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“PREFAŢĂ, E i

-

Este un fapt. cert; Fecunoscul astăzi de toți. oatitenii tus

ininați cari

se preocupă. de viitorul României,că tinerii

noştri neglijează prea mult exercițiile fisice, şi că, trebuesc: atraşi: călre aceste. exerciții prin toate. mijloacele
posibile. Dar ce poate să exercile o atracție mai pulernică
decât munţii, . cu variatele. şi. admirabilele lor tablouri
„ărețe şi severe ?: Inlâia oară. în viată, simtim natura
sub aspectele ei cele mai formidabile; când sui Primul

,
vârf înalt.
_. Jatocmind această carte, ani “urmărit foemai. in filtrarea gustului de. excursiuni în munţi, de oarece e lucru

constatat. că lipsa unor călăuze practice, pune piedică Sia
|
Zitoare desvoltărei acestui spori. - . -. . -

Credem că lucrarea ce presentăm publicului, va umple
acest gol, căci ea va însestră una din regiunile cele mai
splendide şi mai frequentate ale. României, cu o. călăuză
pe cât sa putut mai completă, care, pe lângă descrierea
Practică a localităţilor de pe văile Prahovei si Dâmboviţei
mai. coprinde şi „priviri generale - practice şi “ştiinți fi ce,a
unora dintre cele mai, mari şi frumoase masive ale CarBatilor. României —Bucegii,. Piatra-Grai, Leaota, JezeruPăpuşa—precum şi a minunatelor. văi ce brăzdează aceşti
znunuţi.. Sperăm că oricine. având-o la îndemână, „se va
putea mişcă cu mai mare ușurință. Nu ştim pe: cât vom
fi reușit. a: corespunde acestor. scopuri, dar având în ve-

dere că este poate prima lucrare ce apare la noi în genul
acesta, nădăjduim că publicul. interesat o va primi cu
—y

—

.

PREFAŢĂ

nesterse
bund-voină, şi că revenind cu amintiri plăcule şi
din excursiunile făcute, va puleă. zice

împreună

cu pot-

desful *) „când te gândeşti, că aşi fi putut muri, fără
nal
misteru
l,
adorabi
şi
teribil
văluirea acestui mister
a
ve.“
primiti
turei
,
Departe însă de a crede că am. întocmit ceva perfect
de
,
începul
dela
chiar
şi
pălrun
mai cu seamă că am fost
nu uedificultatea executiei unui atare proect. De aceea,
după
astăzi
şi
am'dat în lături dela nici un sacrificiu,

siani de maică, prezentăm publicului lucrarea care de

gur are încă greşeli şi “lipsuri, deşi ne-am

dat mare siout

Aşă fiind,
lință ca lot ce cuprinde să fie riguros'exucl.

cititorii
primi cu bucurie, loate observaţiile drepte pe cari

vor găsi cu cale să ni le comunice,' pentru “a puleă ține

'
!
seamă de dânsele, la o eventuală nouă edilie.'
toamna
in
il
Primul planal lucrăreia fost :întocm
—
anului 1907, când din causă greutălilor întâmpinate

precum, lipsa

speciale şi în deosebi

unor lucrări

reaua

voință ce ni-au arătat chiar cei interesaţiarm, fost nevoiți

să amâhăn lucrarea, pe care apoi ani complelat-o ireplat
E
până a ajuns la intinderea şi forma actială..
Nu putem trece, fără să arătă prețiosul concurs. pe
care ini Pau dat Domnii: N. Coculescu, directorul obser-

vatorului astronomie

şi meteorologic - dela

inginer, Sinaia ;

Sângeorzan,

Filaret; I-

Virgil Alartinescu, archi-

tect; Elefteriu, meteorologist; Riga, şeful poştei din Sinaia;
Marinaihe Ionescu, Sinaia ; Nedelcovici, functionar le
obs. mieteorologic; C. şi S. Schiel, Buşteni; D. D. Polexe,
învățător, Lereşti; I. Ştefănescu, învățător, Rucăr; Albu
Sinaia;

institutor, Comarnic; Dim.

Grigorescu,

Ion

peanu, institutor,

Dragoslavele;

Predeal;

Râ-

Iosif - Cătrinescu, institutor,

Dumitru Bulmes,: învățător: în: Afundale

(Ardeal) şi Gheorghe Marincu din Zârneşti (Ardeal), că2) Phillips Oppenheim.
.

=
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PREFAŢĂ

rora ne facem o dalorie să le ex, Primă toate anzulțu mi

vile şi recunoştinţa. noastră. :1 Tri Ia :

a

De asemenea, în lungul interval 19071920, an i parcurs regiunea descrisă, Sinaia-Rucăr-Zârneşti, de nenusnărate ori şi în toate sensurile în tovărăşia: Domnilor+
Niculae

Bogdan,

Niculae W.

Ti urnescu,:

George:

Sntsu,

Petre I. Gold, Tila Eflimiu, Demetru, Turnescu, Mihai
Stamate, Puiu Zorilă, Profesor Costică Georgescu, Ştefan
Bogdănescu, Const Albu şi Vasile Stepleanu; colaboraZori

prelioşi,

cărora

le

revine

în

aceslei lucrări.

mare "Parte: mer iul

a

Incheiem adăugând, că dacă vom rezsi ză. distrugeti
legenda că „în Tara Românească nu e:posibilă facerea
excursiunilor în nunti“, vorm socoti că munca nu ne-a fost.
zadarnică şi vom nazui să mai lucrăm. în această” di-

ecțiune.

ip 7. 2
.

pi
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:
Membru al Clubului Alpin Francez !

Sinaia, 38 Aprilie, go.
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TABELA ABREVIAȚIILOR INTREBUINȚATE IN ACEASTĂ LUCRARE
ip

alt.

= altitudine:

a.m.
Aug,

i...
= 'ante-meridiane, ,
e
August
=

-

dist.
O,

E,

De
i

bulevardul
dimineaţa

=
=

b-dul.
dim.

excursie.

m.

=
=

kilometri
metri

TR3,.
mm.

=
=

metri cubi
milimetri

m-te..
meţii .

= munte.
= munţii.

RE
A

DE

munţilor

N.

=

Nord

NE.
NV,
nem.!

= .Nord-Est .
= Nord-Vest?
= nemţeşte

p. m.
s.

=
=

post-meridiane
Sud

s.-v.

=

Sud-est

Sept.

=

Septembrie

a
i a a

DN

i

.

Aa

,

,

i

|

meţilor: =

a

.

”

Sud-Est

şos. naţ. =

şoseaua

sp.

spital

=

ei

ÎN

Pa

=

km.

=

!
|

IE

Est:

ex. ...

SE.

a

!

=: distanţa
=

ă

i.

naţională

str.

=

stradă

temp.

=

temperatură

ung.

=

ungureşte

v.

=

Vest

,

”

,

V. urmat de-un nume înseamnă vale. De
lea Prahovei.

exemplu

,

2

V. Prahovei=Va-

O cifră precedată de semnele
-+ sau — şi urmată de semnul 1 arată
gradele de căldură sau de frig; exemplu
+ 40 = + grade deasupra lui
zero şi —ş0 = 5 grade sub zero. Toate gradele sunt centigrade.
*
Orele le insemnăm adese-ori prin semnulo, exemplu 60 = şease ore.
Minuteie

prin

semnul

?, exemplu

—

3 =cinci

VUL—

minute.

Pa»
Aș

VOCABULAR UZUAL
SEMNALE

Iu

ŞI CUVINTE.UZUALE

|

Ia

Româneşte

Adresă

:

_,,

Astazi
Avea (a)

Bacşiş
Barbaţi
Bărbier

Aemleşte

sm.

poa

tur

a, Reute
n haben

E
pai

„tar, trinkgeld |
”
„2, mănner
..... - 1
barbier |

Baston

|

trimnken

Biftek

„0

beefsteak

de gară

Cabină
Calatorie
Calăuza
Casă

"1 derek,
„_

retourbillet

i

,

beefsteak, :"-!
7

terty jegy,

'"

vendeghâz.

i

0

:
-

"-“hay6 kamra.
mt
ÎN
"1 utazas,
Baa
Vezetă, vezâr.
aa
"-*- hăza,

ii
-

îs

”: wvasserfall

zuhatage

pasi

gyujt,
7
“anzanden
a
hordâr.
: +
:
! trăger
Ieri,
kifag.
”
” poststation
văsârolni, megvesz.
kaufen
ia
igen.
ausgang
kimenet.
damen
ala kobiet, damsti,
sein, werden
lenni.
hunger
ches.
rauchen ist verboten
nie volno palic.
sturm
vihar.
i

Gari

bahnhof

Gata

fertig

Han (hanu)
loterpret

wirthshaus
dolmetscher
_

;

neki,

“iszik,

"cabine
"3 reise
EI "* fâhrer
haus

Chibrituri
Comisionar (hamal)
"*
Conac
.
Cumpără (a)
Da
Eşire
”
„Femei
Fi(af)
:
Foame
.
Fumatul interzis
Furtună

.

borraval6,
“ uraknak.
barbely.

i „restauration

Cascadă

Intrare

„ma.
„..
Yan

”

„a

Jiilet de dus şi intors

cm

"„.
“

stock

-Pea (4)

Bufet

Ungureşte.. *

.1. AVohnungsanzeige

|

indohăz,

mehet.
karcsma.
“tolmăcs.

eingang

bemenet,

=

=

palyandvâr,

VOCABULAR

terty jegy.
mosdâmedencze.

retourbillet
waschbecken

Intoarcere
"Lighean

levelber.
koszonet, hâla.

briefmarke
danke

Marcă postală
Mulţumesc

ejszaka.

. nacht

Noapte

Număr
Odae -

nummer
zimmer

„„

.

Poftiţi în vagoane
„__

Poştă

.

Provisiuni

verlassen
pass
.
reguen

,

..:

pici

ep

"ora,

-

cinsteigen

-:
ci.
i

Schiimbaţi sezonul:
Servitoare

" Sageâwechsel .
a
- madehen

Staţie
Strada

station
_. gasse

Telegraf
Telegramă
Trăsură
Tutun
Vagon
Vamă

.
-

7

__*"

'

* mundvorrâthe,

durst

ejhagym.
utlevel,
„„es6.esik.

-'“

*

postamt

antwort
2
Răspuns
"strom
"
Râu
gopackrevission
Revisuirea bagagelor
aack
Bae

Sete

ipenz

o

gelg ti

a

Parale

szâm.
e szoba.-

|

stande

„0

Oră
Păras: (a)
Passeport
Ploua (a)

UZUAL

”
„7

beszâllni, tessck. * 7
!

postahivatai,

elelem,

”

felelet.
folyam.
- malha, pog. viz sgakas:
”
zale

., koesi Csere.
a
pu leânyi,,

Sz0mj

P
”

*

Ii

+
„o

alomose
utea,

__.. tâviro, |
„...telegrafenamt
i tâvirat,
„„ telegramr
merni, kocsi.
.
îvagen
N
„dohâny,
” ,
tabok
” "" Koecsi, szeker.
” 'eisenbahn, wagen
Pa * adâszedd,
- zollamt

22
X =

K
,
.

i
Ă
A
i

CĂLĂUZE
OI

Le

pu
dăsit

Butmătoiu Niculae, b-du? Ureche, Buşten:, şi Jipeanu din
nosc admirabil Bucegii, dar'nu' conduc! decât pe locurile
Portiţa, Valea Verde, Valea Costilelor, Claia Jepilor etc.
aceste excursiuni, poate aveâ .loc numai din „Buşteni, sau
tPresul 20 lei pe zi).
-

Buşteni, cufoarte rele;
Plecarea
în
din Sinaia.

“Turcu David şi Gheorghe Ton" Marin” Văsile ș âmbii” ţărani din Secăria;
pot

fi găsiţi oricând An “timpul

verei

la Sinaia, la

staţiunile

de cai

pentru excursie, căci sunt; proprietari, primul a 2 şi secundul a 3 cail
Sunt cei mai inteligenţi. si cinstiţi dintre călăuzele dela Sinaia, şi cu”
nost perfect î masiv! ele Bucegi, i Leaota, drumurile Sinaia-Bran
naia-Rucăr peste munţi. David Turcu mai cunoaşte versantul

şi si:
Estic,

al Pietrei-Crai, iar Gh, Marin cunoaşte bine Vaile Albă şi Malin din
Bucegi. In cursul anului, cine voeşte să: !facă. excursiuni,: poate tele-,
grafia la Sccăreia

(comuna

Comarnic)

unuia

dintr'ânşii,

indicându-ii

locul şi data când trebue să vină, precum şi numărul de cai necesar.
(Preţul pentru om singur fără cal 6-0 lei. ziua,. după numărul ex<ursioniştilor şi “greutatea locurilor). .
:
!
- Gheorghe Ion Calin, că. Dâmbooieioara' cortina Rucăr Goa. Miabcel).
"Om. foarte cum se cade şi inteligent cunoaşte admirabil masivul Leaotei,“Valea Dâmboviţei şi partea românească a. Pietrei-Craiului (5-6,

jei ziua), Vine la Sinaia sau Rucăr, dacă este anunţat printr” o carte
?

poştală.
în
.
,
Pal
i.
Voinescu Nicotăc, casa
e
No. 126 din Poarta, comuua “Bran (Toresar)i
Transilvania. Bâtran' extraordinar
e
de inteligent. şi vioi, cunoaşte pers
fect, versantul Transilvăa_
A al Bucegilor, cu locurile lor.cele mai grele.

Tot et- poate

recomandă | călăuză

de

încredere pentru - Piatra-Crai.

Poate fi găsit in Bran, sau avizat telegrafic vine fie la Sinaia, la
“vârful Omul sau la Rucăr (8.10 coroane pe zi).
a
i
1
"- Moise Moleeann,- str.-Papuşa -No.- 190,- „Rucăr, _cunoaşte foarte bine

masivul lezeru-Păpuşa; e însă cam şiret, căci caută să te păcălească,
de aceea

trebue

ţinut de scurt,

iar omul singur's lei pe zi.iîi
Pentru

Are şi 2 cai. Calul

ie

a

excursiunile :obicinuite în

e
Bucegi,

zi

costă

3 lei pe

zi,

i

în:. Iezeru-Păpuşa

şi. în

Piatra-Crai, sunt o mulţime de ţărani la Sinaia, la Rucăr şi la Zârneşti,
cari cunosc bine părţi mari din aceste masive.
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al: — rage, :
Bucureşti — Ploeşti — campina -— Sinata — Prede
.
în

ase
aleleeleeleelezlE
ii mt: ele
see Cleo sa elsez
[Stele
„|canie
-

2

i

E

5

za

-

silggiss|ssleslsgiszlszlez
sapa <2 iaz
iz

a5
oț . Bucureşti (plecare). «| 6,%i zl 9,5 1 a
—
6o| Ploeşti (sosire). ... =] 7*| 92 70,4 as
“(plecare) . =: | 7 9ss5,z2t2| 351|—
=
1
g6l - Câmpina (sosire. . . | Bezos 12,2 4,9%
4
del
401
23
853j30,5
|
.:*
.
(plecare)
102!

za]

z20|
126]

Breaza-de-jos..

« .

Comarnic „e

1...

9%

—.

22“i a

Sinaia (sosire). «+ e « hori]

5% So

.'. +

o

— e
-- | 8%]
700) Ea

a zu
sei ze LA
zel,Ss, E
5

a: 40 Zuse -. |: 8,16) e

12,3

gsp tz a,59”I 4%

91|

*Valea-Largă. « « « «|
(plecare)

—

|

se

pă

sal

71,5 158,

Al:76,40 2%*) sa 3

azze] zei
pui“am
E, 15|.
i
e 95, 7,0!

2,09” 540 zi 6,

i

ol o:
gpajisit*
9,3%. 1955

ge] is,e

osie
ae sol Bi erp] copoizăpe
235| Buşteni .. e. «ree ie2 «o [ropațere]
10,55, 1188, 243.66,1 Se i“a8 „to. 8E, |
130]

137|
145]
—

Poiana-Tapului . . +

Azuga.
: Predeal (sos.orarom. [ri sasi 12 |
ăi
—
(plec. ora mngară)
.

:

ta

169

[iopi| —

Braşov

1) ci zeulă

11:
8,5% 10/31,
8
2,5; 641| 6 we 3
— 7
8,5 E
3,
3 ae
EN

.

>

.... ....

|]

|

4

.

Ati

]

29

; numai dela - 1 “Talie. la 1 Octombrie stil. nou-,

Ei

Ploeşti trece pe linia regală,
2) Nu se opreşte decât la Buda, căci la
are numai vagoane de cl, |.
:3). Dela 1 lulie până la 1 Octombrie
!
aia
4) Circulă numai dela 1 Iulie stil nou.

XI =

”

MERSUL

TRENURILOR

Braşov -— Predeal — Sinaia= Câmpina

o

— Ploeşti — Bucureşti

logle_l
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lozloalei

talsi___lcolsniaŞiaei

za else

ssses

esa

sasea!Sz|aa! || erezia?
leelialeals2
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«l - Braşov (pl. ora ung.)
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.
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|
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ora rom.) | ul6,30 s,33| 3,45|” lo5%
... (plec.
Pa

.
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.
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—

7
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5400
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—
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i
a
i Laps6u.
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—.

|

6,14

J

Sinaia (sosire)

49

Valea-Largă.!,

st]
€7
73

Comarnic . „Î. = « «| 819| 6%, 5% poi
155| 6,e
085) —
Breaza:de-jos!. „e
se, 6
aa 6
„Câmpina (sosire) .

:--- (plecare)

+ +» [zpoj Bt] maj "oset
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, . .]|

3

7,

Si)

50

|L8,ae| 00| So, 6,

Ploeşti (sosire). + „| 9,2|_7ti| 6,
za7]”
(plecare). . . . [_9.29i 8,1,_7i9j
„pi:
16| - Bucureşti (sosire) «— j1r,0%0|-9,%| 86

6,s1l- 8,34|

|

„4329595

4

7

LI

pro:
;

e ÎZ0| srepeti ss]! [69| 8,25) zisa
6,0012,

Azuga.

36
“39

-

6,
.

795

|

—

[8%

7pt:| 852)
73|

2pe

.
|
84| 810| po

9,0]

A

„a,

845 1,2]

! | zii 92 "got a
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i | 84|.9t0j 9] 22

“| 8] oii „pa

8,54/10,26|10,2%|
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9p%,10,%3
26
8,3] —- ropajars) -—
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3409
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1) Circulă numai dela 1 lulie la 1 Octombrie stil nou.
I.
2) Dela 1 Iulie până la 1 Octombrie 'are numai vagoane de cl.

_3) Cir

lă numai

de la 1 lulie sti! nou.
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în urmă de ora
Notă Se ştie că. ora ungurească. este cu;jun „ceas
de cu ora sr dela ci.
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TRENURILOR.
— CAMPULUNG

GOLEŞTI

2

[i

o
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o|

|

| 7,00

5e

|
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sală Ț-_qul

!

8. 231 2
si TB
o]

==
| Peasoate

(sos):

Ă

!

.

.

101]

| 156| 9.5 i Ai
TB,

245

9:

(sos.)

- Goleşti _(plec.)

ss 705

135]

3,

152|

i

.

Îixos|

x!

.

se selimbă

10,65)" 5,0|_9,%5|

zor

(plec.)

Goleşti-

(sos.

55

213| 725 1 t5

356

(s0s.) Câmpulung

(plec-)

o

pentru

zen

1%

Ara

6,
-

ag jazzul Î

stațiunite Balneare şi Ciimaterice cuprinse
în această călăuză

TITI
185|
135|
1385
225|
204|
145|
279|

Copii dela 4 —z0 ani şi militarii plătesc jumătatea
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,

Clasa | Clasa | Clasa
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.
..
.
Campina ... . . ... .
.....
ee
....
.... . .
Câmpuluug,'. . . . ..
Predeal. .,........ Î.
. .
.....
|
.
în...
Pucioasa ......
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3) Trenul za este direct din Pucioasa la Bucureşti.
Ducerea şi întoarcerea se vor cili în sensul săgeilor.
,
„Votă. Numerele scrise cu cifre subliniate, indică, „orele. de “noâpte,.

adică orele dela. 6 seara până la 6 dimineaţa.
a

“Toate trenurile
celerate

No.

it,

eat?

:au! vagoane de cl. 7, “ar şi rul afară de, trenurile ale

9, 10, 13, 14, 37 şi. 38 Bucureşti

Predeal,

cari “au numai

vagoane ce cl. 1 şi HU, Trenurile accelerate 9-16, Bucureşti —Predeal,

au

PI
dela + Iulie stil nou numai vagoane de cl. [.'.
Trenurile 9 şi 10, Bucureşti — Predeal -Arad— Budapesta, au vagoane,

ce dormiţ şi “vagoane, restaurant,

MERSUL

TRENURILOR

Dispoziţiuni pentru călătoria cu prețul scăzut al vizitatorilor
. » băilor şiși staţiunilor. climaterice din țară. 2
pm

Art,

n:

1V, al legei pentru încurajarea şi desvollarea exploatărei apelor”

minerale din fară și a produselor, lor şi regulamentul pentru. călătoria' cu pre! sediu al! vizitaloritor

Băilor și stafiunilor, climaterice din

fară, din 1902. !
1
!
i
- 1„-Se înfiinţează- bilete cu: preţul redus numite bilete de hai, —,
Aceste bilete se vând în toate staţiunile C.F. R. cari sunt comune
urbane, pentru "ducere la şi întoarcere dela: Câmpina, "Cimpulung,
Pucioasa, Sindia, Buşteni şi Predeal. Pentru unele 'din” aceste: stațiuni se mai gâsese bilete şi la staţiunile următoare ce nu sunt comunc urbane : Adjud, Buda, Burdujeni, Câineni, Chitila, Ciulnişa,
Comăneşti, Costeşti, Crazna, Dolhasca, Faurei, Feteşti, Filiaşi, Goleşti,
Lcorda, Palanca, Paşcani, Piatra-Ult, Predeal, Titu, Ungheni, Varcio-

rova şi Vereşti pentru duc:re şi întoarcere,

|

z Biletele de băi se vând şi sunt : valabile numai
114 Mai până la. 15/28 Octombrie inclusiv, a fiecărui

în timpul dela
an, pentru toate

clasele şi se pot întrebuinţă atât la trenurile accelerate, afară de tre:
nurile Express Orient şi Ostenda, cât şi la cele de persoane.
,
3 Posesorii biletelor de băi trebue. s4 plece în_ziua “şi cu. trenul
exprimate pe ele, prin timbru, la ducere 1),
la întoarcere; biletele trebuese vizate de casicrul sstaţiunel, balneare
respectir

climaterice.!

4 Posesorii biletelor “de bai pot intrerupe calatoria odată la! diicăte
şi odată la întoârcere,'
i
In aceste cazuri călătorii

lorsimediat după

de staţie, spre a le face

călătoriei.

respectivi

vor

trebui, să prezinte, biletele

coborârea din tren în staţia de întrerupere, şefului
'valabile

prin

viza

sa,

pentru

continuarea!

i

Calătoria întreruptă, trebue să se continue cu tren care pleacă
staţiunea

de destinaţiune, în aceiaşi, zi sau

în, ziua următoare,

la
,

5. Militari de orice grad, precum şi copii "de la 4 ani împliniţi, până
la o ani împliniţi, plătesc preţul pe jumătate.
Insoţitorii lor, trebue. să îndeplinească peutru ei toate formalităţile
prescrise de articolele precedente.
6. Orice abatere sau încercare, de abatere, din partea calatorilor la
aceste dispoziţiuni, precum este de' exemplu, cedarea cuponului ds -

întoarcere unci alte persoane sau întrebuinţarea lui fără a fi fost la
staţiunea balneară respectivă, trage după sine confiscarea biletelor
de băi cu carecălătoreşte, independent de penalităţile la cari călătorii
pot fi supuşi, conform regulamentului de transport aC.F.R.
1) Intoarcerea se poate face chiar în aceiaşi zi.

—. NI

=.

.

MERSUL

TRENURILOR

cal
Azuga . .....
! Breaza. . « . - „| 9,53]
' Buşteni . e e. e + [125]
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Taritul biletelor pentru trenuri da plăcere, valabile pentru ducere şi întoarcere de Sâmbătă sau ajunul sărbătorilor, până Luni
dim. sau a doua zi de sărbători.

7,50
9,801
6,9]

Comarnic. . . e « [10,4%]
Predeal,. . » < = [13,9%]
Pucioasa, « se. | 9,53|

|
40
6.

sa
6,8
4,9

8,5) 5,*
7,49, 4%

Campina e « e e ef 9019] 6,55) qi. Sinaia . . . . e „11,9
14s3j10;55 La! „Slănic (Prahova). | 940|
Câmpulung. e.»
Tariful pentru staţiunile coprinse în această călăuză.

TAXELE

55

|
„Dela

Bucureşti-Gara
de Nord până la...

„......|

Câmpina, ss...
.....|
Campulung
Comarnic. . . . ...|
Ploeşti,

„ ......-

Predeal

,......|

Pucioasa, . » e a. .|
|
Sinaia . Î....
Târgovişte. . «|

Titu sees
Valea-Largă

, ...

|

țiu:

rau

aaa

Azuga . os... . |
Breaza-de-jos . ...l

Buşteni

|'Tren de persoane

Tren accelerat

| KWm.]

sau vice- versa

—

22,9]
9

9%
70

6,
4

70,0]

—|

125%

au)

6

10,3
—
12,50]

7%]
—
95|

—
— |
—|

90
145]
70,0

653
roi
72|

4
7%
-5%

6o
144]

65|
16,5)

asi
ar

30]
.—

D655
7360

qptoi
9

20|
6

107
225|
80

—
100
242|
—|:—

—1
—]
-

95|
71%
705|

6,9
85
565|

a
” ss
3980

—

Ip)

136]
102

15
175,35
ireal. 80|

133|

250%]

96 |
156
rio

49

55)

|

11

230%]

95|

4%]

352]
5%]

85,

Nolă.— Vezi mersul trenurilor Predeal-Braşov şi Bragov-Zârreşti,
.
precum şi tariful lor la finele volumului,
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In munţii Sinaci, Racărului şi Branaiai.
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“Am crezut! necesar, ca-in! fruntea: acestei Iherări sa dări
cele mai cumplete sfaturi practice, călătorului şi excursio=
nistului, resultate 1n mare

parte, in: observările noastre

directe în' decursul a:seapte ani, precumşi câteva! axplis.
cări necesate' bunei înțelegeri a celor'expuse mai la vale.

"Ele sunt:de' mare importanţă: pentru un novice în tu-:
rism, căci :de ele depinde: 1n' majoritatea casurilor, adu-

cerea la bun sfârşit, a unei călătorii sau excursii proectate.

„Indicaţii generale

şi sfaturi i călatorilor. i

I Itinerare.— Cel ce-şi propune 'si facă o călătorie. în
regiunea

ce descriem, va consultă în primul rând: mersul

trenurilor, C.F. R. şi Ungare,.pe. 'cari.le indicăm.. mai
sus, şi işi va stabili apoi, planul. general. de şedere în
diversele localităţi, ce. dorește, să viziteze, De: asemenea
programul. excurşiunilor. de făcut, se va; stabili după indicaţiile ce. le. dăm aci, şi “în. raport cu; „numărul zilelor
disponibile, căci numai. în. acest mod se poate. evită pier-

derea. de. timp şi de: bani, Când..treceţi. pe. lângă, o localitate sau. monument, nu-l. „Jăsati, -ci: vizitaţi-l chiar. dacă .

“nu se face. menţiune :în. această carte. “Veţi câştigă noi
cunoştinţe în modul: “acesta, fără.cea, mai, „mică oboseală,

LL Cheltueli.— - Toate stațiunile Sinaia—Predeal, Câmpulung, „etc sunt. declarate localități climatericeşi ele se
rebucură în timpul verei (1/1+ Mai —î5/28, Octombrie), de o

regulamzatal
ducere! de: 30%, pe C. F. R. (Vezi mai sas tariful şi
călătoriilor ;cu

preț

redas).

.-

INTRODUCERE

:

Călăuze

Nu putem indică 'decât foarte aproximativ, suma de
care este nevoe, pentru a călători şi a face excursiuni în
regiunea descrisă în acest volum, de oarece aceste cheltueli variază foarte mult cu gusturile, obiceiurile, necesitatea confortului, apetitul, sexul, etatea, numărul celor
ce călătoresc la un loc, felul, lungimea şi mulţimea ex:

cursiilor

ce voesc să facă, cultura etc. Noi indicăm

cât

de exact,. toate preturile ce “pot. interesa,
;la capitolele
respective şi dăm: numai: câteva: totaluri .aproximative.

- La Sinaia, Buşteni şi „Predeal, viaţa este în general
scumpă. Un: om singur, nepretenţios, nu-poate. trăi fără
200 leiilunar, în;caz :când face şi

excursiuni. în

munti,

sau 130 lei fără. excursiuni;; Este însă minimum ;posibil.
In :Transilvania viața-e mult mai ieftină: cu.4.lei pe zi
„ se'.găsesc .pensiuni, foarte bune.. La Rucăr, Lereşti, Dra-groslavele este ieftin, mai cu seamă pentru, cine se sta-

bileşte:o vară întreagă acolo:
i; io
Cât priveştefixarea unui “budget general de cheltueli, pentru o: persană care 'doreşte să viziteze mai rmhulte
localităţi, și: să facă şi excursiuni, credem “că: se ' poate

socoti .dela 20 Iei: pe'zi în sus, sumă. în care! se cuprini
de şi costul

transportului

cu calea

ferată.

Ta

“AU; Călăuze. —Propriu zis, noi'nu avem - încă formate
călăuze, Ţăranii: cari :conduc pe munți; îi cunosc foarte
superficial. Mai: rar întâlneşti 'unul- care să poseadă. în
perfecție: topografia lor, şi 'atunc; chiar tot nu te poţi în:

crede în el; fiindcă nu caută 'de cât: să:si satisfacă interesele lui, lungind: popasurile' şi: scurtânid drumurile la
minimum posibil. De ''âsemenea'ei caută să” evite lo-.
curile grele, cari: de regulă sunt” cele. 'mai frumoase. -: 'şi
interesante:- Aşa fiind, am: “Gat în acest voluim,i -“dttaliile

cele mai complete şi precise asupra itinerarelor; - astfel
ca: țăranii să patăfi uşor controlaţi. :Părereă noastră
este; că -pentru' drumurile 'cunoscute, bine stabilite, “sau
pentru. potecile lucrate, nu e nevoe de: călăuză. Pentru
—

XX

INTRODUCERE:

Cai şi trăsari

Jocurile fără poteci, şi pentru excursiunile: grele, călăule
za se impune în mod absolut; Dăm o listă, de călăuze
if
cele mai bune,cu adresele loroiz-ri in Arii
în-:
"1V. Cai, pentru excursiuni se găsesc peste. tot:-şi
ma»:
de
e
Afară
lor.
uril
preţ
tive
'respet
le
capitole
dicăm la
sivul: Pietrei-Crai, unde nu pot trece de :1 600m. alt.,:în:

toți ceilalți munţi ei pot urcă până:In vârfurile cele mai

„mari, Noi'nu utilizăm. caii; decât-pentru transportul bagajelor, de oarece umblăm numai'..pe jos. : Cine: do-.
reşte însă, poate 'urcă-până la :Omul, sau. până la:: Ezepul-Mare tot călare. Calul de munte este un animal blând;

resistent, obicinuit cu munţii 'şi 'prăpăstiile, în cât mersul călare nu piezintă absolut. nici .un pericol. : Ţinem
totuşi-să atrgem atenţia, că:ei 'nu.pot': merge. 'decât:pe

poate
locurile şi. drumnrile relativ bune:: Un:cal 'odihnit
parcurge pe munte, înteo zi, până la:50 km, cu 'greutaz
tea în spinare:

pa

„îi:

ae

E

găsesc în”: toate” localităţile: descrise.
'se!' i;
::V; Trăsur
i, sunt : obraznici, : mofturâşi;
:: birjarii
Ca şi la: Bucureşt

scumpi şi:cu'cai. proşti. O-trăsură.cu 3 =4- persoane nu
poate parcurge 'p şoselele dela munte mai mult de 60—770
km, pezi.

-

*-- oaze

aaa fata

ag Diet

ati

:. VI: Pransportul cu 'oâlea ferată. După: cum ştie
toată lumea 'C.F-: R. sunt -bine:organizate, confortabile
şi pe' linia Bucureşti-—Predeal

sunt trenuri'cari merg re-

lativ-repede. Singurul inconvenient: arifi: marea “imbulzeală' din vagoane 'în' timpul 'anotimipului b călduros, : Se

primesc tot' feliil' de: bagage, cari sosesc'la locul''de destinaţie: odâtă: cu'călătorul.- Bicicletele pot fi transportate

-neambalate,:fără să'sufere; îi -: îi ii „ici li si
"In Ungaria;. vagoanele sunt: mai inconiode şi'trenurile
merg cu mult mai încet ca'in' România. ZA ia iati,

= VII Inălţimi./-Inălțimea'deasupra nivelului M..Negre
o indicămîn metri şi'o numim cu'un singur cuvânt'al- :
titudine:;. Ele sunt':date în 'cea-mâi mare parte; după hăr— XII =

pa

INTRODUCERE

Climat şi Imbrăcâmiate

ţile Institutului Geografic al Armatei.. Câteva sunt: cal:
culate în mod aproximativ, de noi..
VIII. Climat și îmbrăcăminte „> Localităţiie descrise,
fiind staţiuni estivale de altitudine,., se..inţelege” că' in:
mijlocul. verii. chiar, serile și dimineţile :sunt: -răcoroase,
aşă. încât pe lângă imbrăcămintea' de vară, sunt; nece-.
sare şi haine mai groase, precum şi pelerină de: ploaie,
umbrela, pardessus etc.: Pentru noapte plapuma de jarnă .

se.impune neapărat...

: ,

Rp

-: Timpul cel. mai: bun” de > facut escursiuni, este
«
dela 15
lunie la 1 :Octombrie.:
ISO aET
:
Ti
"14, Poşta.—Atât în România, „cât ș şi:i-in Ung aria, serviciile poştale . se: fac foarte -regulat.. Toate burourile

poştale 'din ambele ţări -primesc scrisori Poste-Restante.
N. Monedă. —In' Ungaria, în regiunea, frontieră: -Braşov.Zarneşti; umblă 'şi banii româneşti, E
-

XI. Distanţe.—

Toate” distanţele le dăm in m. Şi.i pe

cât posibil de exact; Timpul. necesar pentru: parcurs," îl
indicăm în general “prin 2 valori: una mică, adică mersul cel: mai. repede, şi un: mare, “mersul. cel mai: încet.

In aceste cifre:se;coprind şi: timpurile necesare popasurilor. Distanţele pe munţi nu prea: interesează,, căci iu:
țeala depinde de telul drumului, de; antrenamentul : tu=

ristului, şi-de impresionabilitatea lui faţăde spectacolele
măreţe ale -.naturei, în; cât .dist. ce le .dâm si timpul
necesar
„ce-l. indicăm,, nu vor servi decât la formarea

programelor,
de excursie, şi la

.convrolul, lor. Un

bun

mergător. pe jos, -poate: parcurge pe. munte întro. zi ;de
vară,
„90—35
jos şi
munte
- AU.

până la: 5o;km.. In „general. se .poate. socoti: cam
km. dist. medie ce poate fi, parcursă într'o. zi, pe
fără oboseală.: Un biciclist tare, poate străbate; la
până la 150 km. “pe zi... pi
Numiri geografice. Pentru indicarea exacta
e
a

- nomenclaturei, ne-am servit de isvoare, vechi,

de

de locuitori:şi de ciobani. Este un fenomen foarte
— XXI —

hărţi,

trist

INTRODUCERE

constatat,. şi. anume

pe care: l-am

.

.:)::i* Passeport

că o imensă. majori-

tate 'de_numiri pitoreşti, se perd 'incetul cu incetul. Ne-am
dat toate silințele de: am 'aflat:măcar o parte din ele, şi
după: cum

in decursul lucrărei,.” „indicăm, o

se .va vedeă

mulțime de nume cari 'azi au- dispărut: cu:totul..:
Se poate întâmplă ca unele numiri să . fi fost. transcrise: greşit, aceasta provine din faptul căi țăranii - ptonunţă uneori aşă.de: râu, în tât: eşti, în naposibilate
a transcrie ce spun.:.:.:.

d
de
i

ate

:: i

....

