 
targa, parcurgând distanţa de 200 m; ne mai 
putând merge cu targa am fost nevoiţi a-1 pune 
într'o albie pe care am luat-o dela Casa din Jepi şi 
am continuat drumul mai departe aproximativ 500-
600 m de unde nu s'a mai putut merge cu albia 
fiind stufiş de brad1; de aci înainte o distanţă de 
200 m l’a dus în spate Plot. Păun Marin până când 
am eşit din stufiş unde l'am pus din nou în copae şi 
am continuat drumul până la panta unde am căzut 
cu skiurile, când am mers spre Casa din Jepi. La 
această pantă, după cum am arătat mai sus, fiind 
foarte repede, Plot. Păun a alunecat şi a căzut 
câţiva metri în prăpastie (scrîntindu-şi piciorul) 
împreună cu cel din albie; ne mai fiind cu putinţă 
a-l duce l-am luat pe jos până când am trecut de 
panta, punându-l iarăşi în albie am continuat 
drumul spre Stână ajungând la orele 19,30 din care 
cauză fiind foarte obosiţi nu am putut continua 
drumul mai departe. De la Casa din Jepi şi până la 
Stâna Regală eu şi Plot. Păun am avut câte doi 
răniţi în spate şi două pereche ski, iar ceilalţi 
mergeau cu cele necesare. 

În ziua de 11 ianuarie ora 8 dimineaţa am 
plecat dela Stână spre Sinaia şi am ajuns la ora 

                                                        
1 Erau pe d'asupra pădurei de jnepeni (nota redact) 
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10,30, 
Plot, major (ss) Zaharia Ilie 
 

Orice comentarii sunt de prisos! Secţia 
alpină a Bucegilor mulţumeşte şi felicită pe 
membrii echipei de skiori a batalionului pentru 
fapta lor, îndemnând în acelaş timp pe turişti să 
nu-şi mai expue viaţa fără nici o socoteală. 
Alpinism de iarnă da; dar numai pentru cei 
formidabil antrenaţi, minunat echipaţi şi 
respectuoşi faţă de sfaturile celor mai competenţi. 
M. Haret  

 
 
Agapele colegiale ale secţiei alpine a 

Bucegilor. 
 
În anul curent, secţia Bucegilor a hotărât să 

organizeze mai multe agape colegiale ale 
membrilor secţiei. 

Prima a avut loc la 10 ianuane 1928, în 
restaurantul colegului Nae Georgescu, (str. 
Furnica 49 Sinaia) participând în total 38 membre 
şi membri ai secţiei. În timpul mesei a domnit între 
comeseni un admirabil spirit de camaraderie care a 
entusiasmat pe toţi cei prezenţi, 

S'au ţinut mai multe cuvântări şi anume: 
 
Domnul Mihai Haret, preşedintele 

asociaţiei, a spus cam următoarele:. 
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Doamnelor şi Domnilor Colegi, 
 
Participând astăseară, ca orice alt membru, 

la prima agapă colegială a secţiei Bucegilor, 
n'aveam alt gând decât acela, de a mă bucura că 
mă ailu în mijlocul plăcutei d-v. societăţi. Nici 
prin minte nu-mi trecea, că am sa iau cuvântul la 
sfârşitul mesei, la care aşi fi preferat să fiu printre 
acei comeseni, cari după un prânz excelent, n'au 
altă grije de cât să asculte vorbind pe ceilalţi, 

Şi azi însă, ca şi ieri, am fost provocat; o 
provocare dintre acelea, căreia nu i se poate 
rezista. În adevăr, mai mulţi tecerişti de seamă - 
dintre cari unii sunt de faţă - mi-au spus că tradiţia 
agapelor colegiale latine - fie ele romane, 
franceze, italiene ori române - cere să se vorbească 
şi dacă se poate să se vorbească şi mult şi frumos - 
vorba fiind un element de seamă pentru strângerea 
rândurilor între membrii aceleiaşi asociaţii; adică 
tocmai ceeace urmărim prin aceste întruniri, 