"NUL, Passeport,. vamă. — Pentru a trece în excursie
tri ii
in: Ardeal, e nevoe de.passeporti:iii» cir
în Ar:
trece
poată
ca.să
tii,
„ Bicicliştii: şi automobiliş
deal, „trebue să:depună la .vamă, 'următoarele cauţiuni:
60 lei pentru o bicicletă, 160'lei' pentru motocicletă şi o
mult

sumă

mai mare (1.500—3.000)

pentru

un

automo-

„bil. Aparatele fotografice, din. fericire sunt scutite- Sia
a

:

li

i

..

„Cateva îndrumări! generale: asupra

„exeursiunilor, în munţi.
.

,

Da

a

I

Dr)

„

ti

ge

age

Unul'c din. scopurile: avute în vedere la alcătuirea acestei"
Jucrări,: fiind dezvoltarea gustului pentru localităţile. fru-!
moase ale Ţării, şi în special pentru excursiunile mari!
în: munţi, credem necesar să dăm oarecari îndrumări reti i ao
i
lative” la-aceste excursiuni.t-i-

- Alpinism: şi rostul inristaalui in maaţi

= Alpi-

nismul propriu zis este un sport caratterizat prin: mersul pe munţi, şi: numai pe! 'jos.: El face” parte din marea

acestea:
categorie dei sporturi: numite: de! turism, : 'şi : din:
ceconeste unul din: exerciţiile cele mai igienice;ddat fiind

iină
Ta amitaita
diţiile în. cari 'se- face. tit
cand
mişcare
în'
pus
este”
mul.
“Pe lângă, că'tot: organis
suim' sau coborâm, se produce şi o purificare radicâlă a
—

XXI

—

"INTRODUCERE

. Alpinisnal şi 'rostul turismaiai în maaţi

corpului,
din cauza transpiraţiei active survenită în tim:
pul mersului.: Apoi apa excelentă, aerul steril şi ozonizat,
precum şi o;mare

poftă de mâncare

şi.:de..somn,: Sunt

.

tot: atâtea cauze, cari fac. alpinismul uriul" din “sporthtile
cele mai. sănătoase, întăritoare . şi : în : acelaş : timp
resante.:
îi
e
oo pa
E

inte

--În adevăr, în câteva ore de mers, dela piciorul mun=
ților. şi până; In creştetele lor, botanistul, fisicianul; geo-

.

logul etc, trec din regiunea Mediteraneână - până- in”regiunile Arctice; ei au. avut. de. Studiat:In; acestiinterval
toate florele, toate climatele, toate erele:plantei noastre.
In. munţi descoperă geograful. isvoarele: fluviilor:şi : hotarele imperiilor,:şi tot In- munţi istoricul găseşte resturile strămoşilor: noştri;; cari: se ascundeau acolo pentru a
scăpă de urgia păgânilor „şi-a
barbarilor::..
:

Marea majoritate a: oamenilor,. consideră -. pe. alpinisti
ca nişte ființe încăpăţinate, cari nu se prăpădesc de oboseală decât pentru plăcerea de a zice că au suit cutare
munte, sau, cutare vârf periculos, ; Sunt alte persoane. cari
îi cred; un "fel: de” ființe șuprânaturale, cu “puteri “şi cu
resistenţă în afară de comurul: muritorilor.
Nici unii, nici
alţii, nu pot concepe, că se poate face o excursie fie cât

"de greă,fără cea.mai mică oboseală şi. fără pic de sfortare.. AA este locul.de a. arată, că.e şi unii şi alţii sunt cu:
totul. greşiți.:

i

i

ta

Ş

„Un antrenament rațional, şi “urmat i regulat, câtva timp
neîntrerupt,

poate transformă „pe un;om

sănătos, iîntr'un

alpinist „de forță, care. cu -timpul se;.va: putea: Fomparăcu

cei.mai tari, „turişti.

si

oa

e

min

Do

„Ce;satisfacţie morală: mai mare, ce plăcere mai î ideala
poate simțicineya, când. odată ajuns într'un. varf. inalt,

pe lângă mulţumirea sufletească de a îi. invins, toate greu-.
taţile întâlnite în cale până acolo, are.şi pe cealaltă infinit mai, mare, să contempleze privelişti. măreţe, cu totul

diferite de ceeace.e obişnuitsă vadă în viaţa de toate
— SIT
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Higiena

+ INTRODUCERE:

zilele, şi să admire: cadrul grandios al munţilor, din acel
85
ga Dio dări
moment fâră' mistere pentru! el.:
Influenţa salutară:a: muntelui, ''se: exercită.- deodată:şi

asupra corpului şi asupra spiritului; ea. este higienică»

morală şi intelectuală, căci prudenţa, forța, indemănarea,
sângele, rece, energia, voinţa, | bunul gust, cultivarea spiritului şi constanta, sunt toate practicate, în! acelaş timp

si.în mod egal. In alpinism, zice Aug: Robin, exerciţiul

fişic nu este decât:un mijloc de altfel plin“de interes, şi
priveliștea este 'în acelaş timp” tinta: şi răsplata storţării
depuse.

e

Higiena.— Nu

Tail

putem

Pe

ii

pr

negă, că se cer şi oarecari con-

„dițiuni, ca cineva:săpoată'deveni un bun "alpinist: Astfel
cine doreşte să practice acest sport, trebue să fie perfect
sănătos; cel: cu

căile respiratorii:

atinse,

sau''cu'” inima

slabă, trebue să 'renunțe neapărat la' ascensiuni, căci altfel sar puteă expune: la accidente. grave, cari uneori pot
te i
e
îi
deveni mortale, . :
schimbările
bine!
suporte
să
trebue
„Viitorul alpinist
bruște de temperatură: frigul, căldura, umezeala, vântul,
precum şi setea, nesomnul

şi uneori

chiar foamea, să nu.

„aibă influenţă asupra lui, şi sănu-l facă să sufere: prea
Di
ri E
mult din 'cauza:lor, i Si
După cum pe mare, avem: aul de! mare, tot: aşăi isi pe
în- 'sus,f avem "răul de

munte,:: de” obicei : dela '2 soo:m,

munte, care” nu: “trebue confundăt' cu “ameţeală inălțimiloi(agoraphobie” saă! cremnophobie): Răul de. hunte poate aveă mai

multe surse, însă cauza: lui: "primordială 'este: 'rarefacția
aerului de
cu munţii,
dini mari,
mod grav

pe “înălțimile” mari. De aceea cel: neobicinuit.
nu trebue să -se urce! “în: “iod briisc: la altitucăci va: fi lovit: de: răul: de munte! şi uneori în
iti
io
ist
î
: Roi
de tot,-“i

“Afară de:aceasta;; - Tarefacţia. detului în” “unire Teu? "anemia. turistului, sau cu lipsa de s6mn; 'sau' cu 6'mâncare
multă și indigestă, său: în firie'cu 'un'mers"prea repede
._ NXY
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INTRODUCERE

Echipamentul

alpinistutui

în timpul ascensiunii, poate da deasemenea naştere râului
de munte, care se manifestă de: obicei ' printrun
fel de
igreaţă, însoţită. de sausee,de palpitaţie,. şi de: transpi-raţie rece. In acest caz, bolnavul trebue să se culce imediat cu capul, mai Jos ca picioarele, şi să ia dacă are la
îndemână câteva îinghiţituri de ceai; Dacă răul: persistă,
pacientul, trebue să se. coboare:cât de: curând, :pentrucă
:aceasta Inseamnă. că organismul : său:nu' poate suporta
aerul înălțimilor mari. La noi, unde munţii cei mai inalţi
-abia: trec de 2500 m. răul de munte este mai rar, totuşi
am avut neplăcerea | să vedem persoane atinse în mod

„grav de acest râu...
î. rii cip
inec
Nu tot astfel este cu.1. ameţeala - Anălţimilor. : Sunt per
“soane, cari: îndată ce ajung pe marginea

unei -prăpăstii,

:simt'o ameţeală şi o. poftă grozavă.!de a .se: aruncă În
vid:. Această :ameţeală - trece însă cu cât cel, atins se obiş-nueste cu prăpăstiile.Pe

munţii

nostri

era

nu avem

zăpezi. perpetue, aşă ca

nu

«este nevoe de ochelari cu sticle colorate, Dacă ascensiunea se face.însă înainte de.s;lunie, sau; „după :20 :Septembrie, este necesar ca ochelarii cu : sticle colorate să
“nu lipsească din buzunar,: de oarece: reverberaţia: orbi.

toare a zăpezii, poate produce boala.. cunoscută: în Alpi
„sub numele de cecifatea zăpezilor...

.

«

.

.

- Cei cu peliţa, obrazului prea .delicată,. se vor.,unge pe
faţa în primele ascesiuni, cu vaselină, lanolină sau pu-dră de orez, ca să nu li se jupoaie obrazul. Sfatuim, de
asemenea, pe cei ce merg pe munte, ca în, primele as„censiuni să-şi acopere ceafa, căci o insolaţie a acesteia,
“este in, special foarte dureroasă şi de lungă durată, In”
fine să nu lipsească din buzunar vată, bandagiu.şi autiseptic, căci nu se ştie ce se poate întâmplă. .--. ;. -:
Echipamentul alpinistulai.—Uşurinţa ascensiunilor,

„depinzând în cel mai înalt. grad, de. o. imbrăcăminte ra:
tională sau-mai bine zis de un. echipament
—
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Echipamentul alpinistului

INTRODUCERE

vom vorbi mai : în

portant.

detaliu asupra acestui subiect. im

“Multi alpinisti

: «i

it

i
mari, precoriizează

ex=

Intrebuinţarea

clusivă a flanelei,' pentru rufăria de corp; noi, în gene:
ral, ne declarăm contra flanelei pe munţi, pentru cuvân:
tul că transpirând. "mult în timpul: ascensiunei, -turistut
este expus să poarte tot! timpul: zilei, acea; 'udatură :desagreabilă, care uneori: si: poate exțune la răceli : grave,
căci: dacă flanela absnarbe transpira ta; ea se usucă în:

Schimb foarte încet,

tă

i

i

-

!

Totuşi, o cămaşe 'de flaneluţă subtire, cu gaterul moale
bon
Di
este mai bună decât 6 cămaşe obicinuită.

”: Haincle cele mai: "bune, “sunt cele de stofă soliaa, gros-

_tiro-

cioară şi impermeabilă. Pentru acest efect, stofele

liene, “molletonul' vosgian, lodden-ul şi stofele imperimteabilizale sunt admirabile, ele fiind solide; groase, călduroase, 'uşoare; permeabile acrului, lucru : “absolut indis-

pensabil în ascensiuni, şi completamente

: “impernieubile

apei şi ploii. Stofele- canciucate, precum şi hainele de
piele, irebuesc cu tolul excluse ele “fiind. eminamente nehigienice.

In

privinta

formei

hainei,: nu

vom

insistă

crede că e mai nemerit;

fiecare sa 'şi-o facă cum

act

e bine

însă 'ca ea să se poată închide la gât, pănă sub bărbie,
şi să aibă mai multe: buzunare; “In loc de pantaloni, se
vor adopta culoții, lungi până peste : 'genuchi; şi : încheiaţi 'acolo cu nasturi ;; ei 'vor trebui să fie solid bazonaţi»

căci pe lângă “că vor feri de umezeală pe cel ce “se aşează pe. iarba udă, pe piatra rece, “sau pe zăpadă—mat
pot servi şi „în anunile - împrejirări“. în-: “excursiunile

foarte grele. In: privinţa! jiletcei, .ne declarăm categoric
contra ei pe munţi, fiindcă cel mult poate sservi la oră„cire mai: grabnică.
oasă
schimbăici
de
extrem
clima
vedere
în:
însă
“Având
c& domneşte pe culmile înalte, este necesar ca fiecare excursionist, să aibă o haină specială pentru vânt şi vreme
—
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. Echipamentul

alpinistalui

! rea, care să nu-l părăsească nici, odată. Această. haină
poate variă după împrejurări, dar în nici un caz să nu
fie. pardessus, care nu, poate aduce; niciun serviciu. Pentru excursiile

de o zi, facute în mijlocul: verii, o pelerină

— dintruna .din :stofele indicati mai sus—este suficientă
Intro excursiune de mai multe zile, dar.în care .nopţile.
vor. fi petrecute . în „centre . locuite, pelerina va aduce. de
asemer.ca bune servicii. In cazul excursiunilor mai lungi
şi în cari nopțile vor fi. petrecute, sub cerul liber, man:
taua vătuită şi impermeabilă

plaid, căci deseori

este necesară,. plus vreun

temperatura

scade la 00, sau sub 0%,

Noi întrebuintăm noaptea pe munte, sacul de dormit, spe-

cial făcut pentru acest scop; serviciile lui, nu se pot preţui.
„Pentru picior, sunt excelenți .ciorapii lungi :şi groși,
de lână, cari ajung.până| la culoţi pe cari ii acoperă € cam
de 2—3 degete; ei:apără pe. deoparte. pulpa piciorului,
pe de altă parte laba este mai

puţin.expusă
la

rile produse de ghete in urma unui mers
Incălţămintea

rosătu-

îndelungat. .

propriu. zisă, trebue să fie formată

din

ghete solide, largi, impermeabile apei, cu talpa - groasă
şi eşită in afară cam de 1 cm. de jur imprejur; cu modul. acesta „piciorul este bine ferit de loviturile bolovanitor. Tocurile să fie foarte scurte, şi un detaliu impor-

tant este ca niciodată ghetele să nu fie luate noi la pur- tare pe munţi; înmuiaţi-le întâi pielea, purtându- “le .câtva timp pria oraş şi apoi bateţi-le ținte, cari ajută enorm
în ascensiuni şi coborâşuri. La noi "nefiind ghețari, toațe.

felurile de ţinte sunt bune, preferim însă pe cele cu că-

pățâna piramidală, numite fite pătrate, iar de jur. împrejur pe marginea tălpei şi a tocului, pe cele zise clous

â ailes de mouche.
In fine, un baston mărime obicinuită, solid, cu cârlig
sus, şi cu vârf de oțel ascuţit, jos, este indispensabil. Ca
acoperemânt pentru cap, se va întrebuință.o caschetă
oarecare, sau.o pălărie moale de feutru, Noaptea însă,
—
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Asceasiani

primăv ara 'şi toamna, fasse: -montagnul, transformabil in
caschută devine foarte.util. :
ie
zor
Afară de, toate acestea, sacul de spate pentru merinde,
accesorii şi rufe de schimb, :Va 1nsoti: pe turist. “când nu
vor fi. cai de bagage, căci caii nu pot, merge. prin toate
Jocurile. Se pare că s'ă .ajuns “a. o „formă definitivă, a
sacului de munte; aceasta ar fi sau, typul Tyrolien. sau
cel de C/emineau. Un. termometru, un' |barometru. altimetric, o „busolă, un. revolver. etc, sunt accesorii pe cât
de utile pe atât de interesante.
RI
;
„ Cât. priveşte echipamentul. femeesc, el trebue să fie pe
cât posibil, asemănător celui bărbătesc,
,
In rezumat; echipamentul montagnardului . va A puţin
complicat, şi cât se poate de uşor, călduros, higienic şi
comod.
, Antrenament, ascensiuni și alimentaţie. — Cine
doreşte să devină turist sau alpinist de. forță, trebue, să
se. supună

prealabil la un

antrenament, care

. va

fi de

mai scurtă sau lungă durată, după tăria şi aptitudinele
speciale fiecăruia. . . .
Alpinistul, trebuind să fe: 1n primul rând un mergător. excelent, este bine ca cel ce: doreşte să facă excursiuni, să vină gata pregătit la munte. Cu chipul acesta
va câştigă un timp. preţios, |
Să 'nu credem. însă că putem deveni buni mergătători,
dintro zi intralta. Gustul, trebuinta de, exerciţiu fisic,
nevoile vieței, plăcerea de a face excursiuni şi. plimbări,
sunt

tot

atâtea

elemente

cari

ajută pe cinevă,

să devină

un mergător de forţă. Pe,de altă parte. alpinistul ttrebue
să aibă pieptul tare,-să fie foarte agil, şi să ştie să facă
sărituri: în: sus si în jos.. „Mânile

fie obicinuite
cele mai mari
-Plecarea în
de dimineaţă.

de ase:nenea,

trebue să

cu exerciţiile. fisice, căci deseori ele aduc
servicii.
excursie trebue să aibă. loc cât se poate
Aşă în Iunie și Iulie se poate porni la 3,
—
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Antrenament, ascensiuni

în August la: 50 şi în Septembrie Ia s%/, dimineaţă. Por:

nitul de vreme, prezintă trei avantaje, a)
urcuşului până la primele” creste se poate
înainte de răsăritul soarelui. 5) Răsăritul
rat în. toată măreţia lui, 'de pe creasta
excursiunea va puteă fi făcută mai

Partea: grea a
facepe. răcoare
poate fi admimunţilor, şi c)

pe îndelete,, căci ple-

când de dimineţă se câştigă timp.
Nu putem da o medie de mers pe munţi, dist. parcursă
depinzând de felul drumului. Sunt locuri pe unde chiaf
la deal se poate atinge vitesa de 5 km. pe ora.
In mediu, un bun alpinist poate urcă în înălțime, oricum ar fi drumul de bun sau de rău, cam 250-300 m.
pe oră, şi sunt cazuri în cari noi am suit în inălţime, până

la 430 m. pe oră.
:
,
Coborâşul şi suişul trebue să se facă totdauna cu cea
mai mate băgare! „de: seamă. "Măjoritatea - “persoanelor,
chiar

„„.cuşul

din cele cari merg. uneori

este

tocmai asă,

pantă

pe . munţi, -cred

că ur-

mai obositor decât coborâşul, Lucrul nu e
şi noi

îndrăznim să

mare este mult mai greu

afirmăm,

că a cobori o

decât a:o sui. De aceea

e necesar, ca excursionistul să-şi menajeze forțele Ja. coborâre,să meargă linişti, să-şi obicinuiasză picioarele
cu valea,şi în fine să n'o ia la

goană,

căci din

cauza

zdruncinărilor pe care această goană le imprimă corpului, la vale, se poate expune
mai puţin grave.

| la accidente mai. mult sau
:
”

In privința alimentaţiei pe - munte .ar f mult de zis.
Fiecare işi va luă, ceeace îi place mai bine, cu reserva
'ca alimentele să îndeplinească oarecuri condițiuni : să nu,
se altereze, să fie comode de împachetat,

de transportat,

să fie uşoare şi hrănitoare, 'nu însă-prea nutritive căci
atunci nu se mai asimilează bine, să nu fie indigeste şi
să fie cât se poate de variate. Salamul, cârnaţii
de tot
felul, măslinele, migdalele, alunele, unele feluri:de peşte,
—.
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INTRODUCERE

icre şi unele brânzeturi, trebuesc excluse

şi

oi.

cu totul 1). Din

unt
contra, ouăle fierte tari- dar. nu răscoapte, pui fripţi,

proaspăt, sardele, şuncă, friptură rece, brânzeturi, prâjituri,; ciocolată, rahat, ceai. şi fructe celor. ce, le. plac,

constituesc.cele mai potrivite merinde :de. luat, pe munţi.

-Să nu uităm:însă

că! elasticitatea ; stomacului. şi puterea

lui de digestie, sunt. diminuate, multrîn.. timpul .oboseli-

“lor: mari, 'aşă în cât. e bine. să mâncăm des şi: putin, sau
câteori

„mai bine zis de

ne este,foame, . ; ..,.,

Singura băutură -bună-pe munţi, este apa. limpede, şşi
şi ;:cafeaua,' vor sf lăsate la. o
ceaiul. „Băuturile alcoolice»
pa Pia

Pe

eo

i

bi

ti

;: Pentru a isprăvi acest lung capitol mai avem a de; adaugat
:un singur. sfat: TIMPUL RĂU, care survine în; cursul
unei: ascensiuni. nu trebue :să lase pe turist indiferent, şi
dacă

persistă,

întoarcerea

imediată se impune,

în

cazul

când prin apropiere nu se găseşte. nici unadapost bun.
„ Bordeie,
in cursul

Deseori

stâne

șşi: oi;--

descrierilor excursiuniloi.. în munţi,

indicăm bordeiele şi stanile: Aceste adăposturi, deşi foarte
murdare

şi incomode, prind bine „câteodată, când” vremea

rea se porneşte in mod brusc, In adevăr pe “munţi schim-.
bările repezi de timp nu sunt rari, şi uneori plecat de
acasă pe, soare radios, ne putem

intoarce.

peste, o oră,

două, pe „ploaie torențială sau .chiar. pe. viscol;
Fiindcă pe. “multe j;persoane interesează, “modul de, trai
chiar, din. gura a ciobanilori., a
înv
Turme numeroaşe : de „oi, înv eselesc “în timpul verii
tinsele platouri : ale munţilor noştri. „Oile, sunt singurele
.

1) Am

avut

neplăcuta

ocazie

să vedem

sincope

grave,

produse

de

Obstrucţie intestinală în urma ingerărei unei cantităţi mari de salam
şi cârnaţi, şi din care pacienţii abiă au fost readuşi la viaţă. - -

— XS
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Bordeie, stâne şi oi.

animale domestice cari pot trăi dela 1 6o0o—1 809. m. În
sus, şi ele încep să se suie la- munte cam

de pe la 20 Mai.

Coborăşul are loc între 20 August şi xo Septembrie. În
munti 'oile nu stau toate la un loc, ci sunt .despârțite după
sex şi etate; Mânzările. sau oile cu lapte, sunt singurele

cari' stau la stână, celelalte la bordeie. Stânele sunt nişte
case de lemn învelite cu şindrilă, compuse 'de obicei din

două. odăi: .una unde se fabrică brânzeturile, şi alta unde
se păstrează aceste brânzeturi și fârhaful :) ciobanilor,

Tot în corpul acestei'case, mai este un fel de intrare2'coperită, unde se' mulg oile, cari sunt ținute într'un loc
îngrădit numit «sfrungâ». Baciul este şeful ciobanilor de
"la o stână, "şi ocupaţia lui principală este fabricarea brânzeturilor. Nici bacii, nici ciobanii ceilalţi n'au voie

dela

stăpânii lor să vândă cevă din produsele căşăriei. Stânele

sunt aşezate prin văi, pe “lângă pârâiaşe, la: marginea pă!
-:
durilor şi totdauna în locuri adăpostite. *..

Aproape de vârfuri, se află târlele cârlanilor, adică ale
mieilor născuţi în ' primăvara - acelui an. Cârlanii umblă
prin locurile cele mai prăpăstioase şi periculoase şşi târla
lor este! formată dintr'un simplu bordei, foarte imic şi îni
„tunecos,
Cu totul separate de târlele cârlanilor, sunt tarlele oilor
- de un

an, sau ale mioarelor: Ele sunt aşezate

pe “locuri

'
mai puţin ele,
Sterpele, adică oile cari nau avut miei în anul prezent,
şi berbecii, au şi ei târlele „separate 'de oricare alta. Ber2,
becii, ca şi cârlanii umblă pe locuri foarte: rele,
Aceste oi, afară de mânzări, pornesc dela târlă dimimineața de tot, şi nu se reintorc! de cât pe înoptate, In
mijlocul târiei; unde se odihnesc ele noaptea, sc află în'fipt un' lemn spintecat numit cleşte pentru sare.: In spin-:) Prin

târhat

ciobanilor.

RR

se

înţelege.

FE

tut bagagiul

.
—

A
RĂNI

şi. uneltele

o
—

ircbuincioase

tu
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Bordeie, stâne şi oi,

„tecătura lui. sespune un;:bolovan. de sare, pe care-l ling
oile in timpul 'nopţei, stii,
rit moi DI AI 300 II
si
sie
: Noaptea câinii dela. târle “sau:a: dela; stâni, stau.de strajă,
„fiecare în puncte diferite; .în'jurul turmei, -la:4—5:m. dist.
de marginele ei, aşă că oile sunt inconjurate.de.
un
cordon de câini. Ciobanii, deşi au mizerabilul adăpost
pomenit, petrec totuşi noaptea afară, lângă turmă, chiar
pe timpul cel mai rău, inveliți cu sarica lor cea lăţoasă şi în cap cu căciuli țurcănesti.
Este în adevăr admirabilă iubirea ciobanilor, către oile
lor. Pentru ele, ei nu cunosc nici frigul, nici căldura.

prea 7:

Uită soţie, părinţi, fraţi, rude, şi toată dragostea de cari
sunt capabili, o concențrează asupra drăguțelor lor oițe.
Deşi păzitori a mii de oi, ei le cunosc pe fiecare în parte,
le mângâie, le dă nume şi le îngrijesc ca pe nişte copii
scumpi. Ds două ori pe săptămână, le pişează sare pe care
o -presară pe niște pietre plane numite «/espezi» aşezate
neregulat lângă târlă. In peregrinaţiile noastre lungi, am
întâlnit mulţime de ciobani şi toți pe câţi i-am întrebat,
răspundeau perfect mulţumiţi de soarta lor, de traiul lor
şi ne vorbeau de oi cu o dragoste extraordinară.
Când oile pornesc la păşune, tabloul este foarte interesant, In frunte merge ciobanul care le flueră, după el
batalul (oaia cea mai bătrână) cu un clopot agăţat la gât,
apoi oile celelalte aliniate una după alta pe potecuţa
strimtă. Şirul îl incheie de obicei un ciobănaş urmat de
un câine.
|
,
Câinii ciobăneşti sunt animale frumoase şi inteligente
păcat însă că nu prea sunt curagioşi. Am avut ocazia
să vedem, ursul trecând la 1o m.dist. de o stână, şi câinii
in loc să-l încaere, se ascunseseră de nu li sa auzit gura.
Altă dată, lupul venise la o târlă în timpul noptei, pe
când eram noi acolo, şi până când ciobanii nu s'au luat
după lup şi nu i-a asmuţit asupra lui, câinii nu s'au mişcat,
deşi oile Incepuseră să fugă zăpăcite în toate direcţiile.
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In manții Sinaei,

Rucărului

şi Branului,

BUCUREŞTI — PREDEAL
Incepem cu descrierea drumurilor Ducureşti— Predeal,
pe calea ferată şi pe şos. naţ., dând numai indicaţiile
mai interesante. Aceste descrieri se completează una
!
pe
alta, atât ca numiri geografice, cât şi ca desluşiri practice.
Lista trenurilor, precum şi tarifele de prețuri, se găsesc la începutul acestui volum.

Bucureşti

Predeal cu drumul de fier. -

Din Bucureşti plecăm prin garade Nord, şi după ce
trenul a parcurs întinse câmpii şi s'a oprit lamai multe
staţii, fără importantă, ajunge la Ploeşii, (km. 60 şi 147,
m. 28 alt.) gară mare, lrumoasă şi cu restaurant de pri. .
mul rang. De aci inainte drumul devine din ce în ce
mai interesant.

Eșind din Ploeşti, vedem pe dreapta liniei, uzina de
creozotat traverse de fag, iar mai departe pe stânga ta:
băra batalionului

g de vânători.

Şos.

nat.

Bucureşti

—

„Predeal, se află Îa o dist. mare tot in pratea dreaptă a
- liniei. Trenul continuă a fugi peste câmpii şi ogoare; trece
„pe la Buda, (km. 10) gară mică şi izolată, apoi pe la
Băicoi,

(km. s2 şi 317 m. 24 alt.) însemnată localitate petro-

liferă, şi de aci tot suflând din greu ajunge 'la Râul
Prahova, unde se poate admira noul pod ce se constru:
este pentru linia dublă Ploeşti — Câmpina. Dincolo de
pod, se înalță de o parte şi de alta a liniei, dealurile
negre de catran, pline de sonde şi de păcură, ale Câmpinei.

BUCUREŞTI-PREDEAL

CU

TRENUL

Prin acest decor ncobicinuit ajungem la marele centru petrolifer, Câmpina, (km. 95 şi 405, m. 4 alt.) cu gară
mică, dar în care domneşte totdauna o agitaţie febrilă.

În sus trenul urcă mai incet la deal, si poate că aceasta

e un bine, fiindcă dă călătorului

răgaz să

admire

fru-

moasele privelişti ce se perindă. pe ambele părți ale
drumului. La km, roz, trenul se opreşte un minut la

Breaza- -de-jos, haltă ce funcţioneză

numai

în timpul ve-

rci, pentru folosința visitatorilor celor două 'comune,
Breaza-de-sus şi de-jos, şi apoi îşi continuă gâfâitul său

greoi spre munţii falnici, cărora le serveşte de avantgardă Cosarnicul, (im. 110.1c0 şi ssi, m.t! alt.) comună veche,
unde pe vremuri era reşedinţa căpitanului de plăeşi.

De aci înainte, linia ferată urmează serpuind cursul
Prahovei, trece prin 2 tuneluri, la Văile Seciului şi Mă-

garului,

(km. 57

dela Ploeşti) şi traversând numeroase po-

duri asvârlite cu meşteşug de inginerii Români peste
câpriţioasa Prahovă, ajunge la Valea-Largă, (km. 19,5%
saa km.59,500 dela

Ploeşti

şi 724 m,

lăsat pe stânga torentele numite

:6

alt.)

V.

după

ce

Boului (km.

a

mai

ss) V.

Dogăriei, (km. 58,5%) V, Pârlită, şi un mic lac, In porțiunea parcursă acum în urmă, dacă veţi - privi. în

sus pe dreapta liniei ferate, veţi vedeă şos. naț. Bucu:
reşti— Predeal, agățată la înălţimi ameţitoare d'asupra
prăpăstioaselor maluri ale Prahovei, iar cam la jumătatea drumului Comarnic—Valea Largă, frumosul castel
al W-lui

Bibescu

ce pare o rămăşiţă

din alte timpuri.

Dela Valea-Largă unde trenul abia se opreşte, în câte:
va minute călătorul nerăbdător, ajunge la Sinaia, (km.
723.159 dela Bucureşti sau 63.15 dela Ploesti şi 798 m.
47 alt.) care se Inşiră surâzătoare dealungul liniei ferate,

cam doi km. înainte de a sosi în gară.
Continuând drumul la deal spre Buşteni,

a
trenul ur-

mează ca şi până aci, Râul Prahova, care trece cândpe
dreapta când pe stânga liniei ferate. Drumul este
atât
4

—

BUCUREŞTI-PREDEAL

CU

TRENUL

de frumos, în cât cei'7 60o-m, ce despart gara' Sinaia
de gara Busteni, par a fi parcurşi -numai în câteva ;secunde, Eşind din gara Sinaia, imediat avem.pe dreapta,
stăvilarul uzinei

electrice a oraşului,

care

după

ce. cu-

lege toată apa Prahovei, o.înghesue sub un tunel
de goo m. După aceasta, tot pe aceiaşi

parte

Valea Rea, apoi m-tele. Cumpătul

(16: m.

prinde Vâlcelul

Tufei,

Căşăriei

şi. Văile

lung

urmează

alt.) care coŞipa,

Stânei,

Saelelor şi Zamura, şi în fine M-tele Zamura (cu Vatea
Mătararalai) pe care se află aşezat cătunul cu acelaş nume, |
lung până la Buşteni.
- “Tot în acest interval, însă pe stânga liniei ferate, vederea este mult

mai

interesantă şi mai

măreaţă, căci pe

de o parte şos. naț. poate fi vâzută din tren, în tot parcursul ei până la Buşteni, iar pe de altă parte uriaşa
culme'a Bucegilor se arată în toată splendoarea ei.Jepii
Mici cu Ciaia lor perfect conică şi Caraimanul.
zid -neîntrerupt de piatră, însoțesc tot drumul pe călător până
la gara .Bușteni. Pe această parte se vede cum eşim din
Sinaia,

vechiul cimitir al oraşului,

cătunul

Gura-Pădu-

rei, fabrica de var Marco Rosazza cu funicularul ei şi
gara Poiana Tapului, (km, 1324100 sau 70.100 de la Ploeşti)
unde in timpul verei, trenul se opreşte un minut.. De
aci se ajunge iute la Buşteni,- trecând pe. lângă casele
lucrătorilor. fabricei de hârtie şi. pe lângă. această din
urmă fabrică.
. Gara Buşteni,

(km, 133 sau 73 dela Ploeşti si 580

m,

%-att.)

situată chiar la jumătătea Bustenilor şi în dreptul Văei
Albe, a fost construită din temelie şi mărită chiar anul
acesta.

În

faţa

ei

(pe stânga

Prahovei) se înalță castelul

clă.

dit de DL G. Gr. Cantacuzino pe m-tele Zamura.
Părăsind această frumoasă gară, linia ferată trece înnainte prin Buşteni,- până la capătul lui: N-Estic, limitat
de intortochiata Valea Fetei, care desparte m-tele Za-

mura de m-tele Sorica (1 619 m. ait.). Pe tot parcursul aces—5=

BUCUREŞTI-PREDEAL CU TRENUL.

ta, Caraimanul,” Coştila şi. cartierul aristocratic al Buştenilor, continuă să incânte ochiul celui.ce priveşte pe
stânga drumului. După valea Fetei trenul trece prin tusub

nelu] 'de

Piciorul Morarului sau de la

Yrestii şi de

la tunel până la gara Azuga, (km. 136,100 saa 76,190 dela Po

eşti şi 952 m.t? alt.) în afară de şos. naț. care de aci seinpe dreapta liniei ferate, nu mai este de: văzut nitinde"
mica interesant, Gara Azuga este la.37o00 m. de Buşteni
a
de Predeal:,
şi la 7700 m. distanță
Dela

Azuga

la frontieră, trenul sue tare, totapa

Pra-

niie
hovei, care acum a rămas un simplu râulet. Posiţiu
descrise
cele
cu
compară
pot
se
nu
destul de fiumoase,
răau
mari
munţii
adevăr
In
Azuga.
şi
c
între Comarni
de
mas în urmă, şi din cauza strâmtorii : văei, pădurile
Clăbuce
şi
(Est)
Taurului
ul
pe Clăbucetul (Vest), Clăbucet
astupă
ferată,
linia
merge
cărora
l
dealungu
tul Azugei,
pe a so:
atât vederea crestelor lor, cât şi pe ici pe colo
i de
drumulu
dreapta
pe
selei naţionale, care urcă tot
fer până

la km

142.160 (sau

km.

82,100 dela Ploeşti şi km.

146

ai şoselei), de unde trece pe stânga lui. De aci şi până la
gara

Predeal,

(Ani. 1.44.5% dela Bucureşti sau '84.5% dela

Ploeşti şi 1 o3r m. alt.) linia ferată” brăzdează această localitate, care îsi desfăşoară pe stânga casele ei risipite
pe dealuri şi printre pomi.
Suntem la Predeal, la frontiera Ţărei către Transilvania.
a Vale
De aci înainte drumul coboară colosal, renumit

a 'Temeşului spre vechia cetate Românească a Braşovului.

Bucureşti— Predeal pe şoseaua națională.
)
ni-Azuga-Predeal

(București-Ploeşti-Câmpina-Comarnic-Sinaia-Buşte

va.
Cine vreă să urmeze şos. nat. Bucureşti— Predeal,
Podului
Capul
la
pe
i
Victorie
Calea
eşi din Bucureşti pe

până la hipo(Piaţa Victoriei) şi va urmă şoseaua Kisselef

drom, de unde drumul o ia la dreapta.
— 6 —

De.aci înainte,

BUCUREȘTI-PREDEAL

Ploeşti

până la Ploeşti, şoseaua este în general 'proâstă și ne- .
presintând nici un interes vor trece . repede: asupra ei;
Intre Bucureşti —Ploeşti ea trece prin: Băneasa— Ferăstrău,
(km. 28),

Otopeni, (km. 15) Să/fica (km. 21), Tâncăbești
Plăsia (km. 31),: Ciolpanu şi Tigăneşti (km. 37),

după care traversează râul Ialomita

pe

trece în jud. Prahova.

interesant care ur-

mează după Ialomiţa,
Prahova, (km. 4) după
Bărcăneşti, ajunge la
In oraş se pătrunde
Şi rău pavată.