Am primit provocarea - şi cu plăcere mă 
execut - deşi nu sunt mai vorbăreţ, nici orator, eu 
vorbind mai mult greu decât uşor - rugându-vă să-
mi îngăduiţi a mototoli câteva idei - cum zice 
francezul - idei în legătură cu asociaţia din care cu 
toţii facem parte, 

D-voastră ştiţi de exemplu că sunt mai 
multe mijloace pentru a fi nemuritor, deşi nici unul 
vai! nu ne scuteşte de moarte. Numai vorbesc de 
nemurirea zeilor, nici de nemurirea oamenilor 
mari - destul de precară - dacă ne gândim la 
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adevărul cuvintelor lui Napoleon cel Mare: ...când 
te gândeşti că pentru a fi nemuritor şi a putea 
ocupa cel puţin o jumătate de pagină în istoria 
universală, trebue să fii răsturnat sau întemeiat 
imperii!" O nemurire mai interesantă ar fi poate 
nemurirea academică; dar sunt sigur că şi 
academicianii ar prefera o nemurire efectivă iar nu 
figurată. Cum vedeţi, nemurirea adevărată este un 
fapt legendar şi nu dorul de nemurire ne împinge, 
pe noi conducătorii tecerismului, să muncim cu 
atâta râvnă şi entusiasm la propăşirea asociaţiei 
noastre. 

După mine, în definitiv, nu e de cât o 
singură nemurire: aceea a ideilor, a geniului, a 
sentimentelor, cari ne leagă de înaintaşii nostril şi 
cari ne fac să ne gândim fără să vrem, instinctiv, la 
cei ce vor veni după noi. Căci cum aţi putea d-v, 
explica altfel, dorinţa aceea înăscută în om, de a 
adăogi prin munca şi priceperea lui, o cât de mică 
părticică de progres la patrimoniul de civilizaţie 
moştenit dela părinţi? Transmiterea prin urmare la 
urmaşi, a tot ce e bun şi folositor, iată adevărata 
nemurire pentru omul muritor! Înţelegeţi acum 
străduinţa noastră?! 

Mulţi se miră încă de sforţările ce facem 
pentru progresul tecerist. Mulţi se întreabă încă 
nedumeriţi, fără a-şi putea explica fenomenul; care 
o fi motivul care-i face să muncească cu atâta 
abnegaţie? Tuturor acestora, le spunem un lucru; 
să se desbrace de haina materialistă, şi atunci 
puţină gândire le-ar da imediat explicaţia 
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adevărată, care-i una singură. Nici ambiţia de 
glorie, nici dorinţa de a trece în istorie, nici 
profituri egoistice, nu însufleţesc activitatea 
noastră, ci pur şi simplu dorinţa ce avem de a 
contribui şi noi, cu ceva, la propăşirea României, 
de oarece - dovada e făcută - turismul a devenit în 
viaţa statelor moderne unul din cele mai active 
elemente de progres; căci din orice punct de 
vedere l'am privi - ca industrie, ca tehnică, ca 
ştiinţă sau ca sport - el este atât de util, în cât 
astăzi vedem în apus, ca şi la sudul nostru, un fel 
de întrecere sau mai exact de frenezie turistică, 
cuprinzând toate popoarele Europei fără excepţie. 
Ba da! este o excepţie; pe care Doamnelor şi 
Domnilor, nu trebue să ne sfiim d'a spune; azi 
România este ultima ţară din Europa în privinţa 
turismului, care’i inexistent la noi, deşi este prima 
bogăţie care s’ar putea pune în valoare. 

Turing-Clubul României ar dori prin urmare 
să schimbe, indolenţa şi lipsa noastră de interes 
pentru turism, într'o activitate febrilă şi într'un 
interes crescând, care să-i permită realizarea 
idealului său turistic; „Cunoaşterea României de 
către toţi fii ţarei". ,,Conservarea frumuseţilor 
naturale ale României, şi „Atragerea aci, a 
turiştilor streini", 

A bea deci pentru succesul Turing-Clubu'ui 
României - secţia alpină a Bucegilor, înseamnă a 
bea chiar în sănătatea României şi a geniului său, 
şi cu acest sentiment sincer vă rog Doamnelor şi 
Domnilor să ridicaţi, împreună cu mine. paharul 
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D-voastră, întru prosperitaea secţiei alpine a 
Bucegilor, a T.C.R.  
 

D-l C.I. Ionescu, secretarul secţiei, a 
răspuns cam următoarele d-lui Haret: 

 
Doamnelor şi Domnilor Colegi, 
Şi eu sunt dintre acei comeseni, cari ar fi 

preferat - după o masă bună ca cea de astăseară - 
să tac, ascultând cu nesaţiu pe acei, cari având 
ceva de spus, ştiu mai ales să le spună frumos, 
Faţă însă cu cuvântarea atât de plăcută a d-lui 
Mihai Haret, renunţ de astădată la principiul de a 
mă abţine, şi cu voia d-voastră mă voi permite să-i 
răspund, convins fiind şi eu, că vorba frumos 
spusă - este, după cum foarte bine preşedintele 
nostru central a accentuat-o - nu numai un element 
de seamă pentru strângerea rândurilor între 
membrii aceleiaşi asociaţii, dar mai este în cele 
mai multe cazuri şi un mijloc minunat de a 
convinge pe necredincioşi, mai ales când e urmată 
de fapte pozitive, cum e obiceiul la noi în 
societate. 

Cred de altfel - fără frică de a fi desminţit - 
că asociaţia noastră este una dintre cele la cari se 
lucrează mai mult şi se vorbeşte mai puţin şi 
întrealtele, aceasta este chiar, una din cauzele 
încrederei ce ea inspiră publicului şi frumoasei 
situaţii morale de care ea se bucură, Nu mă sfiesc 
chiar de a spune, că a fi membru al T.-C. R. este 
azi o onoare. 
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Mulţumirea mea sufletească e deci mare, 
văzându-ne atât de bine dispuşi, în jurul acestei 
mese, în acest local tecerist simpatic, la prima 
agapă colegială de încercare, a secţiei alpine a 
Bucegilor şi nu mă îndoesc că aceste agape vor 
prinde, desvoltându-se treptat, formând încă una 
din activităţile folositoare ale secţiei noastre, cari 
să contribue asemenea la faima pe care cu toţii i-o 
visăm. Şi să-mi dea voe, scumpul meu prieten şi 
preşedinte Haret, să-l contrazic aci un moment:  
chiar dacă tradiţia latină n'ar cere, chiar dacă 
obicei n'ar fi ca la agapele colegiale să se mănânce 
puţin, şi să se vorbească mult şi bine, eu eram de 
părere că această tradiţie trebue s'o formăm noi; să 
înceapă adică dela noi!! În adevăr, noi am vorbit 
prea puţin până acum: am fost mai bine zis, prea 
modeşti până acum şi ştiut e că o modestie prea 
accentuată, nu poate folosi. Noi ne-am mulţumit 
până acum să muncim, e drept din greu, şi cu 
folos, dar iată că marele public nu ştie nimic sau 
mai nimic de noi şi de activitatea noastră!! De 
aceea trebue neapărat să începem a vorbi, a ne 
lăuda chiar, astfel ca toată lumea să afle cine 
suntem, ce facem, dar mai ales ceeace voim să 
facem! Agapele noastre colegiale vor fi cred, cel 
mai bun prilej de vorbă şi propagandă, de oarece 
sunt sigur că plecând de aci, în afară de faptul că 
vă veţi ţine în continuu la curent cu activitatea 
asociaţiei, veţi mai putea spune peste tot în cercul 
cunoştinţelor d-voastră, ce este Turing-Clubul 
României şi ce urmăreşte puternica sa „secţie 



 176 

alpină a Bucegilor". 
În speranţa deci că în cursul anului curent, 

ne vom putea întruni de 3-4 ori, vă rog încă odată 
sa nu uitaţi Turingul în conversaţiile d-voastră. Nu 
pot termina Domnilor Colegi, înainte de a vă face 
o declaraţie. 