Primul

detaliu

de

fier și

este la 6 km. distanță, podul peste
care prin Româneşti, Pucheni şi
Ploeşti (km. 60).
prin calea Bucureşti, intortochiată

Pe această stradă

unde continuând pe

pod

bulevard

se ajunge

spre

la gară,

centrul

de

oraşului se

pătrunde in piața Unirii, din care incepe calea Câmpinei,
<e se continuă spre Predeal prin șos. naționala.

"PLOEŞTII, oraş mare (15.000 loc.) şi frimos aşezat între
Prahova şi Teleajen la poalele regiunii dealurilor, este
capitala jud. Prahova şi sediul autorităților județene, comunale şi al unei brigăzi. Posedă un tribunal,-un liceu
complet,

al.cărui

local

monumental este una din podoa.

bele simpaticului oraşşi mai multe alte şcoli comerciale,
secundare de fete, primare, etc, Printre clădirile şi monumentele din Ploeşti, in afară de palatul liceului putem
„_ <ită: Palatul „Cooperativa“, Gara, bisericile Sf. Vineri
şi Sf. Impărați, Monumentul Vânătorilor 1), Statua Liber-

tăţii şi numeroase case particulare, unele mai frumoase
<a altele.
- In afară de. cele de mai sus,

Ploeştiul

comercial şi industrial de mâna

întâi,

hniile ferate dela

București, dela

este un centru

aci se întâlnesc

Predeal,

din Muldova,

dela Galaţi, precum şi dela Slănicu-Prahova şi Vaălenii"-de:Munte. In fine din Ploeşti mai pleacă, în afară de. Şo1) In amintirea
Griviţa,

eroicului batalion

II de

—]—

Vanatori,

care

a “ laptat

la

” BUCUREȘTI-PREDEAL

Pioeşti-Câ mpina

selele naţionale spre Bucureşti, Predeal şi Buzău, o mul:
țime de alte şosele vicinale, judeţeneşi comunale spre
Valea. Teleajenului, spre Târgovişte, etc.

PLOEȘTI — CÂMPINA.— Calea. Câmpinei se continuă

prin şos, na. care părăseşte

oraşul la km. 63. Imediatse

deschide in faţa călătorului, câmpia cu lanurile ei de
grâu, mărginită în fund (către N.) de-dealuri şi tăiată în
două de admirabila şosea, care până la Băneşti (km. 89)
este formată din trei bucăţi, fiecare în linie perfect dreaptă.
. După zece km. drumul trece pe lângă-ădministraţiile
moşiilor. Chiojdeanca şi Buda-Găgeni
ale

d-lui Cantacu-

zino, lăsând pe stânga Gara Buda pendinte de comuna
Pauleşti. Urmând în sus, se ajunge la „4/e două cârciumi“
loc vechi, unde din timpuri uitate se țin două târguri
pe an, la 15 Aug, şi la 8 Sept.; acestea sunt două hanuri aşezate față în faţă pe ambele laturi ale drumului.
Până la 1878, aci eră schimb de poştă între Câmpina—.
Ploeşti.
„Incă zece km. parcurşi tot în linie dreaptă și şoseaua
lasă de o parte şi de alta gara şi comuna Băicoi, compusă din 3 sate şi 1 cătun (Băicoi, Cotoiul, Tateni şi Găzeni)..

Locuitorii

acestui sat mare, care are 2 biserici Şi o şcoală,.

se ocupă cu industria petrolului şi cu agricultura. La.
Băicoi este şi un isvor mineral numit Cotul Malului. . ;
- De aci continuând a sui pe nesimţite, încă vre-o 6 km.,

şoseaua traversează, după ce a coborit o pantă mare,:
comuna Băneşti (km. 89), compusă din două cătune, iar:
dincolo de ea (km. 90) trece peste râul Doftana al.cărui

mal drept îl urcă (433 m. alt.) şi intră în Câmpina.. Ince-.
pând cu Băicoiul, se arată şi primele ramificații ale munților, iar în fund către N. crestele împărăteşti ale Buce-.
gilor, atrag privirea călătorului. Intre Ploeşti —Câmpina,. singurul sat pe care-l traversează şoseaua, care pe tot
parcursul se menţine excelentă, sunt Băneştii, comună
-

8 —

Câmpina

BUCUREȘTI-PREDEAL

mică, dar în schimb populată de foarte mulţi și nneplă<uți câini, Aviz bicicliştilor.
CÂMPINA. — Orasul Câmpina este aşezat pe “dealurile
Curiacul (Bo5oe) şi Muscelul. El e străbătut de văile Prahova, Doftana, Curiacul, iar la N. are lacurile Şipotul
si Curiacul, De el ţin 4 cătune: Măcelarul, Broştelul, Slobozia și Păcureţi. Coordonatele geografice:

23%5'

long.

E. de Greenwich şi 45%' latitudine N.; 430 m. altitudine.
Câmpina

există din nainte de 1503, si pe vremea aceea

aveă relaţii cu „Braşov ul. Prin secolul XVII, eră bine cuoscută ca stațiune climaterică.
tri răsboiul din 1788, oastea lui Mavrogheni. îşi avea

tabăra Ja Câmpina şi de aci a plecat el la z1 Iulie 1788,
cu armata, când a gonit pe Austriaci dela mănăstirea

Sinaia.
In vechime vama țarii eră la Campina, şi numai
vremea

lui- Alex, Ghica

s'a

mutat

Breaza,

la

de

pe
unde

tocmai în 1852 a fost trecută la Predeal.
Orașul are trei biserici. Prima

„Adormirea“

zidită la

1127 de catre Gr. Bujoreanu şi rezidită la 1833 de Arhimandritul Calinic, a fost reparată la 1888. A doua fon-

"dată la 1828 de câtre căminarul Bujoreanu şi vistierul

Radu Plopeanu în zilele Ruşilor, pe când Grigore Ghika
eră prizonier in Câmpina (1828), a fost reparată în 1887.
A treia cu hramul

„St. Voevozi“

este

mai

nouă.

Afară

de aceste trei biserici-mai sunt în Câmpina; . o .şcoală
primară de băeţi, instalată intrun local nou inaugurat
în Sept. 19og, una de fete,
o ggrădină de copii şi o şcoală
„de maeştrii sondori.
Printre clădirile mai frumoase putem numără: primăria nouă, otelul Bulevard, Vila Hasdeu şi alte vile.
Câmpina este cel mai mare centru petrolifer al ţărei,
şi instalaţiile sale pentru exploatarea bogatelor surse,
precum şi pentru rafinarea petrolului, sunt cele mai însemnate din România, şi capitalul băgat în aceste între9

—
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Câmpina

prinderi se urcă lamai multe zeci de milioane.
Din cauza
aceasta, viaţa comerciala şi industrială a Câmpinei a luat
avânt, în cât: direcţia C. F.R. sa văzut

un aşă de mare

nevoită, să dubleze linia ferată Ploeşti- Câmpina.
„. Pentru a isprăvi; putem. adăugă că în Câmpina mai
este o judecătorie, spital, farmacie, oficiu postal şi stabiliment balnear, fiind şi o importantă staţiune climaterică,
unde vara vine lume multă. Isvoarele sale sulfuroase
sunt cunoscute de mai bine de 8o de ani. Ea eşte tăiată
în două de şos. naţ. Pioeşti-Predea!, iar din marginea de
N-E., pleacă şos. naţ. Câmpina— Telega. Gara (clădită în
1579 şi alt. 405 m. 43) este aşezată
linia "Câmpina—Doftana

pleacă

lângă Prahova; de aci
(6 km.). Lângă gară la

locul numit Gakifa este un isvor cu apă sulfuroasă şi
chiar în faţa gării de partea cealaltă
a liniilor, este mica
mănăstire Poiana, de unde vederea peste valea presărată
de sute de sonde

inegrite, este admirabilă...

.

Schitul Poiana, a fost clădit la 1680 de Spătarul Toma,
Cantacuzino, care Pa înzestrat cu 5 moşii. În jurul lui au
inceput apoi.să se'aseze locuitori, şi. aşă'a luat naştere
comuna rurală Poiana-Sărată .din care .face. parte acest
schit. Ea este la. 36. km. de Ploeşti şi la 5 km. de Câm-:
pina. Înainte .vreme eră situată pe locul numit. PoianaVerde, pe care astăzi este! gara : Câmpina. Comuna are
5 cătune, g biserici, între cari numitul

schit

şi o biseri-

cuță zidită în cătunul. Slobozia, de către Spatarul Mihai
Cantacuzina ca metoc -al..mănăstirei: Sinaia 1). Comuna
este străbătută de văile. Turburea, "Tisa etc, cari se, varsă

în Prahova; ea
Excursiuni
trenul până la
lega de unde în

a
are şi isvoare minerale.
dela. Câmpina. — La Cheile Br. ebului. Cu
Doftana (Hi5 'm. alt.), apoi pe şosea la Tedouă ore se ajunge la mănăstirea Brebu:)

a 1) Marele Dicţionar Geografic al României. Bucureşti 1599 vol. V"3 Manarea

Gesrgă,

architect, Mănăstirea

—
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Istoricul

dramului

Câmpina-Predcal

clădită de Matei-Basarab la 1630 şi reparată la 1843. La
„spatele: mănăstirei. este: un lac adânc cu apa feruginoasăsulfuroasă.

De aci. prin satul

Brebu (50 km. de Pioesti),.se

dă în V. Doftanei:şi puţin mai sus se ajunge

la Cheile

Brebului. Intoarcerea pe acelaş driim, Alte excursiuni se
pot face la Buştenari, la. Slânicul- Prahova peste muriţi,
la Breaza, la Proviţa; la Poiana etc.

„ISTORICUL: DRUMULUI GÂMPIN ASEREDEAL, - — In
istorie se pomeneşte pentru prima oară: de pasul Predeal!
şi de V: -Prahovei, în anul 13631) când Voevodul Nicolae al
Tr ansilvaniei, trimis de regele Ungariei contra lui Vla-

dislav-Basarab, Domnul Ţării Românesti, intră în țară pe
la- Predeal, coboară: V; Prahovei şi: ajunge la

Ialomiţei,
râu.

A

nu

departe

:

:

doua

mlaştinele

de Targovişte, unde este

bătut

pu

:

oară se vorbeşte de A Prahovei, în Mai 1395,

când în urma tratatului incheiat. între Mircea-cel-Mare
şi Sigismund al Transilvaniei, la 7 Martie 1395, ei fugăresc
și bat: armata "turcească

şi oştile :lui Dan,

nepotul

lui.

Mircea, aşă că Mircea- Vodă iși redobândeşte tronul. După
această” lupta, Sigismund” din câuza boalei:soţiei sale: a
fost nevoit să se întoarcă. mai curând în “Trausilvania,
şi pe când urcă V. Prahovei, cu armata lui, Dan cu os-

taşii săi, care-l aşteptă lă Posada, îi zdrobeşte armata ?),
drept răzbunare

că fusese

bătut si gonit

de

la domnie.

Pe timpul iui Radu.cel; Frumos: (1452-1374) găsim că V.
Prahovei

serveă ca drum de trecere
în Transilvania, pen-.

tru călători, mărfuri, şi chiar pentru armate întregi. Să
nu se creadă însă că între Predeâl--Câmpina, prin Orăţii
şi Posada, eră inainte vreme vre-un drum, fie el cât de
prost. Era o simplă potecă îngustă, numită Drumul Dou'1) Gr. G. Tocilescu, manual de Istoria Rom. Ed. I[ Bucureşti 1900,
-2) A. Vlăhuţă;

Din

trecutul

nostru,

Bucureşti 13c8

lescu, op. cit.
—
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Istoricul

nişorilor, pe care abia putea

dramului

Câmaina-Predeai

trece un om călare, iar la

Posada şi Orăţii, locurile erau foarte rele şi periculoase,

din cauză că in dreptul acela Prahova este Ingustă si
malurile ei prăpăstioase.
" Drumul 'cel 'mai vechi pe această vale, pentru căruţe,
a fost construit prin 1737, în ajunul răsboiului turco-rusoaustriac, de către Austria, care a trimes salahori în munţi;
anume pentru acest scop !). Cu ocazia războiului din 1789

. drumul a mai fost reparat şi prin unel€ locuri s'au făcut

chiar poduri de lemn. Cu toate astea, trecerea prin V.
Prahovei eră foarte grea, periculoasă şi ea nu s'a uşurat

decât din 1847, când s'a pus în lucrare. din ordinul lui
Bibescu-Vodă şos. naţ., care în 1854 a fost legată cu Bra:
şovul prin şoseaua Predeal-Temeş 2). Inainte de facerea

şos naţ, unii particulari construiseră peste ape poduri de
lemn şi pentru trecere .incasau taxe dela cărăuşi: aşăla

Intre. Prahova (Azaga), pe la inceputul secolului trecut un
oarecare Vasile: Zangur aveă ' podul său propriu peste
râul Azuga
de cal?).

și

pentru

trecere

percepea

'câte

2

parale:

Dăm ca curiositate, itinerarul ce urma între ComarnicBuşteni, drumul vechi făcut la 1737. Din Comarnic mer-.
geă pe lângă Prahova, până unde este astăzi școala din
cătunul Podul-Neagului

(km. 115).

De

aci înainte şi până

aproape de Sinaia, drumul se cățăra la înălţimi ameţi-.
toare pe prăpăstiosul mal stâng al Prahovei şi trecea pe
la Posada şi Orăţii, „locuri releşi periculoase uude mereu
drumul se surpa“ până intră în cătunul Isvor. După ce tra-.

versă V, Isvorul-Dorului, urmă prin mijlocul satului, pe
unde e str. isvor de astăzi, până: în dreptul Spitalului,
de unde coboră în V. Sgarburei pe careo trecea şi ime-:
1) Babeş G, Ion;

Din plaiul Peleşului, Bucureşti 1833.

>) Idem.

3) Idem,
—
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diat urcă la deal în partea opusă,
tăzi cantina fabricei Costinescu 1).
livezi, paralel cu str. Viitorului şi
capul stradei Carol I, coboră în
mergea înainte,-pe unde este acum
V. Cășăriei

(ofel

Bulevard).

Câ mpina-Comarnie

cam pe unde vine asIn sus mergea peste
Carol 12). Unde vine
V. Iancului şi apoi
b-dul Ghika, până la

Traversă

această

vale şi

îndreptându-se spre stânga suiă' la mânăstire pe unde
vine actualmente str. Cantacuzino, apoi prin Drumul
Dracului (poteca pavată cu bolorani ce urcă la mânăstire) eşiă la

Mânăstire, De aci continuă până în vârful: dealului, unde
este

astăzi

chioșcul

deadreptul jos în
răspundeă dincolo
trecea pe stânga
pe lângă vestitul

dela

răsăritul

mânăstirei,

coboră.

Y. Peleşului o pantă foarte înclinată şi
cam unde e Oppler azi. De aci, curând
Prahovei, şi continuă tot pe acest mal
han „S/onul de Piatră“, dealungul Za-

murei, pe „La. Busteni“, 3) şi ajungea

la „n/re

Trestii“,

unde este tunelul dela” Buşteni astăzi.
CÂMPINA-COMARNIC. — Eşirea din Câmpina se face pe

b-dul Municipal (şes. naţ-), care se continuă prin şos. naț.
Aceasta la km. 97 părăseşte definitiv Câmpina şi urmează
în linie dreaptă până la podul cel mare peste Prahova
(km. 95), după

care

traversează

linia ferată Ploeşti-Pre-

deal şi imediat suind la deal intră în Breaza-de-jos prin
Câmpul

Brezei (platoul pe care sunt aşezate Breaza-de=sas și de-

jos). Cu cât înaintăm şi ne apropiem de munţi, peisagele
- 3) Ţinem acest itinerar, dela un fost pădurar al Eforiei, timp de 32
ani, bătrânul Moise Bucur, născut În cătunul Isvor la 1329, El pare
„ cursese deseori, drumul Comarnic-Sinaia, căci în tinereţea lui lucrase
Ja zidirea bisericei celei mari (1843-1846), cărând cu carul cu boi
piatră, nisip, var şi cărămidă, A fost improprietărit la 1864. Tatăl

său Bucur Bogoslovu eră unul din fruntaşii cătunului [svor, Se pare
că un frate mai mare al acestuia, Ghiţă Bogoslovu, a fost unul dintre
primii locuitori ai Buşteniului.
2) Urmele lui se văd bine şi azi,
torului,

3) Vezi istor:cul Ruştenilor.

pe
:

livezile

traversate

de str.Vii.

_
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Câmgina-=Co maraic

devin 'mai frumoase și'mai impunătoare; vederea de pe
podul cel mare (m. ), se. poate spune cu drept cuvânt
că este admirabilă. *
:
:
" -Dela. intrarea în' Breaza,. şi pe tot. lungul şoselei până
la Sinaia, sunt : înşiraţi stâlpi de lemn, solizi şi înalţi,
cari suportă o serie de 3 sârme groase. Pe această sârmă
se transmite la Câmpina energia electrică necesară exploatărilor' petrolifere, de către uzina din Sinaia,
,
'Breza-de-jos, este situată pe m-teleGurza şi pe
Câmpul Brezei: Asupra începuturilor ei, nu se ştie nimic; bătrânii spun că numele îi vine dela o: păstoriţă.
E compusă din 4 sate (Lreaza-de-jos, Pozal-Vatului, Valea Lungă
şi Vatea Târsei), Are 2 biserici. Una
e.clâdită la 1830 de Slugerul N.
Podul-Vadului a fost ridicată la
puțin cu agricultura, terenul fiind

cu hramul Sf. Gheorghe
Saegiu. Alta în “satul
1818 Locuitorii se ocupă
mai mult muntos; fabrici

însă rachiu şi cresc vite, Comuna

are 'două

şcoli;

una

din ele există oficială dela. 18601). dar 'funcţionă în sat |
o şcoală, încă din '1850.. Ea

eră condusă

de-un

dascăl al

bisericei Sf. Gheorghe. Pe la 1830 în satul Podul-Vadului eră un stabilement de'băi. Valea Cănoasă. este un
isvor mineral de S, 1,-şi Na CI, situat chiar, lângă şos.
naț. );:afară . de acesta: mai sunt: şi.alte. isvoare:minerale în Breaza. Comuna mai. are o fabrică. de: postav
cariere de piatră, mine de. sare şi cărbuni, şi mai multe
ferăstrae, Ea este brăzdată de dealuri acoperite cu livezi
de .pruni,. nuci şi aluni,. Putem. cita dealurile Vârful-

Gurgui, Vârful Ducului, Văriul Comănacului şi Vaile
Cacovei şi Câmpului. "Această din urmă isvorăşte din
m tele: Vrăbieşti şi are o vale prăpăstioasă şi plină de
bolovăni, . „numită pe, o porţiune a ei /âjiitoarea; lo-1) V- A. Urechiă; Anuariul Generaleal Iastrucţiunei Publice pep anulă
şcolariă

1564 -65; Bucureşti

1858,

N

=) Marele Dicţionar Geografic al României; Bucureşti
4

—

1593.

BUCUREȘTI-PREDEAL

curile sunt foarte
munei Breaza, să
Breaza-de-jos are.
conduce un drum
Direct legată de
Sus

(compusă

din

Câmpina-Comarnie

pitoreşti și sfătuim pe visitatorii comeargă să vadă această Vâjâitoare.
haltă pe linia feratăa (m. 102), la care
bunicel..
Breaza-de-jos este comuna Breaza-de.

+ sate:

Breaza-de-sus,

Gura-Beliei, : Nistoreşti

şi

Sardueşti), fostă vamă a țărei până la 1852, când s'a mutat
la Predeal.,
Ea e comună veche, situată pe . coastele

m-ţilor Nistoreşti, Surdueşti, ;Vrăbieşti şi. dealul Talia,
Are 2 biserici. Unacu

hramul

Sf. Ilie, în Breaza-de-sus,

clădită după cum se vede din inscripţie, pe .vremea lui
Ipsilante-Voevod
(1727), de către mai mulţi locuitori. Tot
în Breaza-de-sus, în capul ei de N., mai este o biserică zi-

dită în 1884
mori

de locuitori.

şi ferâstrae. Şcoala

In. comună “sunt
a fost

mai

multe

înfiinţată în 1$64 !)-. La

Gura Beliei, este o carieră de unde se extrage humă cal“cară, care amestecată cu prund dă un var minunat,
>reaza este brăzdată de 1 dealuri, ca: Muchia Inaltă,
Bădia, Vâcăreaţa etc. şi de vre-o 12 văi, ca: Valea Motoşoaia, V. Căruntei, etc. „La 1S2r, boerii pribegi spre
Sinaia şi Braşov,

au fost sosiți din

urmă

aci,. de către

eteriștii lui Ipsilante, trimeşi să-i întoarcă inapoi.
Aceste două Breze, sunt: vizitate în timpul .verii de
multe familii. Ele convin bine, acelor cari doresc să petreacă în linişte cele. două

luni de vacanţă, la adăpostul

lumei și al sgomotului oraşelor. Case ţărăneşti bune şi
curate, se găsesc destule de închiriat, cu prețuri modcrate, şi viaţa insăşi este iefiină. .
..
«
Şoseaua traversează dela un cap;la altul, “comunele
descrise mai sus, lungi de aproape 8 km. Ea sue foarte
'mult dela km. 93 la km. 105; de unde. merge plan cam
7 km., şi apoi coboară-colosal în zigzaguri şerpuite. După

3) V. A. Urechiă: An. Gen, al Instr, citat.
—
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Comarnicul

aceea traversează cătunul Gura-Beliei, ese din acest din
urmă sat (km. 108), trece “puţin mai departe peste linia

ferată Ploeşti—Predeal, apoi peste Prahova şi intră in
Coinarnic, sat lung de 6 km., pe care-l străbate în toată
lungimea lui trecând chiar pe lângă gara Comarnic.
COMARNICUL, comună rurală la 51 km. de Ploeşti, e
aşezat la poalele m-ților Comarnicul (1 010 m.ait.), Gurguiata,
Gâlmeia,

Floreiul

(107 m. att.), Răzarele,

Doamnele (1 iz

m. alt) şi Găguţul. E format din satele-Comarnic
— Podul"
Neagului, Ghioseşti, Podul-Corbului, Poiana, Posada şi
Secăria. .Are trei biserici. Prima, schitu! Lespezile, pe
dreapta Prahovei, în cătunul Podul-Neagului, pe m-tele
Pleşuva

Mare

(1282 m. alt.), a fost

Cantacuzineşti. Aci era locui
cari

trăiau

în m-ti

inainte

construită

la 1661

de

de întâlnire-al sihaştrilor,

de clădirea mânăstirei Sinaia.

Are patru şcoli. Una în Secăria, două in Comarnic şi una:
infiinţată în 1909, în cătunul Podul-Lung Una din cele
două școli,
a fost înființată la 15 Noembrie 1863, şi găsim
că în 1864—63 ea

avea

28 elevi :). Comuna

are

1000

case,. cui o populaţie de aproape 5 000 locuitori, cari sunt
şindrilari, pietrari, cărăuşi şi lucrători la . diferitele. fabrici,

-” La 1 Martie 1gro,. Comarnicul
brici:

aveă

următoarele

a) Fabrică de var hidraulic şi cherestea,

1904 şi Fabrică de cinent
ambele proprietatea 'd-lui
Intrebuinţează

120 —15o

înființată

faîn

portland, înființată. în . 1g08,
G. Bibescu. Putere oo HP.

lucrători şi fabrică pe an 500 va-

goane var, 300 vagoane cherestea. şi rooo vagoane cie
ment. Situate în fața gărei.
'b) Fabrică de butoaie pentru ciment, înfiinţată în 1910,
proprietatea d-lui G. Bibescu.
c) Fabrică de var hidraulic, înfiinţată |in se16, proprie3) V.

A.

Urechia:

An.

Gen.

citat,
—
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Comarnic

tatea d-lui B. Aldasoro. Putere go HP, apă. Intrebuințează 50—7o lucrători şi fabrică anual 8oo vagoane var.
Situată la 1 oo m. spre N. de gară,
d) Fabrică de cărămidă refraclară şi mortar, înființată
în 1889, proprietatea d-lor U. Veidmann şi hunz. Putere
so HP vapori. Intrebuințează so lucrători şi -produce
anual 3230 000 kgr. Situată la N. de gară, cam la 300 m.
distanță.

.

e) Fabrica de var hidraulic Erler şi Co., fostă E. Manotl. Putere so HP. Intrebuințează 25—go lucrători şi
produce anual circa 700 vagoane de var. Situatăîn apropicre de primele, tot pe stânga liniei ferate.
Î) Fabrica de var alb, a d-lui lon H. Costică şi Zvibel.
Construită in 1909:
8) Fabrica de var negru, Bertume si Comp, construită
în 1909.
h) Fabrica de cherestea, şi: lemne de foc a societăței

o
=

Hegatul lomân din: Câmpina. Putere 7o HP vapori şi
apă. Intrebuințează 8o—10o lucrători şi produce anual
cam 800 vagoane, marfă. Situată la 3 km. către N. de
gară, pe dreapta Prahovei.
Comarnicul este o comună de vilegiatură cu climă
dulce şi cu viitor frumos. Deocamdată îi lipseşte . confortul, totuşi vara o-petrec acl 15—2o familii, căci sunt
pe $os. naţ. destule case țărânești de -închiriat, curate,
bune şi cu preţ ieftin. (s0—100 iei pe seson). Are un otel
cu 7 camere, cu 2—4 lei pe zi camera. Viaţa este relativ
ieftină. Are oficiu poştal, farmacie şi doctor care locueşte
in comună. In Mai 1gro, se va începe construcţia unei
băi populare.

Gara

a fost construită

din nou în 1909, şi

considerabil mărită,
Dela Comarnic, se pot face, următoarele plimbări: pe
sosea;

Comarnic—Sinaia

(15 km.);

Comarnic—Breaza—

Câmpina (20 km.); Comarnic—Secăria (10—15 km., depinde de
drum,

ş>s.

e loarte rea pentra automobile şi biciclete). Secăria este

—
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oreem,

In manții Sinaei, Racărului şi Branaia, 47 >
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aşezată foarte pitoresc pe munţii
rile. De

Comnarnic-Sinaia

Doamnele si Furcitu-

aci la Sinaia, peste munţi, se face cam

patru ore

pe jos, iar călare cam cinci ore. Comarnic—l.espezi (schitul,
3sco m.).

Comarnic—m-tele

Pleşuva-Mare

spre

N.-V., de

unde vederea peste vale este admirabilă, Gara Comarnic
este la 557 m. 'qralt. .
„i
:
!
COM ARNIC— SINAIA.— Plecând din Comarnic dela gară
(km. 112), şoseaua merge aproape paralel cu linia ferată,
până la scoala dela capătul Comarnicului (km. 115), Ea
are pe dreapta (malul stâng al Prahovei), m-tele Comarnicul,
V. Bătrioarei şi dealul Coasta Ivanului 5 m. alt.), pe al
cărui versant răsăritean se află aşezată o parte a cătunului Secăria. Pe stânga cei. (malul drept al -Prahorci) se află
metele Pleşuva-Mare

(1 282 m. alt.) pe care este situat schi-

“tul Lespezi și puţin mai sus de km. 115, Valea Obielci.
De aci şoseaua trece pe lângă V. Mesteacănului şi urcă
serpuind m-tele Pleşuva-Mică (1 006 m. alt.), după care lasă
pe dreapta locul numit Ja Gâlmea, V. Floreiu, m-telc Flo-

reiu cu vârfurile Colţului (i c7+ m. alt.) şi Zănoaga (1 100 m.
alt.), m-tele Doamnele 3) (i si2 m. alt.) şi ajunge, după ce
trece pe Ja poarta frumosului castel al d-lui. G. Bibescu
(km. 117), la vechea Posada (pendinte de Comarnic), fostă pe

.

vremuri reședință a căpitanului de plăeşi şşi a doua controlă vamală: Până la finele secolului XVIII-lea, aci era
uitima aşezare stabilă de Jocuitori, de pe V, Prahovei.
In toată această distantă, Prahova şi cu. linia ferată
au rămas jos în fundul văii la 200 m. sub sosea, iar de

partea “cealaltă (malul drept
(a 289 m, alt.), masiv

“al Prahovei),

m-tele

Urzicaru

colosal străbătut de multe văi repezi,. ,

" se întinde pe această parte dealungul liniei ferate > până
lângă Valez-Largă.
De

la Posada,

şoseaua

continuă

a

urca.

din greu: la

deal, coastele abrupte al m-telui Găguţul sau Gagul mic
„

1) Acest

munte

se întinde

până
—

la cătunul
18

—
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” Comarnic-Sinaia

(i 655m. an), după ce a traversat :V. Conciul, si ajunge
suită la înălțimi considerabile,
'la Orăţii (m. 119.500), vale

vestită prin prăpăstiile ei, căci inainta era cel mai greu
loc de trecere, şi aci pe vremuri de ploi mari se surpa
şi se surpă terenul cu pod cu tot. Aşa, au râmas vestite”
potoapele de la' 1830, precum şi cele dela 1854, 1884 şi
1Ş08,

în

urma

cărora

podul

şos.

naț.

a fost'cărat lavale,

iar podul de peste Prahova şi tunelul căei ferate, din
dreptul Văii Conciului, au fost infandate cu bolovani şi
buşteni, în cât circulaţia sa: intrerupt mai multe zile. Vederea-in schimb

este încântătoare,
atât

în sus spre

mâ-

rețul lanţ al Bucegilor, cât şi jos in văgăună unde fierbe
de necaz Prahova; strânsă între frumoasele "poduri de
fier ale liniei ferate Ploesti-Predeal.
Dela Orâtţii, şos. naţ. incepea coborâ. spre Prahova şi
curând trece pe m-tele-Fruntea lui Văsii, (1 539 m. alt.) tra-

verserză:V.. Mărului şi ajunge in dreptul si deasupra
gărei Valea-Largă, după ce a trecut şi peste Valea lui
Bogdan, vestită prin hoţiile şi omorurile ce se făceau înainte vreme în acest 'loc.'Ea se varsă în Prahova chiar
în fața gărei Valea-Largă, şi deseori vara în urma unor
ploi torențiale, vine aşa de mare şi'furioasă, incât aco-.
pere linia ferată, cu toate . ]ucrările de apărare făcute,
de un strat gros de nămol și bolovani.:
.
„ Continuând încă 2 km..! şos. care acum. “coboară, tra

versează pe poduri
Şi intră. în cătunul
până aproape de
la Valea-Largăla

“de piatră linia ferată; :apoi Prahova,
Isvor al Sinaei. Ea urmează acum,,
Azuga,. malul drept al Prahovei.
De
Sinaia, şoseaua are pe dreapta m-tele

Seţu (1:300 m. alt.) foarte frumos plântat de:către :Eforie,
Valea Gagului, m-tele Gagul. Mare (1 5i9.m. ait.), V.. Ca.
nelui, şi în sfârşit-m-tele Piscul Cânelui cu vâriul Câ-.
nelui (a 615 m; alt.), care este chiar în: faţa Sinaei şi: care
se termină în V. Rea ceva mai : sus de. gara. "Sinaia.

In acelaş interval avem pe stânga (dreapta Prahovzi), pro—
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Sinaia-Buşteni

prietatea Isvor, cu plaiul Hofilor (1120 m. ait.), V. Siglei,
V. Isvorul-Dorului, plaiul Colţii lui Barbeş (1120 m. at.)
cu m-tii Zgarburei, V, Zgarburei şi m-tele. Furnica (2 100
„m. alt.)

De la km. 12+ unde începe lumina „ electrică, drumul
sue din nou şi 'la km. 125, trece pe pod de.piatră V.
Isvorul-Dorului. In 'stânga podului se vede abatorul,
| 5o m. mai sus şos. naț. Moroeni-—Pietroşifa (are 27 km.),
iar în dreapta un lac al D-lui Mandrea, unde se cultivă
păstrăvi, Imediat urmează

un deal, di

arfal căruia do-=

minăm fabricele D-lui Costinescu şi întreg oraşul Sinaia.
Panta dealului coborâtă, şos. înconjură fabrica de scânduri, lasă la stânga str. Isvor, ce urcă la spital si intră
în oraşul Sinaia propriu zis (km, 126,30),
SINAIA.—Vezi capitolul special,
,
- SINAIA-BUȘTEXI.—Dupăce a.traversat Sinaia! în tot
lungul ei, şos. naţ. continuă spre Predeal prin b-dul Fer- dinand şi la km. 130.%0 ese din Gura-bădurei (cătun pe=
dinte de

Sinaia),

"

-

Minunata şos. urmează până la Buşteni - învârtiturile
Prahovei, aci coborând, aci urcând din greu la deal. Ea.
e presărată în tot lungul până la Predeal, de bănci
monumentale de piatră, aşezate la umbră pe una din
marginile

ei, şi

lângă

care

se află

mai

totdauna

câte

un şipot de apă rece şi limpede.
Pe stânga drumului,
până la Buşteni (dreapta Prahorei) se întinde uriaşul lant
al Bucegilor, cu următoarele văi prăpăstioase : Vâlcelul
Alb, V. Saelelor şi m-tele Pietrele-Arse (2031 m, alt.), iar

pe creapta fabrica de var Marco Rosazza şi linia ferată ”
Ploeşti-Predeal. De aci şos. traversează linia funiculară
a acestei fabrici, lasă la ' dreapta Lăptăria Piatra-Arsă
şi 400 m. mai sus, sue marele deal dela intrarea PoieniiTapului (km. 133), lung de 600 m. şi: din al cărui vârf
falnicii Jepi cu C/aia lor perfect ascuţită, apar deodată
călătorului fermecat de atâta măreție.
—
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Poiana-Țapului,

Baştent-Azaga

care este scurtă,

şos.

trece

re-

pede traversând
-V. Babei, Urlătorilor şi lăsând la dreapta halta Poiana-Ţapului
(km, 133.5) şi şos. spre cătunul
Zaimnura. La km. 134-1%, drumul părăseşte această Iocalitate, după care urmează aproape imediat (km, 135) satul Buşteni. In Buşteni şos. intră pe lângă un şir de vre-o
20 case țuguiate, toate la fel şi aliniate pe dreapta. ei;
în ele locuesc lucrătorii fabricei de hârtie. Din acest
punct ea poartă numele de str. Carol, care. se continuă
prin b-du!

Bibescu

până

la tunel

(km.

138), la. „Inire—

Trestii“ lângă V. Fetei, unde se isprăvesc Buştenii.
Gara Buşteni corespunde km. 136.4 al şos. naţ.
RUȘTENI.—
Vezi capitolul special.
BUȘTENI-AZUGA.—De la eşirea din Busteni tei 138),
până la intrarea în Azuga km. 140), nu sunt decât 2 030
m. şi nu 'aVem de spus mai nimic asupra drumului. El

merge aproape orizontal, are pe stânga linia ferată, iar
pe dreapta râul Prahova care mai sus (km. 139), trece pe
"“stânga lui, şi ține aşa până la frontieră. Tot pe dreapta
lui mai sunt în această porțiune, 2 fabrici, una de. var,

-alta de cherestea, şi la începutul Azugei o mare fântână (km. 140.1%), construită acolo: de Ministerul Lucrărilor Publice. Cel ce intră pentru prima. oară. în Azuga,
ghiceşte imediat că aci este un centru industrial de mâna.
întâi, după numărul mare al cosurilor de fabrici, ce se
văd răspândite ori unde ar întoarce capul, Ceva mai sus
de fântână, şos. coboară în V. Azugei, o traversează,
trece pe lângă gară (km. 140.500) si apoi curând ese din
Azuga (km. 140,00),
.
"AZUGA, — Vezi capitolul special.
AZUGA-PREDEAL. — Dela Azuga la Predeal, drumul
devine din nou, mai pitoresc şi mai sălbatec, EI e strâns
intre Prahova, căreia i se mai zice pe aci şi Prahoviţa,
"și între Clăbucetul

Baiului

(âreapta Prahorei) şi Clăbucetul

Taurului (stânga Prahorei), Şos. urcă,
—
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Predeal-Irontieră

poceni frumoase, înconjură păduri, apoi -sue-un deal mare
— Malul Ursului — după care lăsândla stânga un canton monumental, trece. peste: V. Ursului. şi intră: în că:
tunul cu acelaş. nume (km. 144),! ce: tine de Predeal. Din

acest punct drumul tot urcând la deal, -lasă. la dreapta
nişte șipote :de, apă, o cărămidărie veche, . şi trecând
peste linia ferată (km. 146), intră în Predealul propriu zis.
pe care-l străbate până la graniţă (km. 153.95) tot pe lângă
calea: ferată (area: ta şoselei),
:
,
-

- PREDEALUL. — Vezi: capitolul speci
În rezumat, şos. naţ. - Bucureşti-Predeal,: are: 127 km.
„până la Simaia, şi 149 km: până la Predeal- frontieră,
(Gara Preiea! este cam în dreptal km, 143,5%),.