Dacă activitatea noastră a fost. aşa cum vi 
s'a arătat, dacă rezultatele acestei activităţi au fost 
cele cunoscute, dacă secţia noastră a lucrat cu elan, 
aceasta se datoreşte numai şi numai iubitului 
nostru Preşedinte central, M. Haret, pe care avem 
onoarea şi fericirea să-l avem în mijlocul nostru şi 
în sănătatea căruia fiecare din noi să închine 
paharul său, ca şi pentru prosperitatea secţiei 
noastre şi a T.C. României, 

 
D-nul Russo Stănescu, membru al secţiei, a 
rostit următoarea cuvântare: 
 
Domnilor Colegi, 
Legătura strânsă între membrii asociaţi, o 

face incontestabil dragostea către Natură, pe care 
suntem datori să o protejăm, nu numai pentru a ne 
ocroti interesele materiale, ci şi pentru prestigiul 
asociafii şi al membrilor ei. de oarece una din 
năzuinţele noastre este - după cum ştiţi - lupta 
pentru protecţia frumuseţilor naturale. 

Această asociaţie este un produs al Naturei, 
fiindcă toată activitatea ei gravitează în jurul 
munţilor ce alcătuesc podoaba măreaţă a localităţii 
noastre, 
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Nu ne uneşte numai operile actuale 
înfăptuite, ci contribue la unirea noastră 
sufletească patrimoniul naţional, tradiţia acestor 
falnici munţi. 

Aci s'au adăpostit strămoşii noştri în zilele 
de restrişte şi numai aşa s'a putut păstra fiinţa şi 
graiul românesc de-a lungul veacurilor. 

În preajma marelui război pentru întregirea 
neamului soarta i-a hărăzit destinul tot Carpaţilor 
ca dea'ungul lor să se oţelească energiile noastre 
naţionale. Fiecare cută de pământ, fiecare scorbură 
a Carpaţilor a fost pentru noi Românii, un loc de 
adăpost şi mântuire şi Carpaţii providenţiali au 
ţinut front alături de piepturile ostaşilor noştri în 
contra năvălitorilor. 

Mă adresez tineretului în special, ca 
evocându-le trecutul să ştie a spune urmaşilor lor, 
că munţii noştri îşi au legendele lor, că munţii 
Carpaţi au fost casa străbunilor şi leagănul 
românismului, apăraţi apoi prin energia şi puterea 
braţelor predecesorilor. 

Membrii Turing-Clubului României - secţia 
alpină a Bucegilor au datoria să facă aderenţi 
numeroşi cari să ajungă a cunoaşte cuiburile de 
adăpost ale strămoşilor, căci numai aşa se poate 
înţelege marile greutăţi înfruntate de ei spre a lăsa 
o moştenire atât de minunată. 

Ajunşi în vârful munţilor odată cu evocarea 
episoadelor istorice, avem şi rezultatul practic şi 
sănătos pentru corpul nostru, căci suind munţii ne 
oţelim puterile trupului, ne regenerăm puterea 
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voinţii de a învinge greutăţile vieţii de orice fel 
spre a ajunge la culmile candide ale vieţii. 

Când te cobori de pe înălţimile munţilor 
simţi parcă o strângere de inimă, un regret în 
suflet, că iarăşi trebue să reintri în rândul omeniri, 
în vâltoarea vieţii ispititoare, încărcată de griji şi 
invidii. 

Tinerii să meargă cât mai des pe Bucegi, 
căci prin ei se oţeleşte trupul, se înalţă sufletele, se 
limpezeşte mintea şi se dă tarei elemente 
împrospătate de noi energii de care se simte atâta 
nevoe. 

Menirea membrilor T.C.R. e de a contribui 
la prosperarea economică a asociaţiei şi pentru 
desăvârşirea scopurilor ei să ne ocupăm de situaţia 
materială - spre a putea da libertatea de acţiune în 
ce priveşte aplicarea proectelor. 

Comitetul secţiei deplin conştient de 
îndatoririle sale, a căutat ca în toate direcţiunile să 
aducă la îndeplinire programul de acţiune ce şi-a 
fixat şi se vad rezultatele bune. 