:

Această! sosea, în' general, rea pe portiunea BucureştiPloeşti, este admirabilă de la Ploeşti -la Predeal, aşa. că
splendoarei naturale a locurilor pe cari 'le străbate, i se
adaogă și starea absolut perfectă a- drumului, astlel că
amatorul de excursiuni simte o dublă plăcere,-rulând pe
dânsa cu bicicleta: sau cu automobilul. - Sfătuim pe bici- clişti, să n'o parcurgă de- cât între Ploeşti-Predeal, mai
cu seamă

că prima

parte,-pe

lângă

toate desavantagele

ce Je presintă, se mai bucură şi de -plaga javrelor. de:
prin sate, pe cât de necivilisaţi -pe' atât'de numeroși. In:
schimb pe porțiunea Ploesti-Predeal, nici nu se simte 'că .
Sunt câini prin sate.
pe
; Automobilele si motocicletele, pot parcurgge uşor, întreaga şosea. ., |
i
: O trăsură. cu cai buni, are nevoe de 2 zile, 'pentru a:
veni dela Bucureşti la Sinaia.
a
Părţile cele mai încântătoare ale. drumului sunt: Co
marnic: Buşteni şi i Azuga- Predeal,
e
i

—
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-

Târgovişte

Târgovişte-Sinaia pe şoseaua națională.
„ORAȘUL TÂRGOVIȘTE. — Friimoasă şi ' bine situată,
Târgoviştea este din nenorocire astăzi un oraş niort, pe care
numai amivtirile istorice: îl mai ridică. Artera principală
e str. Libertăţii, lungă, curată, pustie şi garnisită cu magazine,

restaurante

şi o cofetărie.

Grădina

publică, tot

pe această stradă, e situată în faţa Primăriei. Alte strade
mai sunt: bulevardul ce duce la” gară, cu bustul lui Heliade-Rădulescu ; str. Brătianu, cu otel Bucureşti, bun şi

ieften; calea Domneascăcu Palatul Justiţiei şi Gimnaziul

Văcărescu, și str. Stelea cu biserica Stelea.
Monumentele
nească

isturice însemnate

făcută de Petru

Cercel

la

:

sunt ; biserica Dom=
1583, şi restaurată

de

Const. Brâncoveanu. In ea e îngropat Matei-Basarab. Actualmente biserica se repară de către Comisia Monumen:
telor Istorice. Alături dejbiserica'Domnească, se află rui:
nele palatului Domnesc şi turnul Chindia, înalt de 20—30m. NR
cu scări multe şi cu balcoane, iar pe dedesubt cu pivniţi
adânci fără fund, cari ne. mai amintesc de. vremile tre-

cute, Biserica

Sfânta Vineri,: făcută de Sultana sau bBă-

laşa lui Const. Cârnul; această biserică arzând! cu oraş
cu .tot a fost refăcută 'de Şerban Fussea la 1850. Biserica
Stelea, unde s'a incheiat pacea dintre Mateiu-Basarab şi Vasile- Lupu,

afost

refăcută

de

acesta, :la 1646

dărâmată, clădită pe. vremuri de
când

Matei-Basarab

peste cea

negustorul” Stelea, pe

ridică în Moldova, mânăstirea

So-

veja. Biserica Sf. Constantin, zidită de. Matei-Basarab, şi
in fine Mitropolia: despre care nu se ştie exact cine-a
construit-o,Pe calea Domnească, se. mai află: situată casa
în care s'a născut Heliade-Rădulescu. .
.
Târgoviştea, are imprejurimi frumoase unde.se pot face
admirabile partide de plăcere. Aşa pornind dela podul
Mihai-Bravul,şi luând frumoasa şosea la dreapta, după
4 km. se ajunge la.mânăstirea Dealului, cu ziduri groase
-—
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Pucioasa

ca de cetate, unde micii soldați (acie ştoala copiilor de trupă),

ne aduc aminte de gloria străbună, Mânăstirea, care-și

trage începutul de la Mircea-cel-Mare; a fost clădită
şi
complet întocmită de către Radu-cel-Mare la.
1500. Înâuntru ei se află craniul celui mai mare erou
al Românilor, al lui Mihai- Viteazul, cu pomete ieşite
grozav în
afară şi cu bărbie rotundă, semnele naturei
de fier, blândă
în acelaş timp.. Ceva mai sus de această
mânăstire, se

află mânăstirea
atunci.

de maici, Viforâta, clădită tot cam pe
”

i

TÂRGOYINTE-PUCI
O -- Din Târgovişte ieşim prin
ASA.
calea Domnească, şi apoi prin calea Mihai-Bravul continuăm şos. naț. trecând Ialomita pe podul Mihai-Bravul.
De la acest pod, lăsăm la dreapta şoseaua spre mânăsti-

vea

Dealului,şi urmăm şos, naţ. de la stânga, spre Pucioa:

Sn, în stare foarte bună. Ea
mine

de cărbuni

şi cu'o

trece prin

Doiceşti,
sat cu

linie. Decauville,

ce merge

ralel cu şoseaua. Aci este şi staţie, de drum de fier.

pa:

Imediat vine Lăculeţe, pendinte de Glodeni, cu o fa- |

brică de praf.de puşcă şi staţie de drum „de fier, apoi
după câţiva km. comuna Pucioasa, compusă din 9 sate
răspândite pe dealuri. .
,
„PUCIOASA 1), este o localitate visitată mult în timpul
verei, pentru apele ei sulfuroase. Este situată la 20 km.
de oraşul Târgovişte cu care e legată prin cale ferată.
Longitudinea E. de Greenwich 230 25”, latitudinea N. 43: 6
şi altitudinea 350 m. .
i
ia
Apele ei minerale au fost descoperite la 1828, de către

un medic rus, şi în acelaş an s'au construit nişte barace:
de lemn, cari erau situate lângă isvorul No. 1 numit pe

atunci

„Fântâna 'de sub coastă“. Comuna

Diaconești, Glodeni,

Malurile,

Micaleşti,

are
g sate,

Podurile-de-jos

şi de-sas,

(Beia,
Pa-

"5 Vezi detalii complete asupra acestei localităţi
în: Dr. Saabner“Tuduri, Apele minerale şi staţiunile climaterice din România.
—
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— Pietroşiţa-Moroeni

cioasa şi Serbăneşti), este luminată toată
are mai multe străzi rău pavate cu
isvoare minerale; două pentru făcut
băut, Sezonul ţine dela 1-lunie—la 1

cu electricitate, şi
bolovani. Are trei
băi şi unul pentru
Septembrie. In Pu-

cioasa sunt;

au loc dese baluri;

un cazino

frumos

unde

două oteluri cu restaurante mediocre şi multe case ţărăneşti de închiriat. Linia ferată dela Pucioasa va fi prelungită până la Moroeni. Dela Pucioasa se poate face o
excursiune la „Afalul ce Răsună* localitate situată pe
teritoriul
rabil.

comunei

Bezdead,

şi care

are un ecou „admi-

Se zice că pe dealurile diniîmprejurimi, ;sunt răspândite
inscripţii latine,

PUCIO ASA-PIETROȘIȚA-MOROEXI — Cum ese din Pu:
cioasa, șoseaua tot foarte bună, trece iarăşi Ialomiţa,
ajunge în satul Şerbăneşti, şi urcând de aci pe dealuri,
căci valea Sa strimtat, drumul devine din ce în ce mapitoresc.

Mai departe trece prin Moţăeni, comună bogată şi frui
moasă,

cu 3 sate (Berivoeşti, Fieni, Moţăeni!,

2

biserici şi 2

şcoale. Dela Moţăeni am scăpat de satele de câmp triste
şi prăfuite, îmbrăcate în sărăcia stuhului şi a papurei.
Până

şi copii, se învelesc şi se rumenesc cu cât ne apro-

piem de munți.
.
După acest sat, şos. naţ. trece prin satul Runcu şiș ajunge în Ţâta, comună mare şi bogată, formată din trei
sate (Buciumenii, Țâţa, Valea-Leuzii). De aci, ea coboarăo vale,

trece Ialomița

pe pod de lemn şi se

isprăveste la Pie-

troşița (35 km. dela Târgovişte), compusă tott din 3 sate (adu-.
- naţii, Pietroşiţa şi Valea-Țâţei).
7

PIETROȘIȚA-MOROENI, sunt 2 comune mari, alipite una
de alia, şi traversate în toată lungimea lor de un: drum
natural lung de 3 şoo m, de oarece şos. naţ, care se is=
prăveşte la intrarea Pietroşiţei, începe tocmai la. „capul
din aiară al Moroenilor. .
.
:
E
o.
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Horoeni-Sinaia

: Este o localitate de vilegiatură, căreia deocamdată îi
lipseşte. confortul. Comunele suferă de lipsa de apă, aşa
că oamenii

sunt siliţi să bea apă

din Ialomiţa. Are 3 bi-

serici, 2 şcoli, mai multe hanuri-otel mari şi oficiu poştal; *
Comuna Moroeni este compusăşi ea din trei sate (Lunca,
Moroeni

şi Huscela). În. Pietroşita sunt două

isvoare. minerale

sulfuroase.
PIETROȘIȚA-MOROENI- SINAL A.—Cum

ese „din „Moreni,

$os. naț. intră în mica comună Pucheni, şi icşind din ea
trece din V. Ialomiţei în V. Ialomicioarei, pe care o va
urma 10 km.

De o parte şi de alta a acestui drum, nu se văd decat
păduri exploatate şi parcă îți inspiră milă falnicii munţi,
desgoliţi de haina lor verde şi frumoasă,şi acoperiţi de
feunze

uscate

si de crăci

rupte.

Şoseaua urmează la inceput plaiul Domnului de pe
m-tele Cârligele (1072 m.|, apoi trece peste V, Calului care
se varsă pe stânga în Ialomicioara, şi continuă prin.
Poiana la Glod, cu isvor de apă pe stânga şoselei şi cu
un canton. Mai departe trece pârâul Glodului, şi de aci
continuând când pe stânga, când pe dreapta lalomicioarei,

ajunge la Cărpeniş, frumoasă poiană cu un isvor deapă,
ci un canton, şi unde-e

o mare

cherestea,

care “are

şi

cantină ținută de Gh. Mateescu din Sinaia.
In drumul acesta avem pe partea dreaptă a Ialomicioarei, m tele Cuptoarele cu vârfurile Măgurici (1 176 ma.)
şi Glădărici (1249 m.) despărțite prin pârâul Glădăriei,
V. Muschiului, m-tele Surlele (a ss3 m.) cu vârful Gâlma.
(1089 m.), şi pârâul: Cărpeniş ce traversează poiana cu.
acelaş: nume (791 m.). Pe stânga dela V. Calului avem:
m-tele Gâlma Mică a Bâtului (950 m), V. Gâlmei, V.Tămâei, m-tele Feţele Dimocşine (1033 m.), V. Fundul- Văii
care se varsă în Ialomicioara în dreptul poenii ValeaLargă prin care trece şoseaua, m-tele Valea-Largă (i 135 m.)

cu vârful Pietricica (2 24 m.), şi în fine
—
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Moroeni-Sinaia

Brazi, ce se varsă în Ialomicioara ceva mai sus de „pârâul Cărpeniş. i
n
ai
“Dela poiana Cărpeniş, tot foarte bună, “Şos. naţ.. “urcă
puțin la deal până la km. 12, de unde intrând pe m-tele
Păduchicsul, devine mai proastă, si suind: tare la deat
când drept, când şerpuind, şi trecând vâlcele pe podete
rele de lemn, ajunge pe creasta m-telui (1 cco m. att.), unde
se-află o cantină săracă, (15.400 km, dela Pucheni). De aci, şo-

seaua tot proastă coboară colosal povârnişul N.-Estic al
Păduchiosului, şi prin vre-o 10 'zigzaguri ajunge la V.
Isvorul Dorului

(em. 19,500), unde se află

cunoscutul

god.

Izvor.
Dela

câteva
Dela
începe
dreapta

Cărpeniş

(km. 10), până

aci (km..19.5%),

afară

de

pârae cu apă nu prea bună, nu sunt de loc izvoare.
podul Isvor, şoseaua se desface în două. La stânga,
calea Codrului (5 km.) spre Furnica (Sinaia), iar la
continuă sos. naț. spre Sinaia, urmând malul

stâng al Isvorului. După vre-o 8oo m. ajunge la pepiniera
_V, Neagră a Eforiei, situată chiar în faţa văei cu acelaş

nume, la gura căreia se află fabrica de cutii de lemn
Pascal Strasabosky.
În dreptul acesta, drumul are pe stânga plaiul Colţii
lui Barbeş, cc .face parte din metele Furnica, iar pe
dreapta m-tele Păduchiosul ce ține până la V. Seacă, de
unde începe proprietatea Isvoru a d-lui G. Bibescu. După
km. 20.120 şoseauă coboară o depresiune măricică, apoi
urcă o coamă de deal, coboară iarăşi o vale şi ajunge
la km. 22, de unde se vede

cătunul

Isvor,

al

Sinaei, cu

şcoală nouă și frumoasă aşezată chidr pe şosea. Dela
km. 22.:% începe lumina electrică, iar la km. 22.35% $os.
naț. traversează str. Isvorul, şi după 450 m. intră în (23 km.
dela Pucheni şi 62 km. dela Târgovişte) splendida

sos. naţ. Bu-

cureşti—Predeal, descrisă în capitolul precedent.

In rezumat,

drumul “Târgovişte
— Sinaia,

constitue o

frumoasă plimbare, în care peisagele admirabile se succed
—
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fără întrerupere,

mai

cu seamă

dela

:

Moroeni-Sinaia

Moroeni

la Sinaia.

Bicicliştii, în afară de o solidă pereche de picioare,
pentru a puteă urcă dealurile mari pe, cari le escala.
dează acest drum, vor trebui să aibăşi frâne puternice
adaptate la maşină, pentru a coboră fără pericol pantele lui. Automobilele şi motocicl-tele pot parcurge cu
uşurinţă

întreaga şosea,

iar trăsurile cu

cai foarte buni,

au nevoe de o zi întreagă pentru a veni dela Târgovişte
la Sinaia,

pă

SINAIA.
- SOSIREA LA SINAIA.—Cine vrea să vină la Sinaia, ia
trenul

fie din Gara de Nord

(Bucaresti), fie dela Ploeşti, fie

dela Predeal; aceasta potrivit diferitelor direcții din cari
vine.
: Cei din Oltenia, Muntenia Mare sis Dobrogea (âretorona,
Câineni, Calafat, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Constanţa, ete.) Vor plecă

prin gara de Nord.
Cei. din întreaga Moldovă, dela Tulcea, Brăila, Galaţi,
precum si cei din alte staţii intermediare, legate cu Ploeştiul/ vor lua trenul din această ultimă gară către Ploeşti.
Sinaia-Predeal.
:
Vezi descrierea drumului, Bucureşti-Sinaia, la capitolul Bucureşti- Predeal cu drumul de fier..
Ajunşi la Sinaia, trăsurile duc pe vizitatori, dela gară
în oraş cu 2 lei. La gară se găsesc şi camioane pentru
transportul bagajelor. Un sfat pe care-l putem da aci,
este ca să se vină totdauna la Sinâia cu. trenurile de
diinineață, căci pe de o parte se evită căldura Inăbuşitoare din timpul zilei, care artrebulsă fie suportată timp
de trei ore în vagoanele încinse de soare, iar pe de altă
parte, priveliştele mareţe cari se întind dealungul liniei
ferate dela Câmpina în Sus, vor
+
puteă fi adnirate în toată
splendoarea lor, +
" Călătorii cari vin dela Predeal
urma linia Predeal-Sinaia.

și din Teaniilvania, vor
|
-

La Sinaia se mai poate veni! şi pe şos. naţ BucureştiPredeal-Braşov, sau pe cea “dela Targovişte-PucioasaMoroeni Sinaia. Vezi capitolele respective.
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În fine s'ar mai puteă veni la Sinaia, fie dela Câmpulung-Rucăr, fie din Valea Doftanei şi a Teleajenului, fie
din Transilvania, prin munţi. Aceste grele drumuri se
vor vedeă la capitolul excursiunilor mari.
SITUAȚIE ŞI COORDONATE GEOGRAFICE.— Drăguţa
Sinaia, cel mai înalt deasupra nivelului mărei din toate
oraşele României, se întinde în amfiteatru ca un adevărat cuib de verdeață, pe poalele impădurite
ale mun„ților

Furnica

(2100

m. alt,

propr,

Eforiei

Spitalelor

Civile)

şi

Pietrele-Arse (2 007 m, alt., propr. M. S. Regelui) cari domină
- larga Vale a Prahovei, şi ale căror creste eterne se înalţă

la 1240 m. deasupra Mânăstirei (860 m. alt.), aşa că vederea
de care călătorul se bucură,

pste cu

drept cuvânt: minu-

nată şi nici o descripţie mar putea zugrăvi, priveliştea măreață ce se desfăşoară inaintea ochiului fermecat. Pe de
altă parte V. Peleşului care o' taie la N. îi formează spre
Buşteni un fel de limită naturală, iar la S. e mărginită
de V. Isvorul-Dorului, una dintre cele mai frumoase văi,
care sărind veselă peste stânci şi bolovani formează, un
şir neintrerupt de cascade graţioase.
Furnica şi -Pietrele-Arse fac parte din masivul Bucegilor, care înconjoară Sinaia. către V. şi N-V. ca o întăritură uriaşe ce pare clădită acolo de giganţi. Visitatorul,
care urcă panta dela gară în oraş, nu ştie ce să admira

mai întâi; oraşul, opera omenească cu nenumăratele lui *
vile, sau munţii şi pădurile imposantă operă a naturii?
Coordonatele

geografice ale mânăstire, (860 m, a!t.) sunt:

0 3y' longitudine E. de Greenwich şi 450 2r' latitudine
Nordică.

,

Cât priveşte altitudinea deasupra
ea.este

aşa de deosebită

pentru

i nivvelului Mărei Negre,
diferitele puncte,

în cât

suntem nevoiţi a o da prin mai multe valori. Gara Sinaia este 1a798m. 47, parcul la 845 m-, mânăstirea la 860 m,
Castelul Foişor la 98om. şi Casa pădurci, de pe Purnicala 1000. altitudine,
:
—
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_ ISTORICUL, SINAEL, — Nu ne putem
întinde aci prea
mult asupra istoricului acestei localităţi, căci în' chestia
aceasta s'ar putea scrie un volum întreg. Afară de asta:
un istoric larg, nu-şi are locul întrun volum, mai mult.
de indicaţii practice. Cine doreşte sa studieze istoria Sinaei în amănunţimi, se poate adresa lucririlor speciale).
Domnul George Coşbuc presupune că la Sinaia, ar fi fost
pe vremuri, una din mănăstirile pe cari Mircea-cel-Bătrân (1385 —1418) le-a schimbat

în 'cetățui, ca să apere tre-

câtorilor Carpaţilor 2). Se zice insă că lucrul nu este dovedit 3), dar ceea-ce se ştie cu siguranță,
pând cu secolul al XV- lea, trăiau ascunși

este: că îriceprin pădurile

seculare şi prin văgăunile munţilor, pusnici şi călugări,
cari se întâlneau cu toţii odată pe săptămână la schitul
Lespezile dela Comarnic. Mai târziu întâlnirile acestea
se mutară la schitul Sf. Nicolae depe muntele Aolomoc.
Tot pe vremea aceea şi până pela 1825—1830, munţii şi
pădurile Prahovei mişunau de tâlhari şi de. hoţi de codru,
: cari aţineau calea, jefuiau şi chiar vomorau pe călătorii
ce se hasardau singurateci prin aceste pustietăţi,
Viaţa monahală proprin zisă, n'a început în acele: locuri decât pe la finele secolului XVII-lea; după ce s'a
zidit la .r69ș mânăstirea

Sinaia

de către Marele

Spălar

Aichai Cantacuzino fiul Postelnicului Constantin Cantacuzino.
Muntele Furnica, pe care se găseşte clădită mânăstirea
se numeă Inainte de epoca Marelui Spătar, muntele 4/olamot sau Alolomoc 1). La picioarele lui cam pe unde vine
azi platoul cazarmei vânâtorilor, exista din timpuri ime3) Ghenadie Enăceanu,
Nifon, Mânăstirea Sinaia

arhimandrit, Sinaia 188: ;
1695 —1895, Bucureşti 1395;

Găleşescu, Sinaia 1635-1395, Bucureşti
*) George

Coşbuc,

Arhimandritul
Alexandru G,

1895.

Din ţara Basarabilor.

3) Al, G. Găleşescu, Sinaia şi împrejurimile, Bucuresti 1903.
4) Archimandrit. Nifon, op. cit. şi Ghenadie Enăceanu, op. cit.
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moriale o bisericuță de lemn, Schitul Sfântul Nicolae,
care a fost reconstruit din nou de un oarecare Nicolae
Grozea 1), supranumit hoţul, şi căreia în 1381 Domnitorul

Mihnea-Voevod

2) îi

face o

danie,

iar in

Alexandru Voevod îi confirmă mai. multe

1681

Ion

dănii. Acest

schit a căzut în ruină în timpul războiului din 1788 si
azi n'a mai rămas ca amintire 'de la el, decât o cruce
de piatră, cu inscripție, ce se găseşte aşezată într'o parte
a platoului vânătorilor; ea afost ridicată acolo în 1838:).

"In privinţa cauzelor cari au determinat pe Marele Spătar, să aleagă aceste locurispentru clădirea unei mânăstiri, legendele şi

istoria citează

mai

multe;

aşa, unele

zic că în urma unui vis avut de unul din călugării dela
Schitul Sf, Niculae, şi pe care acesta Pa raportat Mitropolitului dela Bucureşti, evlaviosul boer sar fi hotărât
să clădească aci mânăstirea, pe care voia so numească
Sinai. Altele zic, că el fiind exilat în Arabia,de câtre

Marele Vizir, s'a jurat că de va scăpă sănătos de acolo
va ridica o mănăstire măreaţă, în care mulţi călugări să
slăvească numele lui Dumnezeu. In fine după alţii, Michai Spătarul Gantacuzino, fiind urmărit de o ceată de
panduri de-ai lui Grigore. Ghica (sait pe tron a doaa oară la
1612), pe când fugia pe drumul Domnişorilor+) spre Bra:) Archim. Nifon : op, cit.
=) Ghenadie Enăceanu: op. cit.
3) Iată

inscripţia

nire s'ad

înălţat

săpată

nedeescei

Biserici,
cu

acum

pe această

cruce:

acestă sfântă
chramul

„Pentru

vecinica

poma»

cruce, în locul Sfintei şi dum.

sfântului

Nicolăii,

ce sai

ruinată

în

resmiriţa anului 1758, iar la 1858 Septemvrie 1, Luni, s'au sfinţită; iar”
acum

saii

ca

să

nu

înăllatu

remăie

în

monachiăi "din, mănăstirea
mai

târziu

viorii

aici acestii sfântii

Sinaca“.

de către. călugărul

necunoscutii

acest

Sfânt

monumentii de smeritul

Partea cu

Victor.

De

italice

altfel

locaşii,

Victoră

schi.

a fost adăugită

lucrul

acesta

se dis-

tinge şi pe loc, (Ghenadie Enăceanu : op. cit.).
4) In vechime

poteca

ce suia

pe Valea

mele de drumul Domnişorilor,

—

Prahovei

la deal, purtă

IE
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şov, oboşind, s'a ascuns în mlaştinele Peleşului :),
tocmai
în momentul când eră să fie ajuns din urmă,şi atunci
el s'ar, fi jurat că de va scăpă cu viaţă din această
primejdie, va ridică o mânăstire mândră şi frumos împodobită, închinată Maicei. Domnului. [n fine, lucru '
sigur
este că dupe ce el a clădit şi înzestrat 'cu moşii” szita-

lul Colțea din Bucureşti, a ridicat. şi terminat! în Julie

2695,0 mănăstire pe care a numit-o Sinai după
asemă:
narea ei cu cea dela m-tele Sinai din Arabia unde
fusese.
el exilat, şi a hotărât ca casă țină de epitropia
'mănă-

stirei dela spitalul Colțea din Bucureşti :)..
O

.

1) Ceva mai jos de locul pe carea

fost clădită mănăstirea,

2) Reproducem

ei

în întregime

actul

de

fundaţiune,

pentru

.

Ă
a se

cunoaşte mai bine disposiţiile instruitului ctitor al acestei Sf,
Ma
năstiri. „Marele şi prea Inaltul Dumnegeii, Cel în Troiţă slavit,
Cel

fără de început, şi necuprins, Cel minunat întru” lucruri
şi: înfricoşat
întru putere, izvorul darurilorcel
.
neincetat, adâncimea iubirei de
Omeni cea nedeşertată, comâra bunătăţilor
cea nefurată, dela care
t6tă darea cea bună şi tot darul
desăvârşit pogsră, Domnul Don:

nilor, prin carele împăretesc Impăraţii şi Domnii stăpânese
pământul,
Cel ce insu-şi este bunătatea, şi însu-şi

Cu a sa nemărginită

iubire de

înţelepciunea şi însu-şi puterea.

6meni, în multe chipuri

du-se, şi întru milă cercetând mântuirea neamului
şi nenumărate

mijloace

ne-a

arătat,

bune şi mântuitoare de suflet, şi pe

şi noi

toţi

milostivin-

omenesc,'şi mule

spre lucrarea faptelor celor

îi „îndemnă

şi făgăduesce

mântuinţă, celor ce vor vrea să o moştenscă pre dânsa, şi multă şi
mare cinste'a aflat tote faptele cele bune lângă cerescul Dumnedei
şi Stăpân. Că pre lucrătorii lor, (adecă ai faptelor celor bune)
îi pri:

meşce cu dânsul şi le făgadueşce Jor răsplătire vecinică;

mai înaltă şi mai presus este milostenia,
prea

puternică-i

este

puterea

şi. mare

că

îi i sunt

iar oscbiş

multe îi sunt darurile,
săverşirile,

dupre

cum

în scripturele cele sânte şi Dumnegeesci, întru cuvintele şi prorociile
ale cuvântătorilor de Dumnegeu proroci, şi întru învăţăturile
cele,
date de Dumnegeu prin purtătorii de Duhul Sant Apostoli, “şi întru
Dumnegeescile cărţi ale purtătorilorde Dumneeu părinţi se vestesce!
Pentrucă milostenia accsta a rugat pe A-tot-ţiitorul Dumnegeu, şi
l-a îndemnat cu pornire spre milostivire pentru noi cei căzuţi pentru
neascultare. Ci dar de vreme ce milostivirea răsbate tăria cerurilor,
şi răsbesce de ajunge tocmai la tronul _mărirei lui Dumnezeu, Milo:

” stenia cu care se hrânesce lipsiţii şi strtinii, cari însuşi aceia se face
23
ÎN
In manţii Sinaei, Racăralui şi Eranătui,
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'ce aavut să învingă au fost mari, din causa
” Greutățile

sălbăteciei locurilor şi lipsei complete

de căi de comu-

lui
povaţă celor ce o lucrează 'şi' duce tocmai la ceruri inaintea
Dumnegeu. Milgstivenia deslegă' legăturile păcatelor,şi pgonesce înfac pre
tunericul, stinge matca focului şi învrednitesce pe cei ce o
„faceţi-vă
dânsa de se ascmănă cu Dumnedeu, . pentrucă dice Christos:

ÎN
cu-

”
Pa
asemenea părintelui vostru cel ceresc“.
" „După cum acâsta'o zice şi scel cu gura de'aur, Sf, lân, la

cuvânt al mivântul ce face pentru milostenie, şi iară-şi la acelaşi
că poţi
losteniei gice: Sf, I6n, Zlataust la etică, că zice Dumneţeu;

fiu dator
şi fără de milostenie să te încununegi, ci dar, vroiă să-ţi
fie incunuca să dobândesci şi mai mare Dată, şi cu îndrăsnire să

să iau hrană dela tine şi
narea ta, că tind mâna mea şi 'mneste drag
m'a-ţi hrânit, sau
nu *mi este ruşine a 'gice: „că am fost flămând şi
căutat, ci, îmi pare
m'a-ţi'
şi
bolnav
sau
adăpat,
m'a-ţi
şi
setos

împărăției cerubine pentru aceste bunătăţi, ca să fiţi şi vos moşteni

.
rilor
şi iu' ;Acest fel de daruri, şi atâta de mare putere are milostenia

pentru că în”
birea de streini. Cum nu şi mai malt trebue a fi cinstită
asemenea celei
legea cea scrisă 'de Dumnedeu poruncă de a două şi
întAiu

şi mare,

care dice:

iubesci

„SA

pre

tău ca însu-ţi

de aprâpele

,
pre tine, şi această poruncă prin milostenie se săvârşeşce

şi întru

„pe nemernicii cei fâră
dânsa se arată, precum şi prorocul Isaia gice:
şi altele asemenea, Dumde casă primescei în casa ta“. Acestea dar,
arătându-ne.. |
nedeu ca un iubitor de &meni, prin Sântele scripturi
, am luat
„Şi eu robul lui Dumnedeu, cel mai mic Michail Cantacuzin
din tâtă inima, şi
pe Dumnedeu întru ajutor, şi di tâtă virtutea şi

nu din cevaal

cu tot sufletul, şi cât ne-ai fost putinţa nevoindu-mă,
meu,

ci din cele ce m'a

miluit iar prea

bunul

şi

Dumnedeu

Stăpân.

" „Am zidit din temelie şi am înălțattin Schitişor numindu-se „Sinaia“
după asemănarea „Sinaei“ cei mari întru slava şi lauda lui Dumnedeu
pe
şi întru cinstea Adormirei Stăpânei noaste Maicei Sânţiei Sale,
apa Prahovei, la pustie subt muntele Buceciului. Unde mai înaintea
zidirea Aceşti

se afla

sichastri, acolo

la pustia

aceasta,

şi neputând

tâlharilor
“trăi de tâlhari, de vreme ce pe acele vremuri lăcaşurile
sichastrimai osebit din alte locuri acolo le eră. A fi zidirea acesta
odihnă şi de.
lor acelora şi altora după dânşii umbrire şi liman de
adăpostire,

ca să jertfescă

mieluşelu!i

spre

mai

pustia. Am

şi pază,

adevărată

pază

lui

Dumnegcu

şi locaşul

tâlharilor

a sichastrilor

ce
acelora,

la acel loc, unde fusese cuibul

cel

curat,

acolo

mai "nainte, şi
pururea

iubesc

făcut şi chiliore cu ziduri împrejur, pentru a lor odihnă

|

E
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nicaţie. Târnosirea ei, sa făcut cu mare alai în presența
Domnitorului Constantin Brâncoveanu, a Mitropolitului
,
Pai

„âvend

acest

obiceiit ei între dânşii

de

ai

obşte

.

uniia

locui Prin pă-

duri, în pustie afară, alţii în, monastire spre pază și posluşania Schi-

tului. Cu acei de prin păduri să vie să ?şi iea hrana lor
din locaşul
acest Dumnedjeesc, ce s'au făcut, rânduindu-se şi obiceiul
monastirei,
aceştia sichăstresce, Peste tot anul a nu mâncă “dulce, având
desla.
gare numai la prasnicele cele împărătesci şi ale sfinţilor: celor
mari,
şi Sâmbetele, şi Duminecile, iar cei ce locuesc în pustie, în
viaţa lor
sunt tot în post, Si când se va întâmplă a muri stariţul cari
va îi,

altul din streini să nu se pue,
năstiora,

pre

cari 7]

va arătă

fi vrednic, şi acesta a'se păzi:

fără decât din obşte,
Dumnegeu,

' ca

din cei din mă:

să'] afle “sorţul,

de a

tot aşă,: s'aă făcut. şi blestem, după

cum arată chrisovul prea fericitului Papei şi Patriarch al Alexandriei, Kir Samuil, şi al prea fericitnlui Patriarch al Ierusalimului,

Kir Krisant,
”
ă
| „Şi când va fi acestă Întâmplare a

Ă
morţei să se

“
i
facă ştire şi Epi-

tropului sântei Monăstiri Trisfetitelor, unde este făcut şi spitalul cu
săraci, care şi acestă Sânta Monăstire şi spitalul din, Dumnedească
pronie, cu milă şi ca darul Sânţiei Sale cei mare, iară-şi noi
le-am

facut. Unde dar, până nu se va face ştire la numita şi gisa S-ta Mo-

nastire accsta de sus a nâstră, să stea jos lucrul, nici de cum hotărîre pentru a se pune stariţ în locu?l altul, să nu se poată face. Si

la luatul samei stariţului şi la ale schitului ce vor fi, pentruca să nu

potă alţii a intră streini, am renduit canonesce, :şi am hotărît să
fie purtător de grije Epitropul Sfintei Monastiri „Colţei“ să ia sama,
De vreme ce pe amândouă aceste case Dumnegeesci, pre noi ne-a

învrednicit Dumnezeu

de le-am facut,

tate

„i

„Făcendu-se două catistise, unul să rămâe la Schit iscălit, şi altul.
să-l aducă, la Sânta Monastire „Colțea“ şi acestă orânduială tot.
deauna să se păzească, şi orânduiala ce-am făcut-o şi am orânduit'o
dela S-ta Monastire „Colțea“ a nâstră, să aibă totdeauna a lua sta-

rițul, să le fie de chivernisclă,
raşi, de

vreme

ce starea

Breu şi de pustie. Dar

şi la neputinţele

părinţilor Căluga-

Schitului este sichăstresce, fiind zidită la loc

si fie

sub

datorieşi călugăraşii
cu stariţul

dinpreună, atât cei din lăuntru din schit, cum. şi cei dupre afară, din
pustie, a se rugă Domnului Christos necurmat, pentru bună starea
blagorodnicilor Domni şi a Mitropoliţilor ai scaunului Ţărei aceştia,
şi pentru tâtă țcra acesta, şi pentru ertarea păcatelor ctitorilor
atât

a celor rtposaţi,

cât

şi a celor

vii, şi

pentru

tot

neamul

şi cel

de aproape şi cel de departe, şi pentru toţi făcătorii de bine ai Mo.
rastirei, rugându-mă şi eu plecatul sluga Măriclor. Vâstrede obşte
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şi: a mulțime de poporeni de prin toate. părţile; in ziua

de 7ș August 1693. Mânăstirea şi :chiliile există şi astăzi
bine înțeles cu modificările impuse de vremuri; aşa buna
oară clopotniţa veche a: dispărut; Toate clădirile”. la un
loc, formează un patrulater, cu aspect de cetate, cu zi-

duri groase şi. cu mici ochiuri de fortăreață.”
" “Timpurile grele şi nesigure au făcut-o de multe ori să

fie părăsităşi stricată, totuşi Domnii şi boerii mau uitat-o

nici-odată, căci în cursul timpurilor i-au dăruit
privilegii.
|
a

diferite
Aa

In 1787, Austria şi Rusia declarând răsboiu Turcilor,
armatele lor au intrat în ţără pe la Predeal; atunci starețul dela Sinaia şi cu căludării, au ascuns la loc sigur

clopoteleşi tesaurele mânăstirei și au fugit în Transil-

vania, lăsând acolo numai pe scutelnicii, cariîn cursul
timpurilor îi fuseseră -.daţi:. de Domni pentru a fi apă-

rat. In anul următor, 1788, Mavrogheni având o luptă
cu Austriacii la mânăstire, îi bate şi îi sileşte 'să pără-

sească posiţia cucerită; ei insă n'o.
ce îi puseră foc 1). Dupe'răsboi, pe
a “fost reparată şi înzestrată cu noi
mai energicului stareţ Justin.
e Aceste evenimente trecute, . Schitul
viaţă liniştită până

la 1802, când

lâsară decât după.
la 1795, mănăstirea:
odoare, graţie nu:
|
”
duse câțiva ani.o

a avut loc băjenia cea

mare, adică când o bună parte din populaţia Bucureştiula toţi luminaţii Domni, şi pe câţi va mai
Domni şi stăpânitori țărei aceştia. Ca pentru
şi slăvitei Maicei lui Dumneţcă, întru a căruia
locaş Dumnedeesc. Ca 'cu stăpânescă milă
păzescă sub Domnescul acoperămint, pentru
Vostre

vecinică

pomenire,

şi darul

rândui Dumnegeu, a fi
dragostea prea cinstitei
nume se cinstesce acest
să-l umbrească şi să-]
ca să aveţi-şi Mariile

Maicei lui Dumnedeu,

" „Şi acest aşedăment şi acestă orânduială să stea şi

neclătită

in vecinică

pomenire“.