Avem îndatorirea de a colabora şi a ne pune. 
În slujba cauzei noastre, ori de câte ori interesele o 
cer şi cu atât mai mult cu cât în fruntea asociaţiei 
avem un mare român, un vajnic luptător pentru 
cauza noastră din care şi-a alcătuit un crez şi pe 
care îl cunoaşteţi foarte bine căci este în mijlocul 
nostru. Acestui mare român şi vajnicului luptător, 
harnicul d. Mihai Haret ca şi neobosiţilor săi 
colaboratori să le aducem imnuri de laudă pentru 
preţioasa d-lor operă şi această agapă colegială' să 
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se transforme într'o sărbătoare în onoarea d-sale şi 
a colaboratorilor săi. Au mai luat cuvântul domnii:  

 
Maior Dumitrache, comandantul 

batalionului Vânătorilor de munte din Sinaia; 
Doctorul Colonel Mihail Georgescu, 

medicul diviziei Vânătorilor de munte; 
Ioan Florescu III, dirigintele oficiului poştal 

din Buşteni; 
Avocat Constantin Secelea, din Sinaia; 
Inginer Costache Emanoil, şeful ocolului 

silvic din Sinaia; şi 
Călăuza Niţă Pascu, toţi membrii ai secţiei 

alpine a Bucegilor, cari fie-care în cuvinte 
entusiaste, au făgăduit în măsura puterilor şi 
specialităţii lor, să acorde întreg concursul Turing-
Clubului României, şi în deosebi secţiei alpine a 
Bucegilor, a cărei operă admirabilă promiţătoare 
de un desăvârşit succes, este în vederile tuturor. 

Agapa s'a terminat la orele unu noaptea. 
A doua agapă a secţiei alpine a Bucegilor, a 

avut loc în seara de 24 martie 1928 în restaurantul 
Ungarth - Via Carola, preparată de colegul Vasile 
Făgărăşanu. Au participat 52 teceristi şi teceriste ai 
secţiei. 
 

Aşi dori să pot reduce la adevărata lui 
expresie conceptul idealului alpin, care nu e de loc 
atât de diferit de acela care împinge pe oameni 
spre lucrurile cele mai bune şi mai înalte ale vieţei. 
Aşi dori să pot arată că alpiniştii nu sunt, nici mai 
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înţelepţi, nici mai nebuni, de cât restul omenirii. 
Singura diferenţă pe care o putem stabili între unii 
şi alţii, este că pe când unii socot că acolo lumea 
locuibilă se termină, ceilalţi văd din contra pragul 
unei minunate regiuni, plină de viziuni 
încântătoare, în care orele trec cu iuţeala minutelor 
şi unde zilele sunt lungi şi împlinite ca un an 
întreg. Şi încă, pentru că dincolo de acest prag, 
ultimii nu trec de cât cu tot ce au mai bun în ei, 
astfel că-şi închipue că'n aceste locuinţe înnalte, 
trăesc o viaţă mai frumoasă şi mai curată. 

„Iată de ce doresc ei să împărtăşească şi 
altora visurile lor. ......." 
Guido REY 
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CASELE DIN BUCEGI 
 
Casa Peştera 
 
Relativ la spicuirile din registrul Casei 

Peştera, Al doilea Anuar al Bucegilor scria: 
„Primul Anuar al Bucegilor a publicat (pag. 

41—53) spicuiri „din registrul de vizitatori al 
Casei Peştera pe intervalul dela inaugurare (21 
septemvrie 1923) la 31 decemvrie 1924. Aceste 
însemnări au avut mare succes pe lângă cititorii 
lui. Pentru istoricul primei case româneşti de 
adăpost în munţi, ca şi pentru începuturile 
alpinismului în Ţara noastră, socotim aceste 
spicuiri de un real folos. 
Pentru motivele de mai sus, am continuat în 
volumul prezent să răsfoim registrele pe 1925 şi 
1926, din care am extras numai ceeace a fost mai 
ales, din marele număr de însemnări interesante 
dela cari - parte din tineretul prea turbulent, care 
umblă prin munţi - ar avea multe de învăţat". 

Spicuirile din Al doilea Anuar, cuprind 23 
pagini (96 - 119). 

Celor de mai sus n'avem nimica de adăogat, 
decât că e mai necesară ca oricând continuarea 
acestor spicuiri, mai ales că şi cititorii ne-au cerut 
cu insistenţă să menţinem acest capitol 
caracteristic, care poate fi socotit de altfel ca o 
colaborare a tuturor turiştilor la anuarele 
Bucegilor. 