(Extras

din

lucrarea

Amin.

să se păzescă
Archimandri-

tul Nif
: Mănăstire
on a Sinaia 1ş Aug. 1695—1835 pag. 17-20),
-)V. A. Urechia, Istoria Românilor, Tomul [| (1736—173
2)
231—232 Bucureşti 1892
pa
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lui, fugită de frică lui Pasvaritoglu

i

Istoric

Căârjalilor., lui,

ta
ot
«sa adăpostit mai-mult tinip aci:
ar
A doua băjenie a avut loc în anul 1821, când după

"asasinarea

lui “Tudor V lădimirescu : de; câtre “Ypsilaite,

başibuzucii! risipiţi prin câpitală 'măcelăreau. imea; Cei '

Zu dare de mână "lua
din ră
iioir "drumul - pribegiei “pe
Valea Prahovei in'sus care acum avea 0 mică şosea 1)'și

ajunseră de se adăpostiră iatăşi,Ja Mâbăstire2). Tot aturici
au fost bătuți, risipiţi de Turci” şi unii ;din ei “fugăriți
peste munţi până la Sitiaia, “Astăzi pe drumul spre Vâr.
au răsbit aci câțiva Arnăuţi făgiți din Târgovişte, unde

ful-cu-dor:aste o stâncă î uinită Piatra: Turcului ; acolo,
spun bătrânii, câţivă Turci din câi ce îirmiăreau pe:.Ar:
nâuți şi-au găsit moărtea, 'rostogolindu-s6 cu 'câi cu tot
a

în prăpastie

Topa

e

ae

-.

” In fine ultima dată, când miănăștirea avi ă sufere în
mod simţiter, fu epoca delâ: 1848—1854, în. tiriipul, răz-

boiului dintre Rușişi “Turci). Ea a! fost transtormâță
a
ao

"ID Urmiele acestui drum se văd şi astăzi, Paralel
e cu nouă str; Viitorii

din Sinaia, Vezi” istoricul lut, la descrierea” drumului” Bucureş
ti-Pre:

deal pe şos, naţ.:

aa

A

A

ti SĂ

e

„2) O parte din fugari au fost ajunşi decătre: eterişti la
Breaza-de,
sus, şi siliţia se “inapoia.
e
rea
în nr i
-3) Archimandritul Nifon, in 0p. cit. la pag. 4o
vorbeşte'de o, lu.
Crare a leromonachului-Dorothei, (mort
- la 1881) intitulată: : Event
mentele timpurilor trecute.: Ari. se :xorbeşte da: evenire
nțele petra.
cute între
16y5—1835,

1845—s54.

D-nul Al, Galeşescu în lucrarea sa citată : Sinaia
la pag. 11 un manuscris, găsit de Archimandritul

reproduce

„Nifon în biblioteca mânăstirei şi datorit Protosinghelul
ui Doroftei Bey.
escu, care venit aci în 7325, a scris. tot.ce a văzut
şi auzit :despte
“evenimentele petrecute la mănăstire până pe la 1880, Manuscr
isul este
intitulat:

Pa

i

E

aia

aa

DR

.

..
pia

2

IASA

TRADIȚIE DE ŞTIINŢĂ, îi
|
- „Despre începutul Mâniăstirei Sina:a ce este zidită între
munţii Car-

paţilor

în România,

sub

muntele

Bucegiul

în apa Prahova,

în apro--

piere de graniţa Austriei, şi de"Schela :(vâmă)
te -se transportează
ân Transilvania la cetate Braşovului“, şi se
găseşte publicat în'în-"
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Istorie

ai

chiar în. cazarmă:

in 1848. de către Turci

şi în. 1854 de

'Austriaci. La' fiecare din aceste ocupaţii i se aduseră mai
multe schimbări.
Cu începerea “anului 1847, inănăstirea Sinaia

işi schiira-

. bă şi felul său de viaţă, de, “oarece Bibescu-Vodă hotărăşte ca "dânsa să nu-şi mai. poată - administră singură
averea, ci să treacă cu totul sub Eforia Spitalelor :). Tot
în 1847,

din ordinul lui "Bibescu, care visitase mânăstirea,

se incepuse din 2 părţi de odată construcţia şoselei -naționale Ploeşti-Predeal ; din cauza evenimentelor din 1848
însă, lucrarea fu întreruptă; reincepută în 1851, fu stâr-

şită abia în 1865, iiar admirăbila şosea de astăzi; cu foarte
“mici modificări, nu este alta de cât cea începută în 1847*)Ă Cativă

ani înainte de începerea şoselei, adică în

1843,

starețul Iosef a început clădirea unei biserici mai mari,
cu patronul Sf. Treime, înconjurată, şi ea de Chilii pentru monachi,

şi pe. care o isprăvi “succesorul

său stare-

tul Paisie în 1846. Din acest moment, mănăstirea Sinaia
este compusă din 2 patrulatere ; primul cel vechi, clădit
la 1693, are

o

bisericulă,

un

paraclis, de jur împrejur

chiliişi poartă numele de celale 3), iar al 2-lea patrulater clădit în 1846 posedă

o

biserică,

două.

rânduri - de

rase şi o'galerie'pe una! din laturi. Din Jaturea
a acestui

patrulater

(galeria) „se vede

cea mai

Estică

frumoasă

priveliste din România şi una din cele mai frumoase ale
lumii De

după

cum

zice cu

drept cuvânt

D-nul

lorga,

tregime în Tucrarea D. lui Galeşescu, Protosinghelul Doroftei a murit
în anul 1591 Probabil că leromonachul , Dorothei şi Protosinghelu
Doroitei este una şi aceiaşi persoană şi ca aceste 2 lucrări sunt una.

şi aceiaşi. (Vezi şi Ghenadie Enăceanu : op. cit.).
„
1) Al. G. Galeşescu : Sinaia şi împrejurimile: Bucureşti 1903.
=) Aceste lucrări au fost conduse de către inginerul Ruset şi de
ajutorul săn Delejanu care pe tot
t timpul lucrărilor a locuit la „IntrePrahove“

(Azuga).

2) Ghenadie Enăceanu:
..

«) lorga

N.:

Drumuri

Op.

citat.

şi oraşe dia România,
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asupra . Prahovei şi: a: întregului 'oraş Sinaia,
poartă

acest nume

de cât din- 1874: în urma

care nu

dorinței ex-.

primatăde M.: S. Regele, - de a se: schimba numele .co-.
munei numită Inainte Podul-ANeagului. Aceasta. avea re-.
şedinţa în Buşteni !);:şi se întindea; dela Posada la.Predeal. unde se mutase. vama,: dela. “Breaza, în 1832... .. .,

Primul început de sat in comuna Podul. Neagului, nas.
mită

astfel

după

localitatea . din Comarnic

'ande.;se

„afiă

schitul

Les-

pezile) =). s'a format încetul cu incetul în cursul timpurilor,
de către. scutelnicii. însărcinaţi: cu paza, mânăstirei. In
17or, Brâncoveanu 'scuteşte. de dări +o puşcaşi; Nicolae.
Mavrocordat adaugă 10 familii ; Grigore Ghi.a. (1735) ao
familii şi Mihai Şuţu (1783) încă 24, toți: destinaţi -apără-

rei acestei mânăstiri, Aceştia sau stabilitîn acele locuri,
au format cătunul isvor 3) şi tocmai, pe la începutul. se...
“colului trecut au început ase stabili locuitori şi la Buş:;

teni, Azuga, Predeal şi în ultim loc. la Poiana- Țapului 4).
_.Cu venirea Domnitorului „Carol ], o eră nouă începe,
pentru mânăstirea Sinaia, şi. pentru :comuna . din care!
fâcea parte. Abia venit în țară în 1866, a

şi vizitat mă-.

năstirea (la 5 August 1866) 5) şi admirabilele poziţiuni I-au.
plăcut atât de mult, in cât s'a întors în 1867, în 1870 iar;
în 1871. a:petrecut acolo, întâia vară, impreună ccu M. Su
Regina. .
is
it
Da
ca
e
Aspectul naturei. celei! mai:î- sublime, măreţia: munților.
ce-o inconjoară,. farmecul infricoşetor. al. întunecatelor
păduri

de brad, aerul imbălsămat

de mirosul: celinelor &):

totdauna verzi, apele ei: cristaline, precum şiş i taprul că pe
[i

1) Primăria din Buşteni a mutat t în Sinaia tot în 374
*) loan G. Babeş : Din plaiul Peleşului, Bucureşti 1333.
3) Pendinte de Sinaia, cu care face curp omun.

4) loan G. Babeş: op. cit.
i
5) Revista germană „Deu/sche Revue“ în numărul său dln Mai 1832,
a publicat note interesante, relative la prima vizită
v
ce Regele Carol
a făcut la Sinaia.
”
5) Ţăranii numesc cetină, crăcile tăiate proaspăt din brazi.
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aci trece una din
Occidentul,

Istorie

principalele.
linii de comunicaţie cre

făcurăca numărul

neîncetat,
'aşă că în

1869—1871

vizitatorilor

Eforia Sp.

să crească

Civile, con-

„. strueşte primul otel, o/e/ IVindsor (actualul otel Regal ?), pentre popasul chervanelor şi.pasagerilor ce. continuu tre-ccau vara la băi în “Transilvania ':) sau se opreau :aci ș
tot atunci se croeste şi:Parcul. ! - '---.
;
Nouă ani mai târziu, adică în 1880, fu construit un al
doilea otel, numit actiialmente 'o/e/ Sinaia; cererile de

camere erau însă aşa de mariîn cât in 1881 Onor.: Eforie
hotărâ construirea măreţului otel Caraiman

după muntele cu acelaş nune.
- Câțiva

ani - înainte,

*=), numit astfel

-

adică în 1876,

fusese pusă

în1 lu-

crare linia ferată Ploeşti-Predeal, care din cauza războiului'
n'a fost isprăvită şi dată circulaţiei decât la ro
Iunie 1879 2). Cu un:an Inainte de începerea căei ferate,.:
adică la ro August '1873, avusese loc la: Sinaia, pe pro-

prietatea Domnească Piatrâ-Arsă, punerea pietrei fundamentale a Castelului Peleș, leagănul Jinastiei Române.
Acest eveniment. important a decis definitiv: de soarta.
Sinaei, care graţie impulsului puternic dat de Augustii.
ei protectori, Regele și Regina lomâniei, 7a -desvoltat.
de atunzi cu paşi uriași, putând rivaliza astăzi cu cele
mai mari stațiuni climaterice din streinătate şi putândfi.
numită cu drept cuvânt Capitala 'de- vară a Regatului. ,
“ Construcţia

Castelului a tost întreruptă în anii răsboiu--

lui, 1877 —78, apoi continuată cu activitate, măreata lu:
crare fu isprăvită şi inaugurată în 1883, Pe de altă parte, față de marea desvoltare
1) leromonachul

Nifon : Preumbările

la

scurt a poziţiunelor “celor mai frumoase
de

fiind în apropiere:

DAL.G.
3) ALG,
reşti

1833,

Ploeşti

Sinaia sau

: Eforia

pug. 940. ..

descrierea

pe-

ale Sinaiei, cari se pot: 've-

1885.

Găleşescu : Sinaia 1695—1893.
Galeşescu

:
ce o luase

Spitalelcr

Civile

aa
—.-40

din Bucureşti.
a.

=

Pa
Bucu...
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„această comună, precum şi faţă de faptul că mulţi particulari işi exprimaseră dorința, de a-şi construi vile în
această localitate, Eforia Sp. Civile “prin “legile dela

"1872 şi 1880, fu autorizată să vândă în bucăţi mici pro:
„prietatea ei, Furnica, cu îndatorirea expresă pentru cum-

părători, de a clădi până -in doi ani, de la . cumpărarea

locului. Legea din 1872, care a dat avânt Sinaei, nu se

„datorește

de cât Principelui Dimitrie Ghika! ne atunci

“Etor, al Spitalelor. Civile, car
a luptat
e
din răsputeri pen- .

tru facerea şi votare-ei
a 1).

a

ta

Prima vilă particulară, fu construită de însuşi: Princi-

“pele D. Ghica, şi ea există şi'astăzi, A doua a fost cea

clădită de Generalul Fiorescu, actuala ;Villă Ştirbeya, şi

a treia vila .Colonelului Costiescu, azi: s Villa Luther
; .
după ele eşiră ca din pământ vilele Catargiu,
Boerescu,
Costinescu etc. etc.
De aci' înainte Sinaia a crescut că

paşi. gigantici, aşa că în 1880 fu declarată comună
ur-

bană; de

ea

ţineau în acest

timp

Intre-Prahov(azi
e Azaga), Busteni,

localităţile

Predeal,

Poiana-Țapului,

Gura-

Pădurei şi Isvor,de cari n'a fost despărțită: de
cât în

1586, când Predealul, Azuga, Buştenii şi Poiana-Ţapului

redeveniră comună rurală cu reşedinţa
în Azuga, iar:
Sinaia cu Gura-Pădurei şi Isvor formară
o singură co-

mună urbană.
Ea
Din clipa aceasta, desvoltarea Sinaei, din toate
punctele de vedere n'a: stat. pe loc un singur.
moment,

iar re-

zultatul acestei progresâri îl avem azi înaintea
ochilor:

„un giuvaer
de oraş, prima stațiune climaterică a Ţărei,
<âre in comparaţie cu celelalte” centre din România
, nu
numai

că nu lasă nimic

mult.

de dorit, dar chiar. le întrece cu

a?

a

Dai

tm

Nu putem incheia acest. scurt istoric, fărăa reaminti,
că Sinaia 'de' azi este oper
in a
cea mai inare parte. a £/oPo

i

-

îi

1) Al. G, Gălezescu: Ef. Sp. Civile pag. 939.
—
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Etoria Sp. Civil

„SINAIA

,

7

viei SPitalelor. Civile din Bucureşti d care nici o dată nu
sd

Eforia Spitalele; există ca atare. şi, sub . acest: nume

dela 1832,

Epitropiele, spitalelor. Colţea,, Sf,. Panteleimon şi al Iubirei de
cand
a
Oameni, au fost unite: sub' aceiaşi administraţie, | Aşa organizată
ţinut până în 187, când Gh. 'D. Bibescu înfiinţează o Eforie a tutu"167 Spitalelor. Această întocmire a durat până în 1856, lulie 28, când
prin un ; decret al caimacanului Al, Ghika, se, desparte averea spițalului, sf, Panteleimon, -de a celorlalte spitale. Cum însă acesta eră

î. bogat, a fost siliţ să ajute neincetat! pe. celelalte, aşa că organiza
“ţia aceasta n'a durat decât până în 1859, ' când! Cuza-Vodă, prin cecretul său din 22 Aprilie 1859, reinfiinţează Eforia, conform decretul
lui din 1847 al lui Gh. Bibescu,
. Intocmirea aceasta a ţinut pâniN n 1864, cand prin legea dela 17 Oc.

tombre 1864, Eforia Spitalelor este instituită casă specială separată de
“Stat, însă sub controlului, fiind obligată a prezintă budgetul ei spre
. motare Corpurilor Legiuitoare. Din acest. timp, spitalele au progresat uimitor şi astă-zi pot rivaliză cu oricee spital „mare din streină”
tate, (Al. G. Găleşescu: Et. Sp. Civile).
Cum se vede, din cele de mai sus, origina “Eforiei se “urca! "tocmai
Ja anul '1695, şi averea ei este compusă exclusiv din donaţii.. Printre
.
donatori, familiile Cantacuzino şi Ghica ocupă primul loc...
. Averea ei, compusă din moşii cu păduri, clădiri în Bucureşti şi in

la” suma de 12

aproximativ

provincie se urcă

. nitul ei după budgetul. 1909— go
“Ea are '137 moşii în 17 judeţe

" abilă de

milioane lei, iar ve.

se urcă În cifra „de s 300 oo lei.
din Muntenia cu o suprafaţă culti-

153 800 Hectare şi cu'șz 40u Iectare suprafaţă împădurită
225 200

şi venitul

acestor

Aceste

proprietăţi

]lectare

rurale

sunt

este:de
obiectul

3 234 062 lei.
unor ameliorări

neintre-

rupte, pădurile amenajate şi mai multe pepiniere instalate în vederea
reimpăduririlor.

Astazi

Eforia

are mai

multe

pepiniere;

la Sinaia,

pe 'şos. Moroeni-Sinaia; la Măxineni-Corbu (ud. Rla Valea Neagră
Sărat); la Bordeiul-Verde (Jud. Brăila); la Pantelimon (Jud, :1ifov);
ta Berislăv eşti (Jud.

Vâlcea)

şi la Morunglavu

Qud. Romanați).

Mare parte. "din venitul Eforiei este întrebuințat la întreţinerea a
“2 spitaluri cu 1 454 paturi (1g03—1910) în cari orice bolnav este îngrijit în mod gratuit: Aceste
mari spitale din streinătate,

multe celebrităţi.

spitale sunt organizate ca şi cele mai
şi personalul lor medical, comptează

In acelaş: timp ele dau facultăţei

Bucureşti, clinicele medicale, în cari viitorii, Doetori
i
instrucţia lor teoretică şi practică.”

de medicină din
îşi desăvă rşesc

Eforii actuali sunt D-nii, D. 1. Ghica, D-r. Chr, Buicliu şi Dr. C.
Cantacuzino iar Director General este D-l-A). Culoglu., ;; :— 42 —
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Clima

s'a dat in lături de a face sacrificii cât de mari, când a
lost vorba de a-i aduce vre-o . îmbunătăţire: oarecare,
Altfei, otelurile, parcul,

băile de hidroterapie;

apa, caria-

lul, lumina. electrică, 'străzile, -precum - şi . numeroasele
plimbări, poteci şi adăposturi de. prin munţi se datoresc
aproape toate exclusiv, Eforiei. Nu trebue să uităm însă
nici pe Marele Spătar Michai Cantacuzino, ziditorul Maănăstirei. Sinaia, a. cărui, umbră falnică şi astăzi, : după

doua.

veacuri,

CLAIA

conduce din

SINAEI. —- Inălţimea

înalțime

destinele) Sinaei.

Sinaei. fiind in inedie, "ae

830 m. deasupra nivelului marei Negre, este natural. ca
aerul ei să fie foarte curat, „căci în afară de aglomerațiunile mari de populație sau de fabrici, aerul atmosferic

“e

la această altitudine. este totdauna pur şşi prieşte de obicei chiar. celor mai delicate organisme %, In afară de. această [av oare, inerentă tutulor înălțimilor, Sinaia se mai
bucură de un dublu avantagiu; pădurile seculare de fag
şi brad, ce-o înconjoară, imbalsămează cu plăcut miros
de răşină aerul ei foarte ozonizat, iar munţii ce-i are îm
prejur, ca o cingătoare gigantică, fac ca clima” ei să fie
dulce, constarită şi agreabilă. „ Este adevărat că dimine.
avea nici o influenţă rea asupra

persoanelor slabe,

căci

în genere casele şi, otelurile sunt higienic construite, spațioase, prevazute cu sobe şi cu tot confortul.
Ş
Pentru

a se vedeă câte 'de dulce clima Sinai, dăm câte-

va medii, calculate pe intervalul 1887, >, la „1509 >, adică
pe 22 ani.
. 1) St. C. Hepites: Album climatologique de Roumanie, Bucarest
2) Staţiunea meteorologică a fost înfiinţată la Sinaia în
1857,

1929.

3) Calculate până la 31 Decembrie 1;503, stil nou,. Datorim toate
aceste date amabilităţei D-lui N. Coculescu, directorul observator
ului

astronomic

şi meteorologic

din Bucureşti, care

cu cea mai mare bună.

a

SINAIA.
Da

a

Clima
Iunie

Iulie. August

.

* Scor.

“erperatură mijlocieaaeru-::.
-::
!
--luiîn Co, între:1837- 1909. 3,
.
ast irse2, pazos
Max. abs. în Co,. „si. a.
.28%3 ' 293! »31%7
28%9:
Minim. abs. în Go: .
i „ni 006 . 808 12
—a0%6
“Ta toată! această perioadă” de: „observaţiuni (1587-1909)
inaximum "observat la Sinaia a fost de aro 7,Co (2 Aug,

1896). In aceiaşi zi “de. 7. Aug. 1896,. la Bucureşti a fost
—-400.8: Ce 5

iâtă prin “urmare

o diferință

' de. 901

în

ininus la Sinaia.De asemenea cea mai coborâtă temperatură
observată la Sinaia a fost
—280 o Co, (28 Ncemarie 1892), pe
când cea 'mai “coborâtă temperatură observată la Bucu-

reşti a fost “de--go» 3.5 Co (4 Ianuarie 1885); deci şi aci averi
n

plus “de 20 5 în favorul Sinaei.

Variația“ totală a co=

loanei termoimetrice ! pentru Sinaia, este de 59% 7, pe când

pentru: Bucureşti este de 100 55 “iar temperatura” din timpul sesonului (lunie:-Septembrie), este coprinsă (1887 /19c9) între: extremele * -F3107 Co (7: August 1896) şi— 306 Co (Sept.
1906) ; numai

în mod: “excepţional

temp. : scade sub 00 în

Septembrie. Din “cele spuse, reese în mod evident că
clima Sinaei este mai dulce şi mai constantă de cât a
Bucureştilor; că ea nu prezintă desavantagiul 'căldurilor tropicale din timpul verei, nici pe. al gerurilor siberiene din timpul iernei,
*
:
-

Aceasta se datoreşte pe de o parte. munţilor” cari îi
formează adăpost şi: pe de altă parte faptului, că la o
altitudine ca a Sinaei unde deşi intensitatea razelor solare în timpul verei este colosală, ' căldura. nu este aşa
de:mare pentrucă rarefacţia aerului: permite pământului
voinţă ne-a pus la dispoziţiune tot materialul necesar, precum şi
D-lor Elefteriu mateorologist şi N. Nedelcovici, calculator şi conservator

de instrumente,

cari cu multă

toate valorile'de mai sus.
i 3) Este. maximum absolut
Eee
fac observaţii,

amabilitate ne-au

dat

şi. calculat

observat ni Bucureşti. Filaret de când s se
.
Ia
.
4
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SINAIA

Clima

şi obiectelor să piardă foarte uşor căldura primită; pa:
” durile contribue şi ele în o parte oarecare: la -păstra
rea

unei temp. constante,

„e net

Strălucirea soarelui a fost la Sinaia

ore pe seson (lunie—Septembrie), în
ceeace revine la 6 ore şi iceva
date interesante:
,

pe zi. Dăm
”

DI

Tunie

Strălucirea.mediea soarelui .. ...
în ore şi zecimi,

1887—1909.

în medie de 739

intervalul 1887—1909,

Iulie

următoarele
E
August

e

Sept.

ci

+-.133,0;206.5 228,1. 172,2 . ;

Soarele a strălucitîn 1908, 140,1 1992 231,6 141.0
şi au fost zile cu soare, . ... 7 26.; 27 -. 30. :39
Soarele

a

strălucit -în

şi au fost zile cu soare
„În mediu

din

1909,

... ;

132

229,6 211,9 140,7

26

27.

29.

24

i

122 zile (lunie-— Septembrie) . soarele : nu. se

arată de loc 16 zile pe seson, adică 4 pe lună.. ... : „7?
În privinţa precipitațiilor. atmosferice, Sinaia nu'stă
mai rău ca alte localități. Natural că plouă mai: mult ca
la câmp,:căci munţii joacă peste tot rolul de pompă aspiratoare de umezeală:.
DI
N
a
Se ştie de altfel că regimul pluviometric al României

este astfel alcătuit, incât totdauna

plouă

mai mult în ]u-

nile de vară 1), decât în cele de iarnă, 'Acelaş.. lucru se
întâmplă şi cu Sinaia unde în lunile de vară (lunie —Sepo

tembrie),. cad

în medie 360 mm. de apă din, totalul de

8oo mm.
ce cad în anul întreg 2). -.
lată media precipitaţilor atmosferice
ani (lastrul 1925—1999)
„lunie

aa
din, ultimii cinci

. Iulie

August

Sept. _

Media apei căzute,(în mm.) 905/9 129,0-'108,8. 72,2 31,6...
Dacă considerăm ca zile de ploaie, toate zilele în cari
1) Vezi descripţia climei Sinaei, datorită d-lui
St. C, Hepites, 'din
lucrarea AL. G. Găleşescu, Sinaia şi împrejurimile,
Bucureşti 1903..-+

?) St. C, Hepites, Album climatologique de la Roumanie,
*
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s'a strâns cel puţin .o - zecime

mm. „de apă avem i urmă:

toarele valori (1),
Numărul

E

ERaa

zilelor de ploaie, cu cantităţile:

W3 pă oa mm

2) = 10 mm.

15
a PS
12

8
|
gi:

lunie
Iulie

7
7

iar (2) ne arată media

(1887/1929)
îi,

August
4.
Septembre în,
celor în cari

cantitatea

de apă

căzută a fost mai mare ca un mm,
|
Anul cel mai ploios. a fost 1got, cu 1172 mm. de apă
și cel mai secetos 1894 cu 537 mm. apă.
__ Umiditatea _relativă.:a aerului -în timpul sesonului
(lanie
— Septembrie) este în medie (1881/1909) de 70%/, sau după
luni de; 71%,

în Iunie, Sole înîn Iulie, 67

74%, în Sept.

în August

şi

i

Media zilelor. cu ceață este de 24 pe an, iar a zilelor
de furtună 17 pe an.:
Îi
-- Presiunea atmosferică, pentru! a întrebuința limbagiul

matematic, este funcţie de mai multe variabile, îîn special
de altitudine, umiditate si temperatură, aşa în cât după
cum. fiezare! punct al. Sinaei îşi are înălțimea lui proprie,
tot aşa îşi are şi presiunea lui medie. "Inălţimea baro-

metrică medie anuală este: de 637 mm:'la 0% pentru 850%
m. alt. Maximum observat a fost de jo3 mm. 1 la o0*
(a

Ianuarie

1907) şi minimum

de

665 Mm.

(10 şi 24 Februarie

1889). lată. şi mediile:

iunie

- Maximum

absolut

atmosferice 1887/1909 '

al

- Iulie

August

N
Sept.

pres.
.-. .

. 695,9 637,5 636,9 62.

“Minimum -absolut al pres.
atmosferice 1837/1993 . . . . . 676,7 673. 6770 615;3
. Pentru a isprăvi,. vom adăogi că vijeliile mari sunt
foarte rari la Sinaia şi că direcţia dominantă. a vântu—

460
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SINAIA

Oraşul

Sinaia

N. suflă cam: 31%, “cel de S.. 18%, Cel de N. E..139%/ şi
cel de V. abia1%/0,1).-- sa iinetoi i zi ni sta „tot,
.- Din, cele. spuse. asupra climei Sinaei, putem'trage conclusia,. generală, că ea este mai puţin extremă decât

clima Bucureştiului, că fenomenele atmosferice nu sunt
cu. mult mai dese ca în acest din urmă oraş şi că nici
umiditatea nu este prea mare, Sinaia fini întrecută de
câtre. Constanţa

în această

privință.

„ORASUL SINAIA.— Călătorul

ce soseşte pentru prima

oară in; Sinaia, rămâne adânc împresionat, de priveliștea

încântătoare pe care o presintă risipirea ei în amfiteatru
pe poalele împădurite ale munţilor Furnica şi Pietrele.

Arse, şi de curăţenia şi aerul civilizat, al. oraşului, In
adevăr, Sinaia, este străbătută în
numărate

lung şi în

lat de ne-

străzi largi, perfect şoseluite şi. mai toate măr-

ginite de trotoare bine aranjate. Ele nu cunosc nici praful, nici. noroiul.

.

„i:

ME

.Topografia oraşului.—Artera principală cec străbate
Sinaiain tot lungul ei dela un capăt la altul, este şos,
naţ., care prin cătunul Isvor si marginea de S. a Sinaei,
până aproape de fabrica de cuie (km. 126.50), poartă numele de.Calea Orăfielor. De aci înainte, până la capătul
NEstic al parcului ia numele de Bulevardul Ghika și
ultimei părţi care ieşind din Sinaia, traversează şi cătunul

Gura-Pădurii,

i se zice Bulevardul Ferdinand.

. Centrul mondain al orasului este Parcul. In jurul lui
sunt strânse otelurile cele mari, la capul lui de S. este
staţie de trăsuri şi -de taximetre, de lângă el pornesc
câteva străzi principale şi în fine aci mişună lumea toată

„ziua, de dimineata până seara.
De lângă capătul

său

de

N-E.

(cet despre predeal)

por:
3

peşte la dreapta către Prahova, sir. Gărei, care urmează
1) Hepites St.; Album climatologique de 'la Roumanie.
— +1 =

SINAIA

Descrierea

Topogratică

satăi direcţia N.- E. „apoi îndreptându- -se către S.-V. ajunge
la gară. "Aceasta! este strada, pe care: vin vehiculele

dela gară în oraş; pietonii pot scurtă drumul. suind la

deal sfradela

Caraimari, care răspunde

tot

du! Ghika în faţa otelului Caraiman, o sută.

la” vale de punctul unde; începe' str, Gărei,
““Dela gară, ca:un fel: de continuare

în bulev ar-

metri mai

a numitei

Să

străzi,

pleacă către S/ o variantă''a "Şos. naţ.: (langă de 16% m),
care urmează cursul: Prahovei până langă fabrica! de cue,
unde” se întâlneşte cu bulevardul Ghika (km. 127); această

variantă, numită Calea Prahovei. a: fost făcută pentru
ca bulevardul să nu mai fie incurcat de cirezile de vite
şi de căruțele 'ce toată ziua se perindează în sus şi în jos.
iixcelentă 'din toate punctele de vedere, ea mai este legată
e sbulevardul :“(sos.'naţ-) prin două străzi fără importanţă:
str. V: A. Urechia şi sii. Piaţa” Unirii:
" Să revenim acum la parc: Din acelaş punct cu str. Gărei,
porneşte

către N.

şoseaua

natională

spre Predeal, nu-

mită. de la Oppler, biilevardul Ferdinanil: Tot din această
piață “către V,, " pleacă sir. Mănăstirei, care urcând la
Sfintele: Locâşuri, lasă

la. stânga. 'stradele” Cantacuzino

“ Tache” lonescu -(ca scări), iar

la dreapta! trei stra-

ele: ce “răspund tot la ' mănăstire şi dintre 'cari ultima
este poreclită Drumul Dracului 1) De aci strada traver-

sează curtea Mânăstirei şi! apoi urmează spre Peles prii
str. Carmen- -Syla, după. ce dă drumul la stânga străzei Fusnicăa şi druniului 'Sf.- Ana. Continuând a su! la
deal, traversează: Peleşul - pe podul Carien-Sylva, lăsă
la” dreapta sr: “Palatului; şi trecând la distanță prin faţa
Castelului- Peles, către:care trimite altă ramură, şi pe la
spatele Corpului de Gardă, ajunge la Pelişor. In. dosul
Corpului de Gardă se desparte din ea str. cu acelaş nume,
care după ce taie 'in două: drumul Sf. ns, eese la Graj1) Pe acolo treceă primul drum la Mânăstirea Sinaia. (Vezi istoricul
acestui

drum).

—
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«hirile: Princiare de pe str. Furiiica.: De!a Castelul PeliîulPo- largă

sor in-sus, această: str.'s« transformă:

alee

Pe sub pădure, care urcând la deal o pantă bine simțită,
1pece pe. lângă fosta Casă de Vânăloari a M. S. Regelui
-(actaătat” Foisor), lasă la stânga Drumul şi Podul Principele
“Carol si sue incă la deal in pădure cam 300 m. (Framoasa
alee

poate

descrisă

aşarinţă ; la canătul

fi arcată.de

automobile,

biciclete

şi

trăsari

cu

m. alt.)

ci are cam.-1 100

“Pentru'a reveni la Sinaia, trebue să adăugăm că nu
putea. descrie în amănunţimi, numeroasele ei străzi şi

“drumuri, căci ar fi nevoe pentru aceasta de un volum întreg
şi de aceea

ne vom mărgini Ja cele mai importante. Dru-

mul Principele Carol, pomenit mai sus, admirabilă alee
1urigă de 3zo ni. străbate una din cele mai frumoase şi
mai birie ingrijite păduri ale Sinai, în care brazii uriaşi

şi cărunţi, îşi dau coate de înghesuiți
ce traversează

Grumul

Sf. Ana,

ajunge

ce sunt. El după
la rezervorul

de

apă:de pe Furnica, unde se întâlneşte.cu Cafea Codrului
Şi cu sr. Frirnica. Această stradă care trece şerpuind prin
partea

cea mai

populată

a Sinaei, mahalaua *) cu acelaş

nume, se uneşte deasupra Mănăstirei cu str, Carmen Sylva.
Lungimea ei totală este cam de 1 7oo m.
-

Pentru

a completa

topografia

Furnicei,

trebue să

ne

întoarcem jos în bulevardul Ghika, în centul comercial
al oraşului, care coprinde oarecum şi centrul său geometric „şi care este Piafa Unirei, situată aproape de Râul

:
Prahova între bulevard şi calea Prahovei.
" Din. bulevardul Ghika, cam din dreptul str. Pietei (ea.
128.1%), incepe sir. Poiana:Florilor care întâlneşte zigzagurile str. Brătianu, ce vine tot din bulevard (km. 127, 100),

-după ce a suit Valea. Jancului, Ajungând sus pe coama
dealului, trimite la stânga str. Codrului (construită. in 199),
„.1) Formată din ţiganii, din țăranii adunaţi - din vecinătate şi din
Rumânii dăruiţi Sinaei odată cu moşiile (lorga Neculai : Drumuri şi
oraşe din România),
..
—
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In munţii Sinaci, Racăralui şi Branului.
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apoi coboară şerpuind în! 'partea cealaltă ;spre Furnica
“(către N.) îns Valea, Căşăriei, vunde: întâlneşte. s/r, Lascar
carui te
„Cafargiu:i dtz o Po
i: Stri:Lascar : Catargiu lecând din Buievard, demes: 128,00)

urmează: cursul. Văei Căşăriei, lăsând la dreapta'str. Cautacuzino şi: ceva.mai Sus str: Vârful:cu- “dor, apoi se-con-

tinuă prin:sfr.: Căşăriei, care după „un: ocol. frumos prin

pădure se uneşte cu:str, Furnica. ceva. mai.:jos-:de. grajdurile Princiăre. Anul acesta s'a isprăvit:o a cincea stradă

mare pe Furnica, sfr.: Codrului, care face legătura între
punctul:cel: mai

înalt:al str. Brătianu şi întretăierea, stră-

si
pai
.-:i
zilor. Caşăriei:şi Furnica. :..
c:.In 'afarăide aceste 5 arteree principale Furnica. mai este
străbătută: “de câteva străzi mai mici ca:. str... Nouă, Da:
vila: ete.;- precum :şi «de : nenumărate stradele.
cari:

leagă

aceste Străzi! intre'ele..n

i: în îi

şi:: poteci

titi.

- Nu putem: încheiă: descrierea” Furnicei fără a-„pomeni
“de Calea Codrului, plimăbare “frumoasă dar; din ;jnenorocire ipuţin: frequentată. Ea incepe : după cum. am spus
din” punctul; unde'::diumul: Principele. Carol: se- întâl-

neşte: cu: str. Furnica: Această : şosea lungă': de 3 km,
după ce trece:pe sub carierele. de piatră: Costinescu, :pe

“din josul: Poeziei: Pusnicului şi pe: lângă “chioşcul' Zgar-

buraă se sue până aproape de: ri100 'mialt. De aci coboară

şerpuind. în! zigzaguri: îndrăzneţe: 'până: 'la» podul.peste
'Valea' Isvorul-Dorului (cam:.550 * m alt.), unde. întâineste:
admirabila şos. naţ. Moroeni-Sinaia (km; 19.500 dela Moroeni),
Recomandăm în special această plimbare” “amatorilor. de
singurătate! precum şi. iubitorilor de frumuseţile naturei,
„Ea-poate:fi parcursă. pe jos, cu bicicleta (min trâne sote),
iti
cu! automobilul, 'cu trăsura sau cu'calul.
;să
trebuie
Sinăei
planului
descrierea
completa
” Pentru.a
mai înşirăm si următoarele străzi.
Strada . “Carol : di: începe * "din +bulevardul Ghika! din
—. 30
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recţia S.-V. către. marginea de S..a Sinaei. In tot pare
cursul său este legată cu bulevardul; din care a pornit,

prin străzile Luminei,V. A, Urechia şi Luther... ..: :. Strada Viitorului, construită în! vara. anului: 1909, începe din str. Luminei; ea este continuarea str. Carol .] şi
urmează livezile 1). ce se intind intre vila Gen. Robescu și

Spitalul Etoriei.: Răspunde în: calea Orăţielor (e. 126,4%0)
lângă cantina fabricelor Costinescu... . -:.....
- iz
Sir. Isvor, care traversează o. parte. a căttinului Isvor,

pânaîn V. Isvorului: la Abator, începe din: calea Oraţielor
(km. 26.300 ); ea: duce 'şi la Spitalul :Eforiei. ,
” Sir.

Cantacuzino,

cu o pantă

bine

incepe

din

simțită esc

str. Lascar

în

Catargiu şi

str. “Mănăstirei

tocmai

în dreptul stradelei „Drumul Dracului“ =).
Str. Spătarul Mihai "Cantacuzino, fostă Poştei, șiîncon-

joară parcul până

în str. Mânăstirei. N'o

amintim

de:

cât în memoria întemeetorului mănăstirei Sinaia.
Dacă continuăm dela poarta N.-a parcului, pe bule:
vardul Ferdinand, imediat ce' am traversat Valea
Pele-

şului, ajungem la Oppler (km: 129,200),: la ' spatele căruia

se intinde o mică mahala

şi unde se ţinc
Maria“.

a: Sinaei, numită. Piaţa-Noua

în fiecare an

la 15 August „Târgul Sf.

Prin''această „parte: trece : Sir. Pri imâriei, Sir,

Valea-Rea şi altele. !! :.:.,
a
la
i
i
In faţa lui Oppler, mai răspinde: stra Palatului, pomenită mai sus. Ea este importantă prin faptul că:'în' prelungire cu str, Carmen-Sylva, formează drumul:
pe ccare
au loc iarna, cursele de bob -Sleigh. i a
ia str
Aceasta

este în chip mai mult sumar descrierea
topo-

grafică a Sinaei. Ea are în total 36 străzi,
pe cari: pot
circula orice fel de vechiule, şi în afară „de
acestea, mai
n Pe aceste livezi, se văd bine urmele
vechiului drum al mănăsticei
Sinaia, dinainte de ss4ș.
EI
*) Pe

aci trecea vechiul

drum dinainte

de

1847.

femei

ă

SINAIA.

Diverse

indicațiuni

sunt tot :în „Înteriorul“oraşului,:; o::mulţime „'de::strade,
stradele. si. poteci; »pe:cari

nu! se poate :merge:;.decât-.cu

piciorul, din.cauză că. unele.sunt .în-:pantă -foarte. mare ,
(Str... Yârtal“cu-dor), iar. altele. sunt cu:scăti (st. Tache Tonesca),
i- Diversa;indicațiunis— Sinaia : fiind: o! staţiune estivala: de. altitudine: de prirăul rang, numeroase! familii, si
persoane: sestabilescpe: timpul verei aci; ocupand vilele
şi apartamentele, fie:proprii, fie-inchiriatesrii ui: |.
- Sesontl. durează de obicei: dela 1 Iunie la r: Octombrie,
iar în plin estevtrei

luni, 15 lunie—15; Septembrie.

.;.,;

Otelurile sunt-.ocupate în, general de: persoanele cce. nu
se stabilesc la Sinâia pe:tot timpul verei, sau.-de cei. ce,
vin numai. în:plimbare.;.: î.-; i:
e
Populaţia fixă a: Sinaei! cste: de. 2 479 : sunete, din
cari :r 839 - Români: şi :600- streini,: “sau. „SBo.: bărbaţi 623;
femei, 544 “băeţi; şi 6şo fete!" „i: sii ini. -

Populăţia “de visitatori în! timpul: „Verei: se ridică până
Ja: 12.000 „sau +15 000 .persoane;

dintre: acestea, cam 8oo.

familii se: stabilesc. fie pentru o lună, fie pentru :2, 3 sau
qiluni. “Trenurile: de: plăcere: adsc şi ele „Dumiriecile: şi
sărbătorile, între.8 0009 şi::io 0000. persoane, în-cursul unui
seson.

E

iai

co

ir da

SIntreg orasul începând; din josul cătunului: Isvor (km.
124.200), precum

şi

de

pe

calea

Moroeni. (km. 22.200), şi

până dincolo' de Gura-Pădurei. m. 139.700!) este, luminat
cu-.electricitate,,.

-.::- ..:

ea

za

îs

« 224- globuri electrice :cu arc şi. 269. cu lămpi: incandescente,

dau

oraşului, . Văzut "noaptea

din

înălțime; un

aspect. feeric, iar -amatorului de plimbări nocturne fi: lurminează calea a-gioruo. :.:
:. .:
i
:
:.De, asemenea, oraşul. posedă o:„reţea: completă de. cănalisaţie =, şi este alimentat
Eni

1) La

: Februarie

o.

întreg cu apă, 3) adusă
-

Dei

-1910.

2) Făcută de Eforia Sp, Civile din Bucureşti.
3) Id.
,
—_32
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două locuri deosebite. -Dela isvoarele

de:S.-V. ale Pe-

leșului (13% m, alt.), ale căror captări sau facut, 1897, si

dela isvoarele „de sub Vânturiza, „captate şi puse în fancr
ționare în

1904...

i

a

ze

:-Isvoarele Peleşejului :au unn debit mediu; de 2000 mas, în
24 ore, care în. mod „cu totul exceptional -poate..scădeă
până la 2000 m.,sau creşte până la 6000 ma, Şi această
crestere. se, produce foarte încet numai in urma unei ierni
foarte „lungi şi 'cu zăpadă multă. Apa aceasta foarte bună
şi higienică,. rece, şi limpede.:ca cristalul, -m'are la isvor
nici o bacterie „Pe centimetru! cub, „Compoziţia ei. esta
următoarea

Co:

: 4) ..

a

Ca... *

SO: Ca.,

paie

0.079. gri

....

...

: 0,020 gr...

CO: Mg... ae
. 04004-gr.
Na Cl
aa
n 20,006 gr,
Materii organice nedosate 0,026 gr. ..:

;
.

,

Bi

:

: Total 0,133 gr. la 1000 cm. cubi.
” Isvoarele de sub” “Vânturişu * au un: debit mai mare.
Astfel media lor in 24 ore este de 6000 mă, poate creşte
până la 7 000, sau descreştă până la 3500. m.5.în 24 ore.
Cum

se vede

Sinaia

dispune în mediu de 9 ooo metri

cubi, de! apă în 24 ore, şi chiar în “timpurile foarte ssece.
toase când acest debit scade la 5500—6 000 m? în, 24
ore, cantitatea! este absolut! 'suficientă pentru acest oraş. :
„INDIC AȚIL PR ACTIGE.—Qteluri, „sunt 12 în Sinaia” şi
anume:
Marele otel Caraiman, compietaiente
restaurat
în anii! 1900. got, “are 120 camere, dintre cari 18. sunt cu
un pat şi 42 cu două pâturi. Din aceste din urmă, „Sunt
24 camere obligate, adică la fiecâre din cele 4 colțuri ale

otelului, sunt grupuri de câte 3 camere cari
riază impreună.

_

.

se Inchi-

a.

3) Găleşescu,:A
G.; Sinaia
l. şi imprejurimile ete. :
— 33 =

n

îi

pa

SINAIA

Otelari -

“Este'un otel de primul rang; mobilat luxosîn stil modern şi având -păturile” complet asortate cu toate 'cele
necesare. E luminat cu electricitate şi are băi, salon de
“lectură, terasă, două restaurante, . fumoir etc: Preţul variază dela 6-12 lei pe zi de” cameră, după poziție şi etaj.

Pensiunea pe zi 12'lei de persoană. Nu sc dau camere
fără

peiisiune. Pentru trecătorii cari doresc: a lua masa

la restaurant, ::sunt următoarele “prețuri: dejunul de dimineața, 1 leu 5o; dejunul dela 12%, 5 lei so; prânzul de
seara, .6 lei.şo. La etajul III, sunt cămere foarte frumoase

ce se dau în timpul verei cu 16 lei pensiune pe zi, adică
camera, mâncarea și serviciul, aşa că revine la 4 lei camera, pensiunea pentru mâncare rămânând tot 12 lei, de
oarece restaurantul

e tinut

de Casa Capşa, care

nu con-

cede nici o reducţie. Otelul are şi . garaj pentru aautomobile.
ia
Otel Capşa, pe b- dul Ghica No.. “14. Are 11 camere,
este luminat cu electricitate şi are restaurant şi cofetârie de primul, rang. Dintre acestea 2 sunt saloane, Costul unei camere pe zi, 8, 10 Sau 12 "lei. Pensiune, compietă, dela 20 la 30

Jei pe. zi, de persoană. Acelaș

viciu ca 'la'otel Caraiman...

ser-

AI

"Otel Sinaia, situat în parc, are. 30 camere, că mansarde şi este luminat cu electricitate. Preţurile sunt următoarele

: camera

cu 2 “paturi,

32:—40

lei „pe: zi;

cu

un

| pat 15 —20 lei pe zi, şi mansârdele 1418 lei pe, Zi;
ceste preţuri 'se înțeleg cu 'pensiune și “după felul! şi “bo.
ziţia camerei. Pentru trecători, dejunul costă 5. lei! și
prânzul 6 lei” de persoană. Camera fără pensiune! nu se
închiriază, Otelul are garaj pentrit autornobile,:
i

" Vila Carola, “sau Petit H6tel, situat pe str. Poştei,
este dependinţă a otelului Sinaia, căruia îi este preferită,
pentrucă

prezintă - într'o

măsură

mai

mică, desavânta-

gele inerente vieței de otel. Vila are 5 apartamente; compuse fiecare din câte 4. camere, antreu, verandăşi, bal:

SINAIA

Oteluri

con. Două apartamente sunt mansarde, însă excelente de
locuit. Fiind aşezată pe coastă, primul etaj face parte tot
din parter, în urmă urmează trei etaje şi, apoi mansar- ”

-- dele, Se închiriază de preferinţă numai, apartamente înregi. Preţul se socoteşte după; mărimea şi felul camerei,
" dela 18 lei pe zi în sus, cu pensiune. Fără pensiune nu
se închiriază, iar în timp

când camera

e angajată şi lip-

seşti, pensiunea tot contează. Locatarii vilei iau masa.
„chiar acolo, E luminată cu electricitate, :are florărie, seră
şi parc frumos aranjat. Este cea mai, mare. vilă, din
Sinaia....-.. ,
fa ai
Pa
„Otel Regal, pe “str, “Poştei No. 2 şi în “parc. Are 33
camere.

Preţul după. cameră, "dela _3—10

siune completă dela .12—20
tricitate.

lei pe zi. Pen-

lei pe zi. Luminat, „cu “elec-

|

,

Otel Bulovară, pe p. dul Ghita No. 73, lângă farma
cie. Are 20 camere, categoria l şi IL. _Luminat cu electricitate. Camera cu un pat, 3 lei pe zi. Cu două paturi,
lei 5o pe zi. Pensiune completă pentruo persoană 19—14
lei pe zi după cameră. Două persoane 18—go lei pe zi
Dejunul de dimineaţă, 1 leu; dejunul dela -120,: 4 lei;
prânzul de seara, 5 lei.
Otel Kiibler fost Nicolau, b- dul Ghika No. 40, are 50
camere cu 8o paturi. A fost reparat şi mobilat complet
în stil modern, în 9og..Este luminat cu electricitate şi
are instalaţie complectă de bae. Prețul unei camere dela
5 la 12 lei pe zi, după. felul. camerei. Pensiunea com-.
pletă pentru o persoană, 12 lei pe zi, cu cameră, Pentru familii cu copii, după

învoială. Pentru trecătorii cari

iau masa la restaurant: 3. lei sot b. dejunul si 4] lei -so b.
“prânzul.
ra
a
1. Otel Belvedere, str. Poştei Io. 13. Arc. 15 camere:
-3 cu câte un pat.şi 12 cu câte 'două paturi. Prețul. va-

riază după poziţia şi mărimea
„pentru care se inchiriâză. |

camerilor şi după timpul
.

.

i

SINa'A

Ă

Vile-Restaarante

"Dtel Oppler;b- dul, Ferdinand No. 2. "Camere 3-6

„pe

zi.
:

lei

Otel Vartal-ei-dor, b-dul Ferdinand. No. 14 şi 16.
“Are” ao camere;

3: “lei pe'zi

cea cu un pat, 5—7

lei pe

zi cea: cu 2 paturi, In ulie-- August, otelul are
:
şi restauTant.
a
5
|
i
“Otel Regina, a

"Otel Silvia şi
"Otel: Alexe

E

e

a.

Popescu, toate situate

în piata Unirei,

au prețurile mai'mici.
Vile

și apartamente

cn luna sau cu sesonul. So-

cotind: după: numărul * camerilor, şi după forma caselor,
Sinaia” are::135
"uite, 'si- 97: 'case

pe Furnica,, în

vile: mari, * 103 vile mici,
țărănești,

Isvor

109 case obiş=

situate'în cea mai

si la Gura-Pădurei.

mare parte

In acest total

de:444 case; nu sunt: coprinse; “clădirile dela Palat; can“toanele statului, şcolile şi „noul local de judecțitorie de pe

“b-dul Ghika.

* Chiriile sunt cam acestea: 'vilele sau “apartamentele
inari, dela 2000
—4 ooo lei pe sezon; vilele sau aparta_imentele mici, dela 1 200—2 000 lei pe sezon; casele. țărăneşti cu 2—3 camere 300 — 500 lei şi casele obişnuite

dela” 406' — 1260 lei pe sezon.
" Abatorul,

este situat pe V. Isvorul-Dorului

în cătunul

Isvor. Anul acesta : (1910), se“ constueşte 'pz - locul „celui
vechi, un abâtor ! sistematic, care va voSta 0060 lei.
Măcelării, sunt 4 în Sinaia, foarte curat şi i higienie
instalate. :
Brutării, sunt tot. patru.

a

“ Restaurante. —Ote.urile cele mari au restaurantele lor,
In total sunt în timpul verei, 15 restaurante. La otelurile:
Caraimaâ, Capsa,

Sinaia, Regal, Bulevard, Kiăbler şi Varful

cu: dor. Apoi restaurantele Ion Pasăre pe str. Lascar Catar'giu No. 1 şi Strasman Carol, sus pe Furnica. In piața Unirei
sunt: birt la Berbec, restaurant
.

—
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şi berărie Bucureşti etc.

SINAIA,

”

Indicaţii

practice

„ Cofetării, sunt două în timpul verei, .
Capşa pe b-dul Ghika No. 74. Casă de tirul rang,
Lomboane, . ciocolată şi prăjitu: ie totdauna „proaspete.
Sampanie. Sala. „ parchetată, şi .uminată cu electricitate,
pentru concerte și baluri.
:
- Riegler, în parc şi in pădure la palat. Tot în pare este:
«
şi Casino Riegler.. Ambele au aceleaşi prețuri ca la Bucureşti,

Băcănii. sunt 14 în totul. Citărn “principalele. George:
Mateescu în. piaţa Unirei, este asortată cu cele necesareşi poate rivaliza cu orice băcănie imare din Bucur.şti.
Magazinul de Consum Mercur, situat în parc, e deschis
numai

în timpu. verei. Se poate. spune

despre el.ca şi

despre cel de sus.
„Alte băcănii, tot bune, mai sunt: V. Gologan din piaţa:
Unirei; ; — la Hristache Stefanide pe b-dul Ghika vis-â- “vis.
de stel Kabler ; — Ion Pasăre pe str, Lascar Catargiu;—
Carol

Strasman

şi Stoicescu sus pe Furnica, etc.

Berării.—Coloseul Oppler, b-dul Ferdinand No. 2—Be-.
răria Azuga la otel Silvia, în piaţa Unirei. — Elişeul Lu-.

ther, str. Carol

No,

33. —— Berăria

N.

Popovici

pe Str.

Spătarul M. Cantacuzino.
Brânzării.—Brânză de burduf, caşcaval şi urdă dulce.
la: Radu

Ardeleanu,

stradela Caşariei No. 2; = Andrei.

Stănicel, str. Luminei No. 1.

Lăptării. —In timpul -verei lăptăria Paianu' şi Za
dinski are sucursală .la Sinaia, b-dul Ghika. No. 35. Lap-

tele se împarte în oraş cu căruţa. — Mai sunt! apoi nur
-meroşi' lăptari ambulanți, tărani din imprejurimi. |

.

Magasine de vinuri.— "Desfacerea produselor viilor:
Cantacuzino, în“ parc; tot 'aci se vand şi păstrăvi, vii. —
Desfacerea, viilor. Brătianu, tot în parc,
Prăvălii diferite. —In piaţa Unirei sunt: un magazin.
de sticlărie şi porțelan ; — două spălătorii; ; — o pescărie
—un pălărier;—un cismar; tinichigerie; —croitor;—btânzărie şi lăptărie;— ceasornicărie şi frizerie, Unele din el.
—
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Indicaţii practice

Pe 'str.. Spătarul AM: Cantacuzino este un magasin de: mia:
niufactură, un 'coator şi un “croitor, — "Pe str. Lascar Catargiu un croitor.—In pârc, un coafor, şi altul: la baile de
hidroterapie.
:
"Zarzavat: şi fruote.! =1In fiecare .zi, vin Sarbii

dela

Câmpina, cu 'căruţele încărcate :'de zarzavat. Ei: colindă
tot, oraşul, aşa că fiecare îşi poate cumpără ce- i trebuie
chiar la domiciliu. De asemenea ţărani şi țăranice; umblă cu fragi, smeură şi mure, In piaţa “Unirei,: Sau construit anul acesta (2910) de 'către Primărie cinci pavili-

oane, unde se “vor vinde fructe şi: zarzavaturi,
“Poliţia

-

şi paza oraşului. — Str. Primăriei No. 3. Si-

naia are un polițai, un comandant de sergenţi şi un co-

misar. Sunt 4 sergenţi de zi, şi 13 de noapte, iar pe timpul şederei
ş
M.M. L.L, acolo, se aduce dela Bucureşti vre-o
30 sergenți, întrebuințaţi exclusiv, la paza palatelor.
|
Trăsuri de piaţă. şi taximetre. —' In Sinaia în tim=!
pul, anului sunt 6 birji de piaţă. In vara anului 1909,.au
fost 60 trăsuri:şi: 6 taximetre automobile. Tariful taximetrelor este, cel fixat ' prin anunţuri speciale. “Tariful
birjilor este următorul: 2 lei ora 'în oraş; 1 leu cursa;
2 lei dela gară acasă sau vice- -versa ; pentru excursii,

lungi, după învoială. Preţurile sunt cam următoarele, după: |
felul trăsurei : Sinaia-Buşteni si inapoi, 4 -8 lei; Sinaia-"

Azuga şi “înapoi
14 30 lei; Sinaia:
Staţii de trăsuri
“<ului ; b) pe b-dul

8-16 lei; Sinaia-Predeal ' şi înapoi
Comarnic 15—30 lei.
sunt: a) pe b- dul Ghika la poarta par-i
Ghika colt cu str. Carol; c) pe b-dul

Ghika la Hristache Ştetanide, și di în pădure, la bufet |
(namai dimineţile frumoase).
Ă
Poştă, telegraf şi telefon, b- dul Ghita: No: 80;. în:

fața otelului Caraiman.
”
În timpul anului, şi în timpul sesonului burourile func:
ţi onează în modul următor :
Ă

_

=

,
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SINAIA

1. serviciile

Indicaţii

de mesagerii, mandate, Casa

practice

de: economie

şi abonamente la jurnale,. deschise . tot anul dela 8—12
a. m. şi dela 2-6 „p. m. afară de duminicele. și Sărba-

torile când sunt deschise: numai “dela 8—r2 a.m.;
2, serviciul de poştă ușoară este deschis tot anul,
clusiv sărbători şi duminici dela 80 dim:—60 seara;. ..
. 3. serviciile de telegraf şi telefon: sunt, deschise : „dela.
1/4 Aprilie —1/14 Iulie, dela 7 dim —go seara.: Dela 1/14
Iulie —r/14 Octombrie, dela 70 dim.—110. noaptea; :,..::;
4. taxa unsi convorbiri telefonice „în oraş, este de.25

bani; o convorbire de '.in judeţ şo bani; o „convorbire:
de 3' în judeţele vecins 1 leu ; o convorbire de 3!3! cu județele mai depărtate 1 leu 50. Taxa unui avis telefonic 23,
bani. Convorbirile dela 10? seara in sus, se taxează îndoit;

„5. Sinaia este legată cu Bucureştiul prin circuit telefonic special, şi poate vorbi, cu toate oraşele din țară,
legate prin circuite telefonice speciale, cu Bucureştiul.
In Transilvania şi: Ungaria, se poate vorbi cu următoarele oraşe: Buda- Pesta, Alba-lulia (Gydla-teherrâr) şi Cluj
(Rolosear), şi o convorbire de 3 minute costă 3.lei. Apoi
cu Predealul Unguresc, Braşov, Sireda (Csikszereda), Sibiu,
Sighişoara (Segesear),. şi o convorbire "de 3 minute costă

1 leu 3o. Convorbirile urgente costă triplu, Avizul tele:
fonic 1 leu;
'
ae
6. scrisorile în oraş se impart | regulat, şi, sunt 3 sau
4 curse pe zi, în timpul verei;
„7, Scrisorile

se ridică. din cutii de 4 ori pe. zi: la 6

dim., la 9'/, dim., la „4.p. m. şi la 1 p. m. ela garăşi
dela "oficiul poştal, ele se ridică cu2o' inainte de plecarea
fiecărui tren;

,

. „8. cutiile de scrisori, sunt

aşezate in, următoarele străzi

cesca) ; una pe str, Mănăstirei No. 7; suuna pe str. LascarCatargi No. 7; una la otel Sinaia; una-- la otel: Regal
(în parc); una pe str.. Poştei. No.-1 “(aroal. Eforiei); una” la
—. 59.7
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Indicaţii pract ce

otel” Catairian; una pe b. dul Ferdinând: No. 2 (Oppler) ;

una în' piaţa Uairei 3 ; ina peb- -dul Ghika la administrația

plășzi, No.:16; ună In Piaţa- nouă ; “una pe b- dul: Ghika

No. 68; ună pe” str, Carol! No: 36; ună Ja dim, Făbticelor
| Costinescu şi una la "gară: Total: 7 cutii | de” scrisori,
-cu cea 'dela oficiul ' postal.
sie E a
> Tutun, timbre și: măroi” postale. = - Mărci

la Oficiul postal, Pe b- dul Ghika! “No. 63,

postale

este'o-mică

librărie:care vinde tutun, tiinbre și mărci postale. =—Mărci
postale şi tutun: se-mâi găsesc şi pe "lă unele 'băcănii.
Priimătia; care eră. în! str Primăriei No. 5 se va mută

în vara anului” acesta (1910), în: localul „propriu
"din b- dul
“Ghika No.:56.
a
a
it
:* Judecăţorie: şi”i'aăzitisteaţia plăşei, Sunt instalate
-dela April! trecut! „oo in, „localul propriu” “din b- dul
“Ghika:No 16;
SI
e
Mia
-

Manegiu. —B-dul Ghika No- i29.!

pm,

- Doctori: D-rul Mamulea, la Spieatăl Sinaia. - Dâcte:
rul “Torhâsian,: str, “Lascar Catargiu No. 7. — Dr. Emil:
“Codru-- Drăguşanu,: str. Valea-Rea No. 2: In timpul verei
„mai Sunt diferiţi: specialişti ca: Dr, Urechia, Dr. N. Tomescu; Dr. Stoiteseii, Dr. Urlăţeanu, Dr. Severeahu, Dr.
Adgelescu. etc.
Farmacie.--B-dul Ghika No. 73.
'
* Florării, -—-Saier Nemeth In parc, — Florăria. „Weiss
pe 'str. Lascar Catargiu No. 4
iu
:
?
Chiosc de: Jurnale. şi! cărți: poştale ilustrate, —

Pe b-dul Ghika' No. 63. — Chiosc la: poarta” de'S. a: par-cului: — Chioşeuri: “In pare. — Vanzatori ambulanți în to,
“oraşul.
- Bazaruri” cu diferite lăcruri. In: pare. —La poarta parcului. — Pe:b-dul' Ghika No. 68.- - Fotografi. — Alfred Brand, 'str. Garei „e. 4 — Dus-chek, b-dul Ghika No, 68. “Costume și țesături” româzeşti, pe b-dul Ghika.
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Băi-Fabrici

- Băile de hidroterapie. —Sânt așezate în pare,
şi au

- instalaţie completă 'de hidroterapie.-:Apa
llimpede

'are

o temperatură: de:-ț:p2:5C0 lă presiăieâ nâtiir
ală” Sint
conduse. de un doctor:special; care'ate la'dispoziţi
e mas:
'seuri 'şi masseuse: Sesonul băilor: țitie dela'x
Iunie la 25
“Septe

rhbrie şi 'se pot: luă! orice. fel 'de' băi;: calde şi

reci,
duşuri de tot felul, băi'
.
vapori de
ete. ”
iza iz,
Eforia Sp. Civile, tratează: cu o societătă 'străină-per i
itiă

construirea unui'stabiliment nou de 'hidrâterăpie!”: 2).
Cazarma, este situată pe un platou deasupra'maă
năsti.

irei” Vara este. ocupată ! de batalional “dă. Vânăto
ri -câre

face -garda la Castel, şi iarna de o 'compăriie
de infant: -

“FABRI
A. Insta
CI
lâţiu;
nile industriale
ale d-lui

Emil Costinescu:

!

a
i cea

» 1. Fabricade cherestea, inființată. la 1880,'
de către

firma

Popovici,

Costinescu şi Co... In 1835 a fost răstu

m=
părată. de “catre d-l Emil Costinescu, care!pe
lânga maşinele

existente,

Girard

a mai

inzestrat-o

cu o turbină sistem

de '183 cai, o. locomobilă Sistem “Wolf
,

două

dynamo, mai multe 'gatereși circulare pentru
tăiat lerână.

rie, o moară pentru măcinat cereale, precu
m. şi diferite
alte maşini, Produce anual până la:10
000 m*'lemnărie

Şi. ocupă zilnic: până: la: 120 : lucrători, -dintr
e, cari peste .
90%, sunt Români.
i
i
- Lemnul ce se întrebuinîn'țea
fabric
ză.
ă. să exploatează
din pădurile
din imprejurimi.Se mai'exploatează şi lemne
„de “fag; pentru foc, până. la:50'00o 'ms,; precum
şi: pentru

scânduri de hambare,! doage, şindrile,: lopeţi şi obezi.
Se
întrebuinț
ează până'la

zoo tăietori de: lemne, precu

m 'şi
Până la 200 cărăuşi pentru transportul lemne
lor, toți Ro: Da
ga
mâni, ni

"2. Fabrica de var hyăraulio, înființată
la 1886, este

situată pe Prahova

in jos, In localitatea

numită

Gagu.

E înzestrată cuo turbină de 120 cai
Şi” cu diferite maD

-—
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„Fabrici

şini. Produce anual până la 500 vagoane var; şi “întrebuinţează zilnic, zo. lucrători, toți Români..
„3. Fabrica de sârmă, de cuie şi de nituri de tot
felul, fondată în 1891, este înzestrată

cu o turbină sis-

tem Girard de 130 de cai, o maşină cu vapori, doi dynamo şi 63 diferite maşini pentru: fabricat cuie, nituri şi
tras sârma. Produce . anual

până

la :' 253 vagoane

cuic,

83 vagoane nituri de fier şi. 15 vagoane sulfat de fer
(calaican). Ocupă zilnic.până la 100 lucrători, dintre cart
go“, sunt Români. .
ă
4. Fabrica de var alb gras şi lana funtoulară aeriană, fondate în 1898, are 3 cuptoare

cilindrice cu ar-:

la cup-

dere, continuă. Piatra de var -alb, se transportă
toare, cu un funicular aerian lung

de 3200

m. Produce

anual până la 1 200 vagoane var alb, -şi furnisează până

la 1000

vagoane, piatră şi pietriş, pentru scopuri indus-

triale, Intrebuintează zilnic 70 lucrători, dintre cari 95%]
Români.
Fabrica

„3

de şuruburi

mecanice,

ș ronpiuliţe si

dele, fondată în 1906-—907, este înzestrată cu 2 motoare

electrice, un motor cu vapor şi 42 diverse maşini. IncălZirea cuptoarelor pentru fer, se face cu reziduiri de pe-

trol,

după

produce

invenţia “proprie

până

la roo vagoane

a; d-lui Costinescu.:
pe

an, şuruburi,

Poate:

buloane,

tirfoane, piulițe, rondele şi nituri de tot felul. Intrebuintează zilnic 60 lucrători, dintre cari 93%

sunt

Români.

In rezumat, foloasele ce rezultă pentru ţară şi pentru.

::
Sinaia dela fabricile. descrise, sunt următoarele
100 000
şi
anuale
„Statul încasează 10 oco lei imposite

DEE
lei taxe vamale... :.:;
1materii"C.F.R. incaseaza 311 000 pentru tanisportul
fabricelor
,
produselor
a.
şi
precum.
fabrici,
la
prime
lor
ESI
,
în diversele părţi ale țării..
ridică
se
r.
lucrătorilo
şi
ilor
funcţionar
Cifra salariilor,
la 600 ooo lei anual.
—. 62
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_ Şcoale

-1 Deosebit de toate acestea,se cumpără pentru trebuinţele
fâbricelor, dela fabricele din ţară, diverse; -materiale -in
sumă 'de''200 600 lei 'anual.::- + roi Poiana)
spart

»B; Alte fabrici.

ia
s.

Fabrică, de cuţii de lemn, proprietatea Pascal Stra- zabosky, str. Isvor. Situată pe şos. naț. Morveni-Sinaia.
_în faţa pepinierei V. Neagră.
:
toma
- Exploatări de lemne și culoare de var, -mai are
şi 'D-l Henri: Boisgucrin b-dul Ghika .No; 2. D-l G.y!:
Bibescu are câteva “exploatări de > piatră de var, deasupra
căei: Codrului:
“

Uzina hidro- elsotrie, proprietatea Soc. Române pe
acţiuni Electrica, a fost construită în 1900, şi este situată
in stânga Prahovei, sub m-tele Piscul-Cânelui. Apa Pra:
hovei, este' barată mai sus de gară, în dreptul V. Rele,
şi este trimeasă de acolo la uzină, printr'un tunel lung:
de '9oo m., care merge

pe sub

marginea

m-telui

Piscul-

“Cânelui, astfel că apa la uzină are o cădere de 17 mUzina

dispune

de

următoarele

forțe:

733 cai cu

apele

joase, 1 042 cai cu apele medii şi 1 156 cai cu apele mari:
„Această forță este transformată în curent alternativ. de
“ 11000 volţi, care apoi transformat în 110 volți, serveşte
la luminatul oraşului şi al locuințelor.
|
3
o bună parte din curent este trimisă la Câmpina (35 km),
unde: aceiasi societate mai posedă încă o uzină

electrică;

"-Scoale Sinaia are două scoli publice; Şcoala urbană
mixtă „Carmen-Sylva“ frequentată de 160 copii, situată.
„<hiarin oraş pe str. Brătianu, şi şcoala mixtă rurală

„Principesa
Maria" frequentată

de go copii, situată în:

Isvor pe şoseaua Moroeni. Ambele sunt instalate în lo<aluri noi, anume clădite, higienice şi impunătoare.

Pe lângă 'acestea,
se mai adaogă o a treia şcoală mixtă
catolică, cu curs'primar - după” programa statului, întreținută de societatea: catolică : si :frequentată de: 25—30
copii. Ea e instalată întrun local închiriat
pe b-dul Ghika,
—
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compus din

Cai si Călăuze

două: camere, dintre cari

serică catolică,

- i.

,

una: servă șiş cabi-

ERE

ii

Şcoala „Carmen-Sylvat este cea mai i veche dinn Sinaia,
şi origina ei este următoarea. Acum vre-o 30 ani, când

se' lucră Castelul Peleş, numeroşi lucrători seinstalaseră:
în Sinaia

cu familiile. lor.: Pe. vremea.

aceea,

regretatul

archimandrit Nifon, simplu. călugăr la: mânăstire, dece:
dat în imprejurări, atât: de triste, văzând. cum copii. acelor oameni umblau forfota şi își perdeau timpul, cere dela

staret o.cămăruță mică, 'şi: adună. din aceşti. copii, .ca:
să-i înveţe. religia, -scrierea şi citirea, In scurt timp nu-

mărul lor crescu considerabil, aşa în cât în 1882 venind pe:
la mănăstire Ministrul Instrucţiunei de.pe atunci, V. A.
Urechiă,. şi văzând

cu câtă ardoare se .devotase Nifon,

acestei “nobile cause, hotărăşte înființarea unei școli chiar

dela. Septembrie

acelaş an;

.:

«.

- Scoala a. funcționat la început: cu doi învățători şi era
instalată, în' camerile dela mănăstire. Mult mai târziu s'a

mutat într'un local. închiriat, unde a stat până în 1999,
când:a 'fost clădit: actualul local, |
,
„Casino.
Anul acesta (190) Eforia Sp. Civile va.

| incepe construcţia. unui

casino

măreț.

....

“Bancă populară, pe b-dul Ghika. No. 30.
Spitalul situat în Isvor, a fost clădit în

,

E
condiţii de

higienă : perfectă între. anii 1893—1896, de Eforia Sp.
Civile, care cheltueşte cu întreţinerea lui 40.000 lei anual
(2909 —910). Actualmente

el are.

paturi. (1900—-910), şi în.

el sunt primiţi bolnavii fără distincţie” de religie şi naționalitate. Este condus de d-l Dr. Mamulea, . e
. Parobhie.. — Anul

acesta

00)

comuna

declarată parohie. *
Cai

și călăuze

pentru

ezcursiuni

Sinaia a fost

îîn munţi

| NE

Staţii: în dosul otelului Sinaia, pe str. Spătarul !M. Can-,
tacuzino colţ cu str, mănastirei, « şi i pe b- dul Ghika la
Piaţa-Unirei. .
. zi
6

=.
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Edificii şi plieabări

În oraş

.

. Preţul 'cailor sa urcat.colosal în „ultimii.,doi-ani, fără
„ca această. urcare să. fie, „justificată prin ceva, ; mai, „cu
seamă că numărul. lor. a „crescut, „iar, numărul ; cereri-

or în -19og a fost. extrem de mic. In. orice caz. “credem.
că prețul indicat de 6 lei pe zi. de cal, plus mâncarea
omului, este absolut suficient ; 7 lei.pe zi este prea mult. :
„Călăuzele cele mai bune sunt: David. Turcu şi Gh. Jon
Marin.