Spicuiri din registrul anului 1927.  
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Fevrier la Casa Peştera 
15—21 Fevrier 1927. 
Janvier est bon vieittard tont barbu de 

glacons,  
Engonce jusqu'aux yeux dans son caban de 

brumes.  
Fevrier, desinvolte, arrive sans facons  
Grand colporteur de froid, grand marchand 

de rhumes. 
Fevrier-Bal masques, Jean qui pleure et qui 

rit,  
Tantot gelant fort ou crevant en chasse-

neige  
Plus versatile et plus surnois qu'un renard 

ahuri... 
C'est un peu Butmăloi-grognon, ce mois 

voyou et plein de pieges 
Qui mele tes cheveux cherie, et qui taquine 

ton japon?  
Et qui, je gaje, a retrousse ton nez fripon?  
Est-ce que ce serait toujours lui, mois 

fantasque?  
Ou l'aigre - donce voix du tenancier - 

bourrasque! 
 
J'ai ete bien soigne, je ne peux rien dîre. 
J'ai fait de l'alpinisme, du ski et j’ai bien 

dine, 
Mais surtout tu sais embrasser de facon fort 

civile. 
Surtout quand Butmăloi me laisse garder la 



 183 

fenetre ouverte. 
 
Delicieux sejour â cette Casa Peştera; 
Chambre chaude et un tres bon lit... 
Du vin merveilleux ă discretion 
Vraiment je me plais ici, 
Malgre Mamzelle Fevrier, 
Qui change trop souvent d'oreilîer! 
 

(ss) Amedee de Lajarrige 
 
21 mai 1927. - Mai multă solidaritate între 

turiştii români adunaţi în jurul T.C. Reului sub 
harnica şi priceputa conducere a D-lui Mihai Haret 
şi multe din greutăţile ce le întâmpinăm s'ar 
înlătura mai uşor.  

De noi toţi depinde să avem drumuri bine 
întreţinute şi vizibil marcate, case de adăpost mai 
apropiate şi bine înzestrate. 
(ss) Al. Colfescu, avocat, Membru T.C.R., secţia 
Teleormanului, Alexandria. 
 

28 mai 1927. - Voi toţi cei cari v'aţi 
exprimat aci, mulţumirile şi admiraţia faţă de 
„Moş Butmăloiu", acest ,,copil al munţilor" cum 
vă place să-l porecliţi, dacă într'adevăr iubiţi 
munţii şi tovărăşia brazilor pentru că vă scoate din 
„atmosfera îmbâcsită a oraşelor" sau din 
„atmosfera viţiată de atâtea prejudecăţi omeneşti" 
de ce oare nu v'aţi gândit astăzi la el? 

Astăzi când „Moşul" a pornit al 71-lea an, 
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mi-am permis ca în numele tuturor acelora cari l'au 
cunoscut şi-l apreciază, să-i ureze „încă mulţi ani!" 
(ss) Căpitan Ilie Radu, Bat. l V. M. Membru 
T.C.R., secţia Bucegilor. 

 
Şcoala Evanghelică din Bucureşti cl. II-a şi 

III-a, 45 elevi şi 2 profesori am stat dela 5-7 iunie 
1927, în Casa Peştera; am fost primiţi călduros şi 
plecăm acum la 7 iunie dim. mulţumind pentru 
găzduirea prietenoasă. 
(ss) Urmează semnăturile indescifrabile. 

 
Lundi 20 juin 1927. — Dans un endroit 

charmant ou pullule la beau te et les fleurs. 
(ss) Amelie Capitaine Negulescu. 
 

16 iulie 1927. - Reviu în fiecare an pentru a 
admira frumuseţile naturei şi de fiecare dată nu 
găsesc în dea j uns cuvinte de mulţumire Turing-
Clubului de frumosul adăpost ce ni-l a creiat în 
creerul munţilor, iar pentru D-l şi D-na Butmăloiu 
admiraţie de sârguinţa ce o depun pentru 
satisfacerea vizitatorilor. 
(ss) Benvenito Albala Strada Păstor No. 16, 
Bucureşti. 
 