Văsii amândoi

din Secăria,

oameni

cinstiţi, , de:

încredere şi cari cunosc munţii pe degete, In ceilalţi ; să
nu prea aveți mare încredere,
23 nu
. Diferite taxe.— Sinaia fiind declarată stațiune. cli-

” „materică, are o taxă de vilegiatură,. „Această taxă este
„de.30 .lei pentru o familie şi de 15 lei. :pentru o persoană
-Singură,

acestea

insă

numai

pentru

cei

ce plătesc

o chi-

ie mai mare de zoo lei pe seson. Cei cari stau pe;o
chirie mai mică, sunt scutiţi de taxă.
ni
- Taxa apei este de 6 lei de cameră pe an.
“Târguri, — La Sinaia are loc odată pe an, Târgul
SI. Mării (is Augast,

Edificii
ii

i mportanite, parcul
în oraş,

și plimbările
citi

M ĂNĂSTIREA, după cum am spus la istoricul Sinai
se compune din două patrulatere. Pentru a pătrunde In

patrulaterul cel vechi clădit la 1693 de Spătarul Mihai
Cantacuzino, trebue să trecem printr'o uşă strâmtă
care

poartă, următoarea inscripție în litere slavone. n Această

Poartă și cu toale înoilurile câte se văd aci, au fost făcute
de părin.

" tele Diomsie Proin

Tiruloiu în zilele lui Iv Nicolae

Voivod în ans!

dela Adam 7223 (1720) Mai 202, Această inscripție ne
arată
deci prima reparaţie fâcută schitului dela fundarea lui.
Curtea interioară (30/40 m.), are de jur împrejur chilii
Pentru călugări şi un paraclis, iar în mijlocu
l ei este
vechia bisericuță” cu hramul „Adormirea
Maicii „Domnu-

= 65 —
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Tia (3 “Augast) La: "dreapta. curge un isvor' cu apă: “limpede! şi rece. Cele patru: iziduri'ale patrulaterului “sunt
“tădreptate către cele4 puncte cardinale. -Mănăstirea'care
nainte

avea: „peste 10: “călugări, nu mai: are: azi decât
zu!

“vre-o! 15;

ea

E

EA

i:

î3

o.

c “totul
cu:

„i “Atehiteatura “chiliilor, câti şi a: 'bisericei- este

'simplă! Biserica! cu: “zidurile ei. :pare : 'a” reprezentă” stilul,
omanic” în formele lui “cele mai simple, iar ornamentele
'conipuse” numai din câteva: Șoloane, nu reprezintă “nici
un

stil

Dot

,

ei,

i,

pa

-i* Imi privința: “picturilor: 'bisericei Sunt de: observat! “două
“stiluri;: stilul picturei: româneşti din: sec: XVII-lea: şi sti.

dul: picturei bizantine 'nereformate 2), Această pictură nu
-este'înisă'cea "veche, din timpul”: Spătarului * M. Cantaci'zino, şi: 'constatăm” acest: lucru 'după următoarea

inscrip-

ţie în piatră, pusă:pe” frontispiciul“: “biserici: -„Zugrăritius'a această sfântă Biserică în “zilele prea huminatului Dontn Ii. Alexan„dru Constanţin Moruz :l'oevod, fiind Mitropolit . Prea o sfintilul: Dosilei şi s au săvârşit prin toată osteneala şi cheltuiala „părintelui
egumen

se mai

*o

Septembrie

anul 1793,

Damaskin

764.

zăreşte numai pe ici, pe colo.

Pictura

! originară

-

<inibiscrică sunt mai multe icoane? şi “vase:da: argint
vechi. In interiorul bisericei sunt pictate portretele Spătarului, M. Cantacuzino şi ale fraților săi...
"Tot intre “construcţiile: vechi, dar în“ rândul chiililor, ,
« asemenea
după cum ami spus, este şi păraclisul lipsit de
'de orice! artă. Pictura; lui datează din, 1792, dia timpul
starețului Isidor, și: este. acelaş gen: “de pictură: bizantină
ica! şi în "biserica: "veche: Acest parăclis are pe "frontispiciu
;

ea

„Intăriv za celor, ce nădăjduesc spre tine,
inscripţie :i
iuiematoari
tău
ăreşte, Doamne, biserica pă care o ai căîştisai cu scump sânzele

„ii
193” “Aaiit ze :

ia

A Clopotnița ecea „veche, clădită: a să

3 Jdem.

|

INTERIOARĂ

A BISERICEI

NOI

DIN

ZA a

VEDEREA

E AT
PRI a SI
=
E
Fa
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strimtă, pe care. abia putea. incăpeă, un: om

călate;

3

„Să trecem: acum la; al doilea, pemulater, clădit în 2846,

în piatra. "Pictura foarte. frumoasă a acestei

biserici, a:

fost lucrată de pictorul Cătulescu, care combinase în mod
nemerit stilul bizantin cu stilul occidental. Ea aveă următoarea inscripție pe frontispiciu deasupra . uşei. de in:
trare.::
„La

cursul anilor dela

sa zidit; sfânta mănăstire

maântuitoril „nostru

Sinaia de fericitul

Christos,

1693,

întru pomenire clilor

Michai Cantacuzino, marele Spătar, întru cinstea Adormirei Prea Sf.
de D-zeu Wăscătoarei, iar la leatul 1833 s'a mai adăugat această Sf.
Biserică, în zilele Prea luminatului nosiriu Donm GC. D, Bibescu voevod, eu blagoslovenia P, o sfințilului sirchiepiscop și. Milropolit al

Țărei, D. D. Acofit, cu cheltucala casei din afierosirile Jericililor ctitori în mamele P, S. Treimi şi în cinstea Adorntirei P, Sf. Născdtoarei de D- -aeu, s'a începul zidirea acestei biserici de roşu, în stări-

Jia P. Cuv. Ioasaf Arhimandrit, întru care an au şi răposat în Dom:
nul,

şi s'au desăvârşit prin

sfăruinfa,

osârdia

şi osteneala

P,

Cuv.

sale părintelui Paisit, JArhimandrit acestui sf. locaş şi toate podoabele pre din lăuniru și afară cu chiliile împrejur, cam se văd, anut
1836 August 1“,

: Această

biserică,

dărăpănându-se

rău, a fost” recons-

truită din temelie de d.d. Mandrea şi Pompilian, între 1900
— 1903; cu cheltuiala Eforiei Sp. Civile. Restaurarea ei
“a costat peste un milion de lei, și aşa cum se prezintă
astăzi, poate fi socotită printre cele mai frumoase şi bogate biserici din. ţară. Ea are. soclu de piatră albă, iar

“zidurile sunt 'de : cărămidă. Are trei turle, una mare

şi

două mai mici. In fața uşei de intrare frumos sculptată,
sunt patru coloane de piatră admirabil lucrate. Toată

biserica este acoperită cu tablă de aramă, pe care sunt:
făcute desenuri aurite in: foc. Mănăstirea este restaurată
în stilul bizantin pur, şi aceasta se poate constată mai cu
seamă

la pictură şi mobilier. Este prima; biserică din țară

luminată cu “electricitate, In rezumat, splendoarea formelor şi a coloritului, bogăţia odoarelor sfinte şi a costu-— 67 —
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acestei : mănăstiri, îi: asi-

gură un loc de frunte printre monumentele de 'seamă 'ale
României: Poăte: fi "vizitată în orice zi; sub- conducerea
unui călugăr. A" fost: târnosită in zilele de 25 şi 26 Maiu
1903; Are “următoarea” inscripţie, :“d'asupra usei de- intraret. Bine” “cavântat

fie! cel! ice vite "Taia 'nzmele Domnalai“ .

“ Biserică” âceasta, după. cură : 'am 'spus, 'este şi ea: '“Incon-

jurată“de! un patrulater: EL are la''$:; “Vii: 0: clopotniță
“clădită: la 18gr..La V:; partea exterioară “a chiliilor mănăstirei! vechi, restaurate în 1909. La 'N.„.un şir de case
cu ziduri groase, clădite în 1846, ele servesc de locuință

starețului. şi altor. călugări, şi .de.acl vederea spre Castel
şi :spre' Bucegi este Incântătoare.: La E. este o galerie de
leinn, şi la!S,, un şir 'de :case clădite tot. în „1846, ;şi re: ”
staurate) “de: Eforie: îi “1891,LL e
In: ele M.M. L.L. Regele, şi. "Regina au "locuit verile
dela: 1831 la 1883.
at
ta A
a
“Actualmente” în aceste camere,: sunt. instalate Muz zeul
şi 'Biblioteta mănăstirei, infiinţate cu. ajutorul Eforiei la

1805 de răposatul Archimandrit Nifon, fost stareţ al. mănăstirei Sinaia,până în:1999. Muzeul, şşi! biblioteca pot î
„vizitate cu autorizaţia Stareţului:- ut mot
e
i» Una-din. camerile! de. lângă Muzeu, fosta sală de mân-

„care a Regelui şi Reginei: pe. când lo:uiau în mănăstire
-are: pe pereţi : mai multe portrete,: schițate cu creionul
-de mâna însăşi a-M.
S. Regina: Pentru ase păstră mai
bine, aceste: schite au fost: acoperite ecu sticlă, susținută
„de un cadru de lemn. . :.. :..
;

3 Muzeul Alănăstirei, coprinde +„peste 600 obiecte, multe
„de mare

valoare, altele artistic: "lucrate, şi conţinând i mai

;multe: icoane vechi şi diferite obiecte necesare serviciului
religios.r..«. i : e
a i
ptr
: Totiel mai conţine: o colecţie foarte interesantă de
peste 1oo. medalii, de aur, argint şi bronz; din
d cari mare
-parte dăruite de M. S. Regele. -::
it
i: j
-—:68 .—

“ueiuțeie
[270

“PIOD “49 n254)

2952
“11
IENIS

înurpd
NIC

ur

Iluya

'epdedap
TÂND

“eBay

29s2

CANACAA

[330

14 jnuerd

'ebugis

ul

SINAIA:

Eliticii şi plimbări în oraș

"O colecţie de 'monede:vechi.:

DRE

:

O colecție de chihlibaruri,: de. agate! şi:de minerale;.. 2
--0 colecţie de tablouri" şi: “fotografii, :-dintre: “cari” unele:

dăruite de M. S: Regele.:

DEO

IO

ZI

out

uit

I-O colecţie de fosile, de stalagrite” şi stalactite, şi. de

interesante concreţii calcare.
O colecţie originală de săbii şi alte arme vechi.
- Biblioteca Hlănăstirei posedă peste 2 500 volume, printre cari unele de mare importanţă, iiar altele foarte vechi,
incepând dela anul 1648,
A
i,
* PARCUL,— După cum am spus la descrierea oraşului,
parcul este centrul

mondain

al Sinaei.

Aci

se plimbă

atât vizitatorii cât şi locuitorii oraşului, şi el este plăcut
nu numai prin aranjamentul ui artistic şi întreţinerea
ini foarte îngrijită, de către Eforie, ci şi prin poziţia lui .
"si vederile:ce se desfăşoară din diversele puncte asupra
Bucegilor, m-ților celorlalţi sau Sinaei.
În

parc

sunt:

otelele,

Caraiman,

Regal

şi Sinaia;—

<otetăria şi casino Riegler;—desfacerile produselor viilor
Brătianu şi Cantacuzino; — băile de hidroterapie; — flo| rărie;—bazar; — magazin de consum; — doi coafori
; —
<hioşe pentru jurnale şi "cărţi ilustrate;
— un pavilion
unde cântă muzica militară; —un havuz care aruncă apa.
la mari înălțimi si o cascadă.

Parcul'a fost croit la 1881, de grădinarul paysagist
Eder, belgian, care a murit în Sinaia, după ce abia ter,
minase admirabila lui creaţiune:
"Tot în parc, și pus la loc de onoare, se! află bustul
Principelui Dimitrie Grigore Ghica, creatorul Sinaei de
azi, fost Efor al Spitalelor Civile, timp de peste 20 ani.
„Pe el se află săpată următoarea inscripţie:
Principele D. Ghica, 1316—1897.

Trei luni de zile pe an, muzica militară cântă în acest
parc de două ori pe.zi ; 10%—120 dim,, şi 5%—17% p. m..
In verile 1906, 1907, 1908şi 1909, Eforia Sp. Civile a
—
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angajat şi orchestra Ministerului Instrucțiunii
şi Cultelor
-pentru.2 luni: de:zile; aşa în, cât programul era următorul: 15! 'Tunie—a5 lulie,, cânta: muzica militară după orarul
de mai sus; 15 lulie—r Septembrie, cânta orchestra dela.
5%—70 p-m.în:terasa;dela. Riegler,. anume: construită, şi.
muzica militară dela 10%—129, a.m, şi „99110. şeara;E
" Septembrie—r: Octombrie, cânta. muzica militară 10%—120
a.:m; şi 4%—6%p, m..În plus. orchestra. Ministerului, dedea regulat. în fiecare Duminecă; după - dejun, concerte
simfonice în sala Capşa.
cp Teze
clei
b
,
:BUFETUL DIN PADURE DELA PALAT, Deşi muzica
cântă: şi dimineața

tot: în parc; , toată -lumea, merge, însă

dela 1100, la. 1% p. m. la- bufetul din : Pădure, „Acest

loc

unde. acum, „Şapte; „sau opt.ani, cânta regulat. muzica mi-

„litară dimineaţa, este unul din, cele mai. încântătoare, ale
Sinaei, şi este situat pe drumul, Sf. Ana deasupra. stradei
Carmen-Syl va, „(Kezi, harta, Si nai), Ţ

viori

„Tai

e ul

„Bufetul, din, Pădure, este un mic ; pavilion... înconjurat
de: jur imprejur, der numeroase. bănci, risipite în amfiteatru.

printre brazii; seculari, Aci se "poate, ajunge fie. pestr;
„Carmen: -Sylya (ca trăsură), fie.. „pe. drumul . Sf..; „Ana. (namai
pe. jos), fie; pe. poteca „La; ;Bufeti, care.- „începe; din locul. |
unde. era. înainte -grădina zoologică ; se

mai;

poate

veni,

ÎI
a
şi “de sus dela cazarmă.
. Continuând. dela „Bufet în: “sus! pe. arurmi sf, Ana, se:
ajunge. la Corpul. de, Gardă, la Castel,. la Pogul Princi:
"pele Carol, la Foişor, etc. i:

n

pt

zii

aie

1.DIVERSE PLIMBĂRI IN OR AŞ, “Fiindca ja descrierea.
topografică; a Sinaei, am. vorbit; de - străzile şi: şoseleleei, ne vom mulţumi! a indica numai plimbările. ce se pot.
face pe "sosele, în “coprinsul . orașului. O:
a) Mănăstire-—str, Carmen-Sylva la contul de sus, din.
tai if
o
pădure: (Lungimea. dreimalui. 1 909; m,).:

2); Mănăstire —, str.: „Carmen- Syiva-— poa: Pr Carol—
pl
tor sit
e 2, a

peria,

|
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drum. Pi, Carol Caleă” Codriigas; MiiMoroahi Sita:
Vii
o suis

Parc, (Lungimea dramiala
13 500 mâ.),
i >

€) Str. Căşăriei,e

„.d) Str, Codrului. 0

„_€),Str. Brătianu. Aceste

e

e

iii

trei străzi, nici lungi nici obo-

sitoare, "constituesc ! plimbări „foarte plăcute, pe jos sau

cu trăsura,
i
N
E
"Ţ Pe b-dul Ghika în jos, la fabricele Costinescu, la
Spital şi la cătunul Isvor.
|
:
__£) Otel Caraiman—pe b-dul Ferdinand la banca dela
km. 130. (Distanţa 1500 m,).
Sa

„Se mai pot face şi alte combinaţii (Vezi mai departe cap,

Plimbari şi excursii mici împrejurul Sinaei).

" “CASTELUL PELEŞ,
- DIRI DEA PALAT,

-

-

PELIŞORUL ŞI CELELALTE CLĂ.
:
a
Da

: Castelui Peleş.—Dela Mănăstire, urmând
la deal ste.
Carmen-Sylva, şi traversând podul cu acelaş
nume peste
Peleş, intrămpe proprietatea Regală, Pietrele
-Arse, de
“unde Castelul Peleş-1), care nu se vede din
oraş, apare
“sleodatăîn toată splendoarea lui, visitator
ului' mirat de
„"-a găsl o locuinţă - cu totul “modernă,
ascunsăîn umbra
pădurilor seculare de brad. Rămâi feimecat
, și nu ştii
"ce
“să “ admiri

mai ' înâi ;: decorul

măreț - care

încon-

oară clădirea, sau clădirea din mijlocul
decorului, al
cărui plan pare a fi fost sugestionatde însuşi uriaşii
rnunţi, aşa de armonios este legată
natura montanăde |
“Oper
a de artă.
Apropiindu-ne mai

,
!
mult de acest monument, vom'con=

stata că architectura
lui a fost inspirată de Renaşterea
Germană, fără să aibă insă aspectul amen
ințător şi răs!
pa.
boinic al castelelor feudale. Ferestrele
! lui rhari împo

dsbite cu grâţioasa Srătare: de fier, "galeriile."
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3) Leo Bichelin: Castelul Peleş, schiţă
istorică şi descript ivă, tras
„ -ducete de D. stancescu, În D-teca pentru
toţi, :.. : vii inna
in i a 2
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Castelul

SINAIA

i

Peleş

ce-l „Anconjură . de cele, patru, laturi, acoperișul inalt prevăzut cu niulte” feluri: de “ferăstrui inguste, și grădina —
adevărat rai pământesc — “ce-l Inconjoară, 'de: jur. Imprejur, dau reşedinţei Suveranilor noştri, un caracter modern,
senioral şi.in acelaş „timp, monumental... „Mai: mult, decât
„atâty fericită, intrebuințâre, “a lemnului, ca! “leagă una, de
“alta părțile "principale île 'clădirei, dă Castelului un aspect
„rustic. şi simplu, care.incântă, ochiul şi place” cu ațat, mai
“muit, in decorul sever, dar “sublim” al! “muntelui.”
„Vom rezuma istoricul clădirei. Castelului, Peleş:
“In 1873, Regele Caroi, pe atunci Prinţul Carol, a cum“părat moşia Sinaia: şi a însărcinat pe, architectul “Doderer, să facă planurile Castelului, pe.care în unite cu Re„gina :hotărâse: să-l clădească, pe, pajiştea, din stânga pe-

leşului, deseori zărită de Ein plimbările, ce făceau dea-.
lungul: acestui râu, şi: care L-i se;părea. „parcă: pregătită
„într'adins, pentru ridicarea acestui, mândru Palat. ...->
:, Cum insă locurile erau aproape pustii, "calea. ferată, nu
era. Incă; construiţă,. iar. drumurile, erau rele. şi nesigure,

„cărare materialului

necesar, ar, fi fost colosal „de, grea,
materiale se; găseau

icare “avea să stabilească. ce: anume,

. pe. loc, Comisia compusă din D-nii, Stâhr, sculptorul Curţii

;şi Ludovic; Basset, secretarul, particular”: al „Prințului, a
;prezențat. un

raport,

prin. care.arăta că piatră, lemn, var,

„nisip. şi, pământ galben. pentru. cărămidă, :„se găseau în,
abundență chiar acolo, şi că numai marmora, trebuia adusă.
„Lucrările -începură, numai decât, şi: de odată răsăriră “ca
„din: pământ, varnite, ferăstrae, cărămidării, precum $şi.un
saț întreg. de barace,. locuit de,vre-o, 400 de. lucrători, cu
familiile. lor, căci pe lângă Castel aveau să se clădească

grajduri, Corp: de gardă, pavilion €de vânătoare, şoproane
pentru trăsuri şi case pentru funcţionari.
1) Leo

Bachelin
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" Castelul

Peleş

.

La inceput. lucrul mergeă, “foarte” greui din: cauza” izce minau pajiştea pe care se “ridică

“voarelor nenumărate

multe. rânduri. lucrările: incepute
Castelul, aşa că In :mai
Ax
.p

sau dărâmat, po Ţiar i brtitoii BT rotiiudzi 5 ni
- : Greutățile. fură aşa :de:mari,- în câte mulţi erau. „de, “pa:

+: nad ua

rere. să fie. pătăsit:locul acesta; primejdios. +:

:: Suveranul.insă! încrezător în puterea ştiinţei moderne

nu se descurajă, şi lucrările inaintară astfel în cât in 1875,
temelia. Castelului .'era isprăvită de tot. Tot în acel moment, pavilionnl . de. vânătoare fu acoperit, şi - temelia
grajdurilor pusă.
|
In 'ziua de 22 August 1835, avu loc solemnitatea punerii pietrei fundamentale, la care Prinţul Dimitrie Ghica,
citi actul de. fundaţie redactat în modul următor:
.

CAROL I

Prin graţia tai Dumnezeu

şi roința natională, Domn

„Ia toţi de faţă, și viitori sănătate;
Astăzi, Duminică, la 10 August,

Domn

al Românilor,

în, al treizeci

Românilor.

de Hohenzollern,

și şaselea an al nașterei Noastre,

scumpa

Doamna,

«linpreună cu EUsabeta

135, Not Carol

al

noastră

soție, şi cu ajutorul

Celui a Tot-Puternic, am pus temelia Castelului Peleş pe moşia noastră

Piatră-Arsă, în vecinătatea sfintei mănăstiri Sinaia, zidită za anul 169,
ae

către Spătarul Mihai

Canlacuzino,,

|

«

"Clădirea acestui "Castel s'a început în anul al zecilea al Domniei
Noastre, “fiind președinte al: "Consiliului. de Pinistri,: D. "Lascar CaJargi, Preşedinte al Senatului I. P. S. S. AMitropolitul Primat Calinic
„iclescu şi presedinte al: Adunărei Deputaţilor Principele Dumitru
Ghica; iar Stariţ al Sf. Mănăstiri Sinaia S. S. Arhimandritul Ono.
rei. În acelaş an s a început și "construcţia drumului de fer, careva
lega orașul Pioeşti” cu Braşo: sal, prin valea. “Prahovei, *
Drept!

care am

ri'e viitoare, | -

subscris

această,

sspre a noastră

pomenire

în veacu-

“-

Acest pergament fu pus Intr? un tub de plumb, impreună
cu un act de construcţie şi cu câteva monede, astăzi foarte

rare, cari purtau. efigia: Prințului, . şi „pe. cari, Sublima,
Peartă, nu, le. Ingăduise

să circule., “Tubul

melie, «pie

ea
—
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Castelul

Peleş

şi să fie într! o zizi lengăal Divstii udastre

în pară SID 5 iii
ina
mita Dati moloz 7
*Lucrăriler continuară::cu -:âctivitate : timp; de doi..ani,

până la isbucnirea războiului din 1877—78, când ele fură
întrerupte, după 'ce:'se luaseră

-însă toate:: măsurile. pen-

tru conservarea -părţilor;clădite, După:război,
-în primăvara: ânului! 1879, ele reincâpură :cu ardoare, 'astfel că în
1883, mulțămită: numărului: râare: de :lucrători. şi -zelului
antreprehorilor, edificiul

- şi. 'dependinţele: fară. isprăvite.;

: “Măreăţa: serbare. a' inaugurărei.la : care::a: luat; parte.
lume din toată ţara şi din străinătate, a avut:loc 1a-7:Oct.
st. ni a aceluiăși

an.

za

STEI

datul,

ca

ob

zu

ri

“La 'inaugurare;! Gencralul Creţeanu şeiul:
casei militare.
3
a Regelui, dete citire.următorului: document:
„Eu,

Carol

7, Domu

lusia

pie

şi Rege

Cu Elisabela Regina

,

Yu

„După o silinlă neobosită de doi ani, în duplă cu un tărâm nestator=
nic; străbătut di isvoare; istutil-aui a prane, ia poalele: Bueegiului; îemelia „acestei ehidiri, în anul mânbiiirăi” 1875, îar at Duniniei Noastre
di IN: dea Mata

dez d do

at

mia

azi

i Zidirea s'a oprit je timpul războiului peiitri neatâpnărea României. ii
out

ani în areastă tasă a noastră în dnuij niânluirei: 1553; iara?

Domniiei Noastre al, ă VII tea ; dahi-i. ai i nimte i 33 Castelal Pe

Ieşuluiie.
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„Pavilionul. de vânătoare fiiese isprăvit. din anul 1881,
dar Suverânii,, până la terminarea castelului, au I6cuit:
|
0 i ta i ae tă see
tot la mănăstire, sei n
» După solemnitate, Stăhr executorul operei, a: prezeni:
tat "Regelui, pe o „perniţă de 'catifea, cheia castelului, artistic lucrată. Cu. dânsa Suveranul a "deschis uşa de! 0
noare,: care. este o. adevărată operă. de artă atât in cecâce priveşte canaturile de lemn sculptat cât şi armătura:
i d,
de 'metal;: foarte artistic fasonâtăi4 1! firii
“După! terminarea "castelului; Sa început

întocmirea

si»

aranjarea. parcului. : Lucrarea 'a fost 'tot 'atât :de grea ca.
și a! însuși: castelului, de oarece toate plimbările, aleele
şi pajiştele, au trebuit să fie fâcute pe umplutură 'dea-
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Castelul Peleş

unor „pânte de! „peste! 30%, 'care“eraut săpate: pe 'de-

desubt de mii: şi mii: “ae! isvoarei01 fi! nâq otinotenl/
- Toate aceste 'isvoarc' au. fost captate şi strânse la: un

1oc pe canaluri, :astfel'că: greu! credei:cineva:r astăzi că
admirabilul: “parc'al castelului” precum - şi -nenumăratele
alei şi poteci cari-l Incing” ca o pânză de paiangen, sunt
drenate şi “străbătute ' pe dedesubt de o vastă rețea 'de
canale, : la - 4—5 m. adâncime, Parcul aşa cum e acum, reprezintă în :general știlul englezesc. :
Pe terasa

sau grădina din faţa

castelului,

un havuz monumental. „care aruncă
ţime; poarta

Vidinului,

formată

din

se. remiarea:

apa la 22 m. înălcanaturi

de lemn

acoperite „cu fier şi găurită de gloante; o bancă rotundă
de piatră, în stilul. renaşterei, aşezată discret la stânga
„acestei terase ; în. fine, două
războiul. pentru neatărnare.

Pe alea care leagă
construit

din' nou

tunuri

castelul

luate dela Turci, în

cu Corpul de. Gardă, re| a.

în. 1908—gog, se află aşezatăo coloană,

oferită Regelui cu ocazia aniversărei a 25 ani de domnie,
„de;către rudele Lui mai apropiate.
- Astăzi-in: susul şi

în josul castelului,

dealungul

Văei

Peleşului cam pe oîntindere de un km., se ridică mulțime
"de. clădiri - „ce depind de palat, unele mai frunioase
<a altele. In: spatele Corpului de Gardă, se afli o mare
„“Aocuinţă :destinată personalului. de serviciu al. Palatului.
„Deta. Corpul de Gardă în sus, pe dreapta, cam. in acelaş
“plan cu Castelul Peleş, s'a construit între 1899—1903, în- '
<ântătorul „Castel . Pelişor, locuinţa. Principilor Moşteni- tori, inaugurată la 24 Maiu 1903. Tot la dreapta,, dar mai
- ascunsă intre pomi este „Casa de Cavalerie“ cu 20 de
„odăi, unde sunt, găzduite “suitele străine. Mai la' dreapta
şi ascunse de tot în pădure. sunt serele şi casa grădinarului şef. Pavilionul mic de pe alea Carmen- -Sylva (stânga),
este casa arhitecţilor, şi în fine la dreapta dar mai sus
pe aceeaşi alee se găseşte Foişorul,» fosta .Casă:de Va-
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Castela! Peleş:

nătoare a:M. S.; Regelui, şi. fostă ; locuință.a
-Principilor
Moştenitori până în 1903: Ele. clădit: in stilul, elveţian şi
împodobit cu mobile de artă, sculptate în:lemn,.; metal,
şi marmoră. La. dreapta; acestui edificiu, cel: mai sus din
«Sinaia: (900 .m. alt.),-.se .află un; lac şi o cascadă:. formată
din apa luată; dela „Peleş, iar; în. - pădure, tot la; ,dreapta
lui sunt

mai. multe,

poteci,: un. chioşe; si „două bordeie.

La „spatele bordeiului mai; mare, este o cruce "de .piatră
cu

inscripţia următoare:

„Vă închinați celui ce a facut cerul şi

„pământul şi marea şi isooarele
apelor. ip.
”

i

-

Apoc.
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"De îste “iisetat neamicul tău adapa! cu apă. i iti
ID
DID OITi
dit i
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î.::Dela Castelul-Peleşîn jos pe: str, Palatului, : se inşiră.
“mai! mbite : dependinţe: ale':luigrajdurile,: şoproanele,

:lemnăria,: spălătoria etci:iar: în: faţa castelului,
jos pe apa
Peleşului,

lângă un

“aa palatului:

lac, este.situată fosta Uzină electrică

iig0) o

bloiaza

draci ora pia

ui

-i Să descriem. acuim pe: “scurt interiorul Casteelor: Peles
“şi: - Pelişor

+): af

Castelul. Peleş,

PT

zile

i

:

im

..

construit: în: stilul Rinaşterei Germane

-are peste. 160 de camere. El se: compune! dintr'un. corp
“principal; care! are'o curte interioară. + La”: dreapta'este
“un alt corp! cu! 2. 'caturi,:-si în: stânga” o aripă: legată de:

: corpul central prin! două galerii, “cari: coprind „Curtea: de
.onoare“: Pentru a “pătrunde” îni:sălile de. primire, baspeții
trebuie să treacă printruri vestibul luxos impodobit, fără
“să fie iasă preă'încărcati'şi apoi. priitrun rând de stâlpi
- de marmoră colorată: ajung “la scara de orioare. La dteapta
i si:la stânga. sunt portretele strămoşilor : Regelui. Nostru,
“şictoti acolo se 'află aşezată-o placă de: bronz, cu urmă-

: toarea inscripție, “datorită lui Vasile Alexandri, șiși compusă
5 iz
-'cu ocazia inăugurărei castelului ELE
dei)
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ti
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'

Carol. și al meu „Popor: ,

„Zidit- rani întrun gând
, “i

timp "de pace. al'meu

șşi dor

Castelul

Peleş

îs

Palat“, :!

„Scara. de onoare, furcă "despărțită. în două

bile de artă! “şi! 'cu ferestre 'cu minunate
aceasta, prin coloanele ei de marmoră,
de. marmoră, de' Sinaia, ! prin “lemnăria
de „sculptură, şi prin, coloritul admirabil

dela un 16c

vitrouri. “Scara
dintre cari. două
ei capo- d'operă
al vitrourilor de

la ferestre, formează însăşi, un “adevărat” obiect de 'artă,

pe care lumina! filtrată prin. vitrouri “n face sa pară de'0
bogăţie iicinchipuită, Ad se găsesc dulapuri sculptate,
sipete' vechi, mescioare "simălţuite, scaune şi foteluri ! mari
în stilul renaşterei, etc, Ferestrele acestui antreu sau coridor se. deschid. în, curtea de onoare, Înzestrată cu o
singură, „podoabă arhitectonică, o fântână monumentală

de bronz 'scălptat.. Când vre-o fereastrăe deschisă, mur-.
murul, „apoi, se. aude In! „coridor, ca o muzică plăcută și

neîntreruptă, pi

at

i

“Am spus că 'din acest. 'coridor, se poate pătrunde în sălile principale de. primire, „pe cari le, descriem pe scurt.

mai la vale
Sala. de, nducare; cu mobilierul ei« îmbrăcat In piele de
Cordova, cu, „lermharia' lăcrată în stilul renaşterei,

cu vi:.:

trourile, ei 'reprezintanid episoade felurite din viaţa seniorilor. „trecuți, şi cu: “tablourile şi. vasele ei vechi. şi artistice, te „transportă n vechile timpuri poetice şşi îţi lasă
impresia unei, măreţii exiraordinare.
aa en,
„O uşă minunât “sculptață conduce: din sala de riancare
în Salu de biliard, comod instalată şi prevazută cu Scaune
de jur imprejur. Ea' “comunică

printr'o

mică. galerie: cu

Odaia turcească, impodobită toată de covoare scumpe, cu .
desenuri albastre şi roşii. Biliardul mai comunică, printr” 0...
uşă frumoasă cu splendida
—

11.

SINAIA:

Castelal

Peleş

Sală de serbări, a cărei! “decoraţiune : și mobilier este
în stilul maur, aşa că cunoscătorul se crede deodată transportat, în Alhambra, celebrul: palat al regilor din Grenada,, În fundul alei, se. află 0, fântână de „marmoră albă,

şite in Egipt, Şi „care : acri” se "ana ritr? un muzeu din
are

CTG

pfap

Dida
poa fag
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Pur

eee za

el
pen =

» Salonul, cel mare, în care se întră
i
tot dinn ciiaot 'este
de un: caracter cu: “totul, rece, ;cereiioriios, și se, vede nu=
mai. „decât, că, „este. destinat primirilor! oficiale: Usa din
fund a, acestui, salon. comunică,

cu „Cabiielul AL S. Be

gina, mic dar „cochet, impodobit in stilul, Ludovic N cu
porţelanuri, de Saxa, pbibelouri,. „dive
vase şi ci: „zidi
+ Sala, de “Asie, atât
3
de

curioscută prin.
Ș
seratele:- mu:

zicale, şi, literare „pe. “ari “le-a
] -a “gat. ;Carmen- “Sylva. acolo,
comunică. direct! cu cabinetul descris !mai sus; Prin. instru=

mentele ei de, „muzică, „cari:
precum şi prin “diferite
nouri, etc, se, poate

sanctuar” de: artă. i

'mobileâză“ şi 6 impodobesc,

vechi “cărți bisericeşti, „note, “pa-

zice, Cu, drept

cuvânt” să este, un

ma

e

'Printr'ui coridor, impodobit între alteje:: cu: un 'Boriret
al, Reginei ducându-şi fetiţa în cârcă, precurn şi cu actul
de fondaţie, Teprodiis mai, “Sus, (al, Castelului” Peleş, se

"ajunge în bibliotecă şi în. cabinetul M: S.. Reselui
„Biblioteca

bo

; care "csprinde, aproape. 'nuimai „lucrări. asu.

pra îstoriei, artelor şi arheologiei, nu rămâne” mai "prejos
de celelălte' încăperi, prin, “gustul” cațe. a: "prezidat la. 1m-

podobirea. ei.şi prin, “ordinea ce. “domneşte în aranjament.
„Cabiiieril, de. lucru al Regelui, in care acordă. şi audi:

at

i

-“PIOD “19 noSu9

pe

YVIENIS

|

NIC
YOUED
Ad

E

.

ia

x

ERIE,

arore
|

;

. d
j

1NdN0)

Sa

ae

a

imi

e

4

V

La

.