„Per augusta ad augusta" „Per aspera ad 
astra" 

„La munţi, suflete, să alergăm, că acolo-i 
mântuirea" 
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Duminică 17 iulie 1927. - 3 perechi 
înamorate de frumuseţile naturei şi de măreţia 
munţilor noştri, plecat-am din Braşov pe vârful 
„Omului" unde am sosit cu bine la orele 9 seara, 
iar dimineaţa am avut norocul rar să admirăm unul 
din cele mai splendide răsărituri de soare de pe 
plaiurile muntoase ale ţării noastre dragi. 

Ascensiunea pe vârfurile cele mai înalte ale 
munţilor, a atras în toate timpurile sufletele 
Iubitoare de frumos şi de sublimul în natură şi în 
această privinţă, ele se aseamănă mult cu drumul 
spre idealurile măreţe spre care cei aleşi sângeră o 
viaţă, şi totuşi puţini ajung pe culme. 

Nu există cuvinte care să poată exprima în 
deajuns, mulţumirea noastră pentru ocrotirea şi 
reînprospătarea forţelor pe care ne-a oferit-o casele 
de adăpost „Omul" şi „Peştera", înzestrate cu tot 
confortul modern şi cea din urmă însufleţită şi de 
căldura simpatiei moşului Butmăloiu; izvor 
nesecat de bunătate şi înţelepciune. Azi miercuri 
20 iulie 1927, în Casa Peştera. 
 

Pe dedesubtul crăcilor ce pe alocuri se 
privesc în oglinda apei, apa curge, curge, ducând 
pe deasupra, poezia munţilor, cântecile păsărilor, 
zgomotul cadenţat al rostogolirei bolovanilor în 
râu... 
Apa cu glasul ei dojenitor şi mângâios atrage clin 
zbor frunzele zburdalnice ce s'au jucat cu zefirul 
pădurii... şi ce-i pasă codrului că mii de frunze se 
desprind, înnecându-se în apă sau zăcând pe 
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pământ! 
Codrul rămâne acelaş, asemenea şi lumea... 

Ce locuri frumoase!... 
Cum stau stâncile înfipte în creasta munţilor 

gata a se prăvăli! 
Ce forţe năuntrice au trebuit să se producă, 

ca să ridice din pământ, stânci nenumărate ce stau 
neclintite de mii de ani, cari se macin de vânt şi 
ploae şi prefăcute în nisip sunt târâte în văi!... 

Statornicie nu există... totul se desface, se 
preface, moare... Iată şi valea! 

Ce pajişte mândră... oiţele sburd la soare! 
Ciobanii amestec cântecile lor cu al Naturii... 

Ce fericiţi oameni! Tablou frumos, pictat de 
cel mai mare artist, „Natura"! 

Pe piscul cel mai înalt să-mi clădesc o 
căsuţă unde să trăesc sorbind farmecul măreţ al 
Naturii. 
Ce fericit aşi fi! Înconjurat de brazi, sub 
impresiunea freamătului lor, a cântului de păsări, a 
pietrelor ce se rostogolesc din vârfuri deşteptând 
ecourile văilor, a muzicei aromitoare de 
nenumărate izvoare ce se reped grăbite din creerii 
munţilor! 

Sâ-mi îmbăt simţurile, cântând armonia 
frumoaselor noastre doine şi din vârful stâncilor 
desbrăcat de luxul ce domină oraşele, să zbor cu 
aripi închipuite pe deasupra sublimului frumos... 

Primăvara să şezi sub umbra pădurii şi să-i 
asculţi dragul ei freamăt, să-i răspundă cucul şi 
privighetoarea, ...şi când vine ,,vara" cu paşii ei 
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călduroşi să n'o simţi pe josul pădurilor, ci trecând 
în pân-zele-i albe pe deasupra arborilor, s'o vezi că 
moare de arşiţa frigurilor sale. 

Să stai de vorbă cu „toamna" în frumoasele 
nopţi cu lună, lăudând cărările pădurii şi să 
priveşti cum goneşte pasările în cârduri, cârduri şi 
cum totul se aşterne de vălul trist şi întunecos al 
ei... 
Ce locuri  frumoase!... 
(ss) Mihail Troenaru, Membru T.C.R., secţia 
Bucureşti.
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