Ă

z

“ti

d

Y

4

pad

EDEN,
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Castelul

Peleş

„meșteșugul de Rege“ 1), şi căruia când no .mai fi, istoria îi va zice de sigur. „Carol Inţeleptuli, . | zu
-- Lângă cabinetul de lucru. este un frumos. caonasi de,
aşteptare, impodobit.cu o statuetă a Prințului, „Carol Anton de Hohenzollern; . tatăl Regelui Nostru. EEE x a

„„In fine tot în catul acesta, se .mai- află, ca..0 “comple-

tare a
soane,
de G.
crările

sălei de muzică, un mic Zealru, pentru 100 de per:
a cărui decorație veselă şi grațioasă a fost. lucrată,
și.E. Klimt şi T, Matsch, artişti renumiţi. prin, lu-facute]la, teatrul Burg şi. la muzeul de bele arte,

din Vienaci: ci

ct

e

a

NR

O scară'deun stil nobil “şi serios, conduce

pe visitator,

din acest. cat :în etajul de: sus. Ea, răspunde intrun .coridor:cu aceiaşi intocmire. ca şi cel de dedesubt, cu deosehire: că -:locul secarei: „de onoare este. „ocupat, de o, bo-,
gată bibliotecă. .

iii

ca

ai

Acest antreu dă în apartamentele rezervate
r
“oaspeţilor
de distincțiune, şi mobilate. în onoarea lor. cu.un,lux
particular: Aci. au locuit Impăratul Francisc Iosef al Austriei, Regele Eduard VII:pe atunci. Principe de. Galies,
Principesa . mama Regelui şi alţii, pentru; a nu cita decât
pe.cei mai de seamă.

postezi

st

Tot in acest cat sunt apartamentele. private. ale Suveranilor, dintre cari;cea mai. cunoscută cameră este. Cabi"0 bogăţie selnchipuită 1în. culori bine armonizate,. în tapeturi frumoase şi în: draperii . "scumpe. Lângă. această

odaie, este o bibliotecă mică și Inghesuită ca o chilie de
călugăraş.. .. ti,
i
ai 4
Pentru

a isprăvi, şi cu: acest etaj ne. rămâne” sa pome-

nim de :) Buduarul Reginei, care are o: vedere. admirabilă spre răsărit; de. Cazaera de. culcare a Majestăților
E
i,
pasii
„1) Vorbă zisă de Mârele Ludovic XIV-leaal Franţei: :
2) Găleşescu

: Sinaiaşi imprejurimile.
—
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SINAIA”

Castelul Peleş

Lori câre' âre ta fereastră în loc: de perdea, ' un:gobelin,
ce reprezintă pe 'fiot lui Carol Magnu, salvându:şi'iubita';
de cabinetul” de 'toileilă al'Rezinei, impodobit cu tablouri
vechi! si “cu: “portretele, :Regelui în: 'etate'de 7: ani, :'si în

faţa Plevnei; de: cabinilul” di foilettă al: Regelui, şi 'de
un Salon plăcut. târe”: 'ăre pe'ambele faţade câte: un balcon, din care vederea spre Bucegi și. spre Sinaia este: încântătoare,

[RR

a

i

IEI

iz

a

DD

“Din. acest salon se patrunde i în area: Bibliobică a 'castelului şi în' Atelierul de: pictură al Reginei. ai ciiaid
Cu acestea am isprăvit acest cat, şi nu ne mai rămâne
să” vorbim 'de cât 'de: vârful turlei celei: mari, Țrinfstube,

un'fel de cârciumă germană 'cuni se găsea în: vechile cas-:
tele! feodale: Eă era făcută la început numâi din lemn; dar.
acuni în urmăă fost cu totul schimbată, şi cu dânsa înche=:
iem descripţia labirintului artistic al Castelului Peleş.: “Inainte de'a' termină Insă; 'âceastă enumerare devenită
forțamerite prea lungă, trebue să: spunem câteva cuvinte
despre. lemnărie,' itrobri şi” lumina electrică: Fiindcă în:
impodobirea interioară 'a/'casteluilii, s'a. întrebuințât mult:
nuc şi stejar,:a trebuit să:5e'combine! lemnăria in” mod.
potrivit «eu vitrourile, pentru ca apartamentele! să'n "aibă:
core

..

.

>

geamurile “colorate : erau” de: absolută: -nevoie “pentru 'castel, şi trebue să recunoaştem că la: Castelul Peleş: combinaţia 'vitrGurilor cu ornanientaţia interioară, a fost foarte
bine nemerită, Se zice, că nu e castel! “n lume, la “care!

întrebuințarea vitrourilor să fi fost mai completă, să aibă
mai “multă unitate si să fie mai artistică, : pie a “Institutul” F.X: Zettlei 'din Manich” a' executat” această!
geatnuirărie,- din cari măre parte “au fost':mai' întâi de" semnate în culori de profesorii F. Widmann, Julius Jârs:

şi pictorul F.X: Barth:In resumat pe ferestrele colerate
se află zugrăvită Istoria Țarei şi universală, natura; poe-

SINAIA *

Castelul-Pelişor

.

zia, viața omenească, pacea şi războiul, şi aceste reprezintări — lume minunată de idei = de' forme, de culori
şi de combinaţii: sunt vrednice de acest "măreț palat.
Tot 'castelul-'este luminat cu: mii'de' lămpi electric, cu

arc sau incandescente, atât în interior:'cât şi în: afară;
astfel că odată cu 'venirea nopței, acest - „colţ de padure
străluceşte :din: depărtare de o: lumină” feericâ.
Castelul

Peleş, creşte şi se: “Infrumuscţează! jiecontenit.

El se îmbogățește din an în an cu obiecte: 'de! artă, 'cu
mobile, cu statui, astfel.că o. descripţie” oricât 'de completă ar fi, niciodată - nu

va: “corespunde

realităței.: Ac.

tualmente se lucrează din nou, la schimbarea” si amenajarea. “apartamentelor: oaspeţilor străini. e,

"Castelul" Pelişor 1), are 70 'camere şi este construit şi
mobilat

în stil modern. Fațada lui, este în stilul Renaş-

terei Germane.

In opoziţie cu seriositatea şi vechimea

intrupate' de. Castelul

Peleş, cl este de o artă veselă și:

încântătoare prin culorile lui vii “și. prin ornamentaţiile”
grațioase şi surăzătoare” ale pereţilor, tavanelor şi mo-"
„bilei sale. Ia
" Se remarcă în special: iarmaătoarele odai.!
Camera Maură, cu pereţii în imitație de marmoră;
"Camera de aur a Principesei, din balconul căreia ve-

derca este admirabilă. : -.:

EA

Camera de joc'a Priacipeselor, pep e ziditile căreia sunt'
pictate principalele animale de pe pământ, şi o mulţime de
alte odâi pentru Prinţul, Principesa, Prinţişorii, suite, etc.!
Toate în acest castel, fierăriile, leimnăria, mobilierul şi
lămpile electrice sunt manifestaţiile artei moderne.
Alte monumente și clădiri, — In 'âfară de monu-'
-mentele şi clădirile citate în această descriere, găsim ne:

cesar să mai. pomenim şi următoarele vile, printre ccele,
mai frumoase ale oraşului.
o
i

-

|

1) Gileşescu: Sinaia şi împrejurimile, ete.
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În manţii Sinaei, Rucăralui şi Braaalui,
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Flora

şi fauna

„Vila Carola, cea mai mare din Sinaia,-ssituată. pe str:
Spătarul, M. Cantacuzino:.,; E
is
Vila Adina. în. acelaş stil, cu prima. si. vecină cu ea...
„Vilele. G. „Cerkez,. Ştirbey, H.: Catargi,. Scarlat Yarka,
Slatineanu, Costinescu, etc, pe:b-dul Ghika..;

„Vila -Vârfal-cu-dor, pe, str, Lascar, Catargiu.
Casa' Codrului, tocmai sus pe. str. Brătianu...
|
„Vilele „Plaremberg,:DDr, Stoicescu + şi Seculic,: pe: str.
Cantacuzino. . tt

PRE

-

.-

„Vila. Mihai. Haret, pe. str. Varfecu- dor... sia n
„Vila Tache Ionescu, pe str..cu acelaş nume, :. ..-.:
„Vila. Nenitescu şi Dr. Urlăţianu, sus de tot pe Furnica.;
Vilele Ucrechiă, Zamfirescu si. Robescu, .pe str, Carol.
şi o mulţime. de” altele, . mari şi mici, unele. mai. drăguțe
ca altele, is, pi i
dt bi
ta
nt
“FLORA SI FAĂUN A..— Flora; este foarte pogătă, “atat ia.
Sinaia în oraş cât şi.pe, munţi: 'si, în „imprejurimi, Bota-.

nistul, rămâne, entuziasmat în. fața colotitului admirabil şi.
a mulţimei de. „specii, de tot felul, cari acoperă pajiştelesi crestele munţilor. După socoteala noastră, trăesc între:
Sinaia: Predeal, ; precum, şi:pe.- munţi cam, şapte la opt
sute specii.de plante. cu flori..
aa
„Fauna, este mai putin bogaiă șşi -în.special mamiferele
sunt slab representate.
tecă: Urşi bruni

Pe munţi

trăesc. în. stare sălba-.

(Ursus arctos .L.), Urşi furnicari

(Ursus for:

miicarius ?) Varietate mai mare a primului şsi porci mistreți»

toţi trei găsindu- -se:în număr. foarte mare... -. DER
„ Se zice; că, înainte trăiau mulți viezuri (Aeles taxus. Bodu. )

ascunși; -prin păduri, noi, însă n'am, văzut: niciodată. Pe:
munţi sunt multe căprioare (Rupicapra tragus: Gray); :Varietatea. capra. neagră. este foarte rară. In. fine vuipi;.dihorj şi veveriţe trăesc destul de numeroşi prin pădurile de:
a
Re
lângă oraş. *
Clasa Păsărilor este bine reprezentată, incepând cu
vulturii colosali

ce locuesc văgăunile, cele mai. inaccesi-
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Portul

bile :ale munţilor:şi isprăvind cu mititica:
Codiţă:

Cele mai rare păsări sunt cocoşii şi găinile -sălba Roșie,
tice;cari

astăzi se întâlnesc.. extrem de .rar “şi:
numai ..prin desi.
şurile cele mai de nepătruns.:. : a'
ti org pe
Ca peşti nu trăesc. prin apele acestor
munţi decât-păstrăvi, dacă. aceştia mai există pe:
undeva: în istare salbatică,
Ă
TA

Reptilele au mai mulţi

representanți inofensivi printre ,
şerpi şi sopârle.
|
ta
i
a :
« Dai
.
"- Dintre. batracieni trăese prin locuri
le umede mai multe
specii de broaşte'şi o salamandră trumo
asă.-.-.: :... Ia
” “Clasa insectelor. este mult mai numeroasă.
In zilele de
vară călduroase, livezile şi poenile sunt invese
lite de sute
de fluturi, cari sboară dela o floare la
alta, 'şi 'cari re.

presintă 60—7o specii de diurni“ (Rhopaloceră).
Cei “hoc.
turni (ileterotera),
de culori închise şi”
de- talie! în genere
3
mai mică sunt mult mai numeroşi. îi
„ee e aa

”: Pe munţi dela 2000'm. alt. în sus
I0!'sp
ecii

de

fluturi,.:!

LR

* Coleopterele: sunt. numeroast

pe vârfuri,

.

“ - Celelalte ordine de insecte;

sunt
- In
mult
anala

DI

n'am -găsit. decât
Ia

a

Di

di

atât:jos.-pe. vale,' cât şi

cu

ao

precum:şi pai ingeni, etc:

bine reprezintate.:
Di dia Zi iii
ID Si
rezumate de: conchis :câ. flora acestei 'regiu
ni este
mai'bogată ca: fauna, care totuşi”nu este:
sub nor:
'ordinară: în regiuni analoage 'prin poziţi
a: lor geografică Şi orogenetică,:
tri
ci

a

aa

za, Da

PORTPortu
UL
l .—
ţăranilor sa pierdut 'din' nenorocire

aproape'cu totul, mai cu seamă la femei.
Foarte rar: se
mai
văd'azi femei,-

imbrăcate - in: frumoase. costume
naţionale. “Toate se: gătesc'-ca 'la oraş,
cu fustă; cu: bluză şi
ades nu lips
icies
mănuş
c:
ile..-- i
ipate :

Bărbaţii umblă cu cămaşă “simplă
alba şi “cu'

iţari :de
pâslă. Extrem. deirar:se' mai vede
azi, câte un moşneag
Cu chică
şi cu parul: retezat dinainte, : iii
=
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.

Sporturi

AGRICULTURĂ:—Până acum 20 ani, dela Sinaia până
la Azuga se cultiva
seau pânză trainică:
Sa perdut cu totul,
culturi de varză şi
: RECAPITULAREA

în şi cânepă, din care ţărâncele:
ţeromânească. Astăzi acest bun obicei
şi intre Sinaia-Predeal, afară de mic?
cartofi.nu se seamănă absolut nimic.
DIFERITELOR DISTANȚE, PE SOS.

NAȚIONALĂ,

Bucureşti (Piaţa Sf. Gheorghe)- "Sinaia (otel Caraiman) km. 1282 700:
Ploeşti (Piaţa Unirei)
Predeal (frontieră)
Azuga

»
e

primărie)...

pt
„i

ip

im,

Buşteni (gară). : : cp
Comarnic (gară). :: .....
Câmpina

(piata)

:

»

cm
>

m
ni

“sarpe

- 8100
17109
83700

:

„|

a

n î, 68.200
ii 20, 250

a

SPORTURILE LA SINAIA. ” Sportul favorit, care se prac:
tică actualmente pe scară
o
intinsă la Sinaia este Laiuulennisul,

aşa că în vara

1909, erau în oraş vre-o

anului

16 tennisuri. Croquet se joacă mai puţin. Sinaia-Predea-.
“lui având

şosele admirabile,

se

mai

face

foarte multă

bicicletă şi călărie şi se practică mult turismul cu motocicleta si cu automobilul.

--Sportul insă care ar trebui să fie foarte. răspanăit. în
aceste localităţi de altitudine, este turismul" pe jos prin
munţi, sau mai bine zis. alpinismul. Din nenorocire însă,
detocmai acest sport atât de sănătos. din toate punctele.

vedere, este. cu totul delăsat. :Mulţi pretind ;că. numai

frica de necunoscut îi oprește de a merge. pe munţi, adică

Ihpsa totală de :scrieri şi de informaţii

asupra ; acestor

munţi. Indrăznim să sperăm, că, acest. volum va fi în stare
„să risipească această frică şi această ignoranță... . ,

„ In atară de cele spuse, Sinaia este un centru în care
Sar putea practica cu cea mai mare înlesnire sporturile
„de iarnă, sfy, bob-sleigh, etc. In adevăr;în' timpuliernei
sunt deschise două sau trei oteluri, şi majoritatea caselor şi vilelor fiind bine construite şi, prevăzute cu. sobe
—
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-

Plimbări

şi

excursii

pot fi perfect locuite iarna, şi e regretabil că până
acum
nu se vede niciun
inceput temeinic de sporturi de iarnă,

mai cu seâmă

că .nici o altă: localitate

dela noi, nu oferă

condiţii mai favorabile pentru astfel de sporturi.
--- Să sperăm, că micile Incercări răzlețe făcute până
acum
pe acest tărâm, .vor! da roade bune,şi că în
curând firumoasa Sinae va deveni prima stațiune de iârnă
din Ţară,
după cum a ajuns a fi numai în câţiva ani;
prima sta-

“ţiune .de- vilegiatură a'României.
Ei

=":

Ta
Da

”

iii.

îi

ia

pa

i

Y
Es

“ Plimbări
şi: excursii îniprejurul! Sinaci.
Te
” Le vom împărţi în trei categorii: . 1...
"A..plimbări şi excursii pe şosele; -.::.

i

--..: Bea

-- B. plimbări şi: excursii mici prin pădure; şi.
_
C. excursii mari in munţi; ': i
a Dag
cit
EXCURSII

PE

ȘOSELE.

"Toate aceste drumuri, se pot face cu, auto
mobilul,. bi'cicleta, trăsura, etc. şoselele fiind admirabi
le: Se pot face
“tot felul de combinaţii. Descrierea lor, prec
um şi distanțele 'în:km, se găsesc 'în acest volu
m la Capitolele res-

e i
ee a
-pective,? iti ie ci
"Be — PLIMBĂRI ȘI EXCURSIL MICI PRI
N-PADURI,

In “general mai scurte 'de'15 km., 'socotin 'dus
d
ul şi în-

“torsul, ie

a

e

_-1.— Castel Peleş —- Cuibul Prințesei; 'dist.: dusul
1200

m. Timp necesar o jumatatede oră. Druni de'cal şi de
picior. Dela Corpul. de Gardă să tirniează la deal alea
Car„Men-Sylva,se trece pe lângă podul Principe
le Carol,se lasă
“apoi, una după 'alta,':4 poteci :la. drea
pta, şi se ia' a s-a
„Potecă cu tăblița ',Spre': Poiâna :Srânzi
sispre Cmbă,
Până aci se poate ven! cu trăsura,
Mai departe poteca
—
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A = PLIMDĂRU:SL

1: Sinaia— Buşteni,— Azuga; — Predeal, — Braş
ov (32 km).
„2, Sinaia-Comarnic, — Câmpina (35 km)
.
"2 3.'Sinaia-Moroeni Pietroşiţa (27.km.), etc.
i

2 ae a

i

pa

al

SINAIA

excelentă, şi. uşoară conduce

la.

Plimbiri

Cuibul

şi excursii

Prințesei, o dră-

gălaşă. construcţie! de ;lemn,:suspendată pe 6 brazi seculari.» Are' două camere mici: şi o bucătărie,. împodobite
» <u diferite: obiecte de 'artă,- cu piei 'de urs, etc.-Un turn,
cu o scară:mobilă; de lemn, serveşte la accesul cuibului.

La stânga lui se află'o cruce de piatră şi după inscripţia ce este săpată pe: ea, se: vede că e veche de vre-o: 80
de ani.: (Vezi harta: Sinaei);
cete
2. — Castel Peleş--Poiana. Reginei (sau Lăptăria
Regală); dist. dusul 2800 m., şi
Castel Peleş—pe;la stâncile Clopoţelul: și. Franciso Iosef.—la, Lăptăria, Regală ; dist. dusul 3000 m.

Poteci numai de picior.Pe una singură se. poate merge
călare. Timp necesar.1—2 ore. după-mers,: Sunt vre-o 4
drumuri toate foarte frumoase: cari conduce la Poiana Regi-

mei (1550m.)şi la stânci. Stânca-Francisc Iosef a fost amenajată în':1897;'când s'a: făcut.şi unul: din drumuri — cel
„mai :larg—în onoarea vizitei pe'care Împăratul Francisc
Iosef a făcut-o la -o Septembrie -1:897,;:M: S.. Regelui.
Drumul cailor .se întâlneşte, înainte de a ajunge.la stânca
Fr.-losef,-cu: o: potecă frumoasă ce.vine- dela Carierele

Piatra-Arsă.
Una din: potecile de pitior, incepe din! poteca spre.Cuibul Prințesei, descrisă mai sus.- Alta începe
din spatele Castelului-Peleş, și altele două impreună cu
drumul cailor, încep mai de sus dela rontul aleei Carnen-Sylva; de care am vorbit 'la: descrierea topografică
a; oraşului.. Stâncile. Clopoţelu.- (făcută: mat”. mai: târziu) şi
Francisc-losef (1299 m.), sunt nişte colțuri stâncoaşe,:as<uţite, : iisolate- în . mijlocul unor prăpăstii:- adânci, şi: în-conjurate. de.jur împrejur, cu: grilaj de fier.. Vederea din

„vârful 'lor. este admirabilă. = ici iai
cret
„„Poiana- Reginei. numită şi Poiana- -Stânei, este o. mare
pajiște; aproape plană şi cu o pășune foarte bogată; Partea:
„ei de N. se:sprijină:.pe .colosalele - stânci "cari:formează ua

J

—
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SINAIA:

Plimbări

şi excursii

baza muntelui . Pietrele-Arse, -al cărui.vârf, se înalță:
la

750 m.. deasupra:ei, (Vezi harta Sinaei),r, Itaoa
pi cpptinta7y
“Unele din'aceste poteci sunt insemnate din sută
în sută!

de .metri cu. tăblițe numerotate, Castel-— Poiana-Slâneia;

::3.— Podul Principele: Carol — Pescăria, sau,
Popi-,
căria; Eforiei ;.dist. dusul cam 500 m. Timp necesar
.13,

minute.- Potecă :de' cal şi: dei picior. Poteca. ;incepe.. din.
stânga (cam. mergi 1a'deai) drumului
Sf. :Ana, aproape: de,

podul. Pr. Carol, '.de unde 'in.10', se.; ajunge „a. Pescări
e.,
Intoarcerea se face pe la N.-Vestul, lacului,,-pe
poteca .
care :răspunde:]a. jumătatea; drumului, Pr,; Carol,
sau. pe.

cel care răspunde pe.Furnica la, întâlnirea, str. Furnica
cu.Calea Codrul
:(reziui
harta Sinaei). . Pâstrăvii.ce. se - cultivă iri; lacul dela Pescărie, se vând după mărime.

cu 1 leu

şi 2 lei bucata. “Tot aci, este un bufet; bine aprovis
ionat,
„Precum -şi:o galerie pentru jucat _popice,... caer e dau

“4— Podul Pr, Carol— stâncileși pavilionul Sf.

Ana; dist. dusul 1 500 m.:Timp necesar 20'—1 oră
80”, după,
mers. (Vezi harta .:Sinaci).: Drumul Sf. Ana, larg,
-frumos,:şi,
cu: bănci din dist, în dist. -urcă dela:pod direct ..la deal;
până la. o bifurcaţie unde. se:află 2:table; indica
toare. şi:
o bancă.'Se iea la stânga. spre S.-V.. drumul. „Spre:
Sf:

Ana“; lăsându-se.

cel - care “merge - drept.:în ..sus:-,:Spre:

Văârful-iu-dor“şi în câteva. minute: se ajunge la
Sf: Ana,
(12
m. 18.
alt.) unde se găseşt
un». e
bun ibufet. şi de;unde:
vederea asupra..Sinaei şi-a m-ţilor din: stânga' Prahov
ei
este. admirabilă;-Drumul. Sf.:Ana pânăla răspântie
și de
acolo drept în sus până la- Captările. de:apă ale'
Sinaei»:
poate fi urcât şi: de .căruțe, 'căci 'e at ca o, şosea.:
Din
acest drum" mare la Sf..:Ana cam !la- 500 m.: în:
sus.de.
podul Pr, Carol, incepe:pe stânga o altă potecă frumoas
ă,
si bine. întreținut(lată
ă. de: m.), care.ese
Această

potecă 'are;panta

schimb „este mai scurtă

ceva,

mai

tot la. Sf. Ana

pronunţată,

ca „drumul. mare: -;

dar: în-

SINAIA:

Sf. Ana

- Sfânta Ana); este'un „vechi loc de. rugăciune:al- pusnicilor din secolul al. XV-lea, cari se adunau aci odată
pe săptămână, -pentru' a seirugă lui D-zeu. Bătrânii din
Sinaia spun, că. numele acestui loc..vine' dela Sf. Ana
din “mmotele: Athos,: cii caie seamănă :mult':că . situaţie: şi
posiţie. Decedatul archimandrit Nifon, 'scrie In: cartea: sa
despre Sf. Ana, că s'a convins Insuşi de această isbitoare
asemănare. Aceasta "explică: prin urmare, : numirea : Sf..
Ana, căci mulţi dintre sihaştrii de pe V. Prahovei, fuseseră în tinerețea lor călugări la m-tele Athos, şi. probabil
că: primii 'ermiţi au venit prin :aceste. locuri la. 1453 pe

E
vremea: căderei' Constantinopolului. a
-: Ultimul pustnic, Inocenţie, a trăit 1ă .Sf.: Ana: 26. ani,

şi “archimandritul - Nifon, spune :că-a visitat. localitatea:
pentru prima oară'în lunie 1879, când a găsit încă proaspete urmele lăsate! de 'sihastru, 'mort nuinai-de. doi ani.

In deschizătura stâncii, era o mică 'şi. “sărăcăcidasă chilie,
care 'avea în

interior câteva scânduri noduroăse

scaun “vechi 'de lemn
ului
ermit—un

— patul.

și o masă. Pe pereți:

'ca .şii'acum. :Acest pusnic. care
erau suie detiscălituri
fusese: în tinereţea lui monah, apoi preot deservant al mă-;

_năstirii Sinaia, hotărâsesă sape o mică bisericuţă în stâncă,
al cărui: inceput:se

vede

bine şi azi, şi în acelaş timp

işi

pregătea mormântul tot. acolo, "Moartea Ta surprins insă
la Sinaia şi atunci a 'fost 'ingropat în cimitirul comun."
* Pusnicul” Inocenţie, era în vârstă .de .25 ani, când.a
venit

civil la Sinai
in a,
1826. S'a călugărit apoi,

iâr: mai

târziu's*a făcut. Diacon şi Preot şi ă ; servit. mănăstirea
Sinaia. până în: 1851, când s'a mutat la Sf. Ana, unde a:
stat până -la.moartea lui. Era bine cunoscut . de “lumea.
care venea pe: vremea aceea: la; Sinaia; multe persoane.
simţeau'o -adevărată plăcere să: se ducă la Sf.: Ana să-l
visiteze .şi: să vorbească .cu -el,.căci el era om foarte cult,
care vorbea pe lângă româneşte, nemţeşteşi greceşte.
9) Archimandritul

Nifon:

Sfânta

Ana

— 88 —

(Sinaia),

Sinaia

1399.

Mă

SINALA

“

St, Ana

„. Unul din cei mai buni prieteni
„ai pusnicului. Inocenție, a fost marele Barbu Catargiu, care:.credincios: obiceiului său vechi, petrecea verile la mănăstirea Sinaia,
incepând din anul 1832, şi a cărui “iscalitiiră din” 1858 ses
seta
vede şi azi pe stâncă.
La Sf. Ana, bufetul'

de jos poartă

nuniele

de chioşcul

Si. Ana, şi continuând pe potecă la deal-se'ajunge la apa
Sf, Ana, care formează
neşte la deal un drum

frumoase cascade şi de unde porde trepte, care” “urcă în vârful

stâncilor” Sf. Ana. Urmând

însă spre, s. V, poteca! cea

bună la deal, peste vre-o 400 m. ajunge. la chioşcul de
sus, sau chioşcul Furnica, (1 218 m.) situat în “varful unei
stânci: colosale, şi înconjurat de trei părţi cu prăpâstii
adânci:-Din-acest vârf, panorama este Incântătoare şi nu

se poate descrie.
In fund

j

se vede

.

-

i

o "parte “din Poiana- -Țapului, Sinaia

-

“Antreagă, iar jos chiar sub stâncă, chioşcul Sf.'Ana, pare

-.

- O jucărie de copil. La-stânga,uriaşele

ridic! trufaşe
Cităm

câteva

iscălituri şi inscripţii

“stânca din. faţa chioşeului sf, Ana:
ad

“D, Barbu
Catargiu

Ecaterina
:

-.|

22
,

i

::

E

2662 lulie '22
„ Ploeşti
„G.

Sf. Ana,se

Stoicescu

" Dimitrie şi
Preda

-

1832
co

sa

i

interesante, 'de'pe

i

ta

at

|
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|
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. Paraschiv
.."Ioa Marița
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ip
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stânci

şi sfidătoare aproape la aceiaşi înălțime,:i

msi

zzp

DR

_ Asta este *
9: “odihna mea! 117
tiîn Yeacul vea- -,
„<ului

Amin,

-+

m
Psal, "18.
ă 1856 Iulie 25"

|.

i

a.

ez

i

: Toate: aceste

SINaTA

inscripții: sunt

Sf.

scrise. cu

litere: cirilice

Mae

:

“mestecate: cu latine. piată e

Ana

a-

“ « dulielas'
Petre

Sf,

i

aa
aie

„i
Adio
„o

de acum Ă .

scurtă viaţă,

aer,

|

af

fe

n

Sfânt, Sfant, Sfant;
„Domni Savaot, Plin este

'ceriul

stâncă seculară

şi tot

pământul

*
de mărirea lui
"Dumnezeu Alarțişor.
1976 Antonie protos,

i langă care petrecui n
"o

|.

n.

Adormirea
ie

-,

“Dulce şi “amară
. Inochenţie:

368
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Ultimele două rânduri scrise cu Jitere cursive au fost din
- nenorocire rase acum vre-o trei:ani, şi, înlocuite cu iscă" litura;unui ilustru necunoscut, care nu a găsit să.şteargă

- altceva decât. inscripția cea:mai veche ce:se păstra;;
Sfatuim pe cei tari de picior cari nu suferă: de. ame:
ţeala prăpăstiilor, să se sue în vârful . Stâncilor (distanţa
de scări „pomenit - mai” sus, care

2002 m.), Pe- drumul

în-

cepe dela V. Sf. Ana. Drumul e greu, şederea în vârf
periculoasă, pentru. cei neobicinuiţi cu locurile rele, dar.
în schimb recompensa este mare. Splendoarea. panora“mei:nu poate fi descrisă. ' Pentru a nu fi nevoiţi să ne
: întoarcem - înapoi din aceste vârfuri, se va, urma poteca
"către

N„N.-E, aproape

părăsită

astăzi, . (vezi harta Sinaei)

care răspunde în drumul reservoarelor (dist: dela Sf, Ana
în acest drum 1 s00 m.). De aci coborând drumul la vale,-se
ajunge la” răspântia de care am vorbit la inceputul acestei

excursii,

”

|

5. — Podul Principele Carol isvoarele. Peleșului
..-.
și apoi la Poiana Reginei.
—.90
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SINAIA.

” Plimbări şi excursii,

Dist. dusul s o06:m. Drum numai de picior. Timp ne=
cesar

1—3

ore. Poteca e prevăzută cu bănci. Lăsându-ne

jos în -V. Peleşului,'chiar pe: lângă -“acest:pod, dăm de

o potecă largă şi frumoasă. Această potecă urmează şerpuiturile Peleşului chiar.pe lângă apă, și traversează
.locuri incântătoare. Cascadele şi Cheile Peleşului se succed
fără încetare, până la o răspântie de 4.drumuri unde se
întâlneşte ramura Peleşului, de E., cu.ceaa Peleşelului,
de

N.-N.-E.. Toate

aceste

drumuri :au' table

de

indica-.

ție. Unul; uneşte acest. punct, cu una din. poteciie ;descrise: la. No.:2, spre - Lăptăria" Regală! (Lung. acestei po-.
teci de legătură foarte iramoasă este cam de 509 m). Altul, pă=
răsit astăzi

are aceiaşi .direcţie, însă

răspuride

mai

sus,

Al treilea „Spre Sf. :Ana“ urcă la deal.panta muntelui
prin 172 trepte, şi ese în drumul de căruță :care sue la.:
reservoare, dela bifurcația spre Sf. Ana (vezi No, 3). Atra-.
gem atenţia că:pe acest urcuș, și tocmai in mijlocul dru-.
mului,

este o

gaură

mare

în stâncă, fără fund,

căci se

aude prin ea la 1oo m. dedesubt, curgând - Peleșul: In
fine al. 4-lea 'drum-.care porneşte de. aci, este cel care. :
urcă ramura 'de E., a Peleşului, până la isvoarele.:) lui,
după ce trece pe lângă cascade admirabile, Dela isvoare
întrun sfert de oră se ajunge la-Lăpfăria-Regală, luând.
poteca la dreapta. Capătul acestei . poteci :.răspunde în
Poiana Reginei la marginea opusă celei în care se ajunge.
prin drumurile descrise la 2 B. (Vezi harta Sinaei)..
|
La Lăptăria Regală, aşezată pe Poiana- Reginei, Şi 359,
alt.) sunt: peste 20 vaci de: Elveţia.
1)

Valea Peleşulu:, incepe de : sus de pe creasta

m-ţilor, prin două

ramuri.

Prima de N.„-N.-E., desparte.m-tele Pietrele- Arse (stânga), de Şeaua
Pietrelor-Arse sau Călugărul (dreapta). Secunda numită şi Peleşelul, se-.
pară pe acesta

din urmă

(stânga),

de m-tele Furnica (dreapta). Aceste

două ramuri se unesc jos la răspântia celor '4 drumuri,
Râul Peleş, isvorăşte cum se vede,: cam cu zoo m, mai jos “de în
ceputul văei, adică pe la alt. de 1 300 m,

ami

SINAIA .

Piimbări şi excarsii

„.6.—Podul Pr, Carol--Reservoarele

sau Captările,

pentru alimentaţia... Sinaei cu apă, (Peleşeial); dist.
dusul: 4 Qoo +m. ;Timp.: -necesar, 1—3, ore, - Drum: de: căruţă de cal-şi de .picior.: Se: urmează drept la deal: :drumul: Sf. :Ana; descris la: No.: 4; si: după - multe : zigzaguri, precum':.şi.! după: ce s'a! lăsat la dreapta

scara-ce

urcă din V.:Peleşului (bezi..No.:s), şi poteca ce!'vine din
vârful stâncilor Sf.:Ana (vezi No.:4), 'se:ajunge la Captările:
sau Rescrvoarele de apă ale Sinaei (1 +00. m. alt.). Plimbarea
nu prezintă. decât un:iinteres ştiinţific; Aci sunt 'captate

isvoarele: de S.V.'ale: Peleşului. numite şi Peleşelul Gea
harta Sinaci), i vi e a i

so

i

DE

» ].— Castel Peleş— Poiana Tapulat,; emorinăntul ui

Kremnite);. dist. 'dusul:5 6oo m. Drum de cal şi de: picior.: Timp necesar 1—3'ore.după:mers, 5:
ii ii
.. Poteca începe; vis- ă-vis: de: Coloseul: Ooples, din b-dul
Ferdinand, şi : urmează ; creasta

:m-telui până

i în stânga

Castelui Peleş,:unde
: este o :bifurcaţie.:De aci o ia: spre
N; şi merge prin.pădure:păralelă
'cu- şos,'nat., care bine
- înțeles. nu se vede,:pâ
la: Poiana-Țap
ului. Drumul este
nă
însemnat din'sută in:sută' de metri cu tăblițe: Cas/e/—
Poiana- Ţapiului“, “(Vezi harta Sinaei). : i! si ie i ob
1. 8.— Castel Peleș--Prahova. Drum ddee cal şi de picior.
Timp 'necesari1-:oră,:
... - .:
tr

- Din spatele Castelului: Pcleş, sunt:2 râmuri cari por:
nesc spre Prahova. Una lungă de 2200:m., răspunde în
şos, naţ: la km-'131, adică mai 'jos de Gura-Pădurei. A
doua, lungă de 3 500 m., ese la funicularul:deta :Poiana-

Țapului, în. dreptul km. 132. Drumurile sunt
din sută în sută
(ez. harta Sinaci).

de

metri

cu tăblite., Castel.
ă

insemnate
Prahova“ .
ina

9.— Castel Peleş— Cascada Uslătoarea; “dist. dusul
Goo m. Drum de cal şi de picior. Timp necesar. 1 oră
si 30'— gore. Urlătoarea este o frumoasă cascadă, formată de X. Urlătoarea Mică, care mai jos: unindu-se cu
—.92

—

-

_—
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şi excursii

|

Urlătoarea- Mare, : dă naştere -Văei. Urlătorilor . (cezi, £x:

e

cursii mari

i

în munţi,

artera

1.). Cascada

sa:: “numit

: asa -din

cauza: sgomotului infernal pe care-l: face,: deşi apa nu
cade: dela o înălţime mai mare de 10 m. Locul este demn
de văzut, şi cum drumul este uşor. şi splendid atât-ca
poziţii cât şi “ca întretinere, sfâtuim pe amatorii de:spec- tacole măriţe ale naturei, să ineargă negreşit să o vadă.
: Poteca.incepe din spatele Castelului: Peleş şi este uşor
«de găsit după tablelede indicație. Afară de aceasta, tot
<Arumul este

însemnat. din sută In :sută-de

metri cu tă-

bliţe :„Castel- Urlăloarea“.:
Drumul trece chiar: prin ca- viera Piatra-Arsă (3 s00 m. dela : Castel),: după ce a lăsat la
Stânga o potecă spre: Lăptăria- Regală (vezi 2B, de mal sus).
0.—Castel Peleș--peștera lui Bogdan, 1) din Pia-

tra-Arsă;

dist. cam. 5 000, m,- Drum numai de "picior.

“Timp” necesar

se

urmează

«după

2 — 3 ore: Până

drumul :spre

“cariere o luăm:

la' carierele Piatra-Arsă

Urlătoarea. (sezi 98.). Imediat

la' stânga, pe o potecă .naturală,

numai de picior, care urcă din greu panta m-telui.. După
- Un urcuş- mare, urinează un mic coborâş in: zigzag pe
O potecă

prăpăstioâsă :şi

foarte

'rea,- apol:iar. un. urcuş

mic şi ajungem la gura Peşterei. Intrând în interior cu
lumini, se constată că este:formată peste tot dintrun
calcar aşa de moale,. încât pare -că se topeşte.. Țăranii
„_mumesc

aceasta /aple de pialră :). Peştera

e . mică, cam

15 m, lăţime, 20 înălțime şi şo m. lungime; Se văd nişte
.

'

5 Domnul
întregi

e

me

Nicolae Bogdan,

de tineri,

printre cari

a

4

fiind iniţiatorul îîn alpinism alunei cete
este şi autorul. acestei lucrări,

şi având

în vedere că peştera ae mai sus, astăzi aproape necunoscută, nu avea
“nume,

am

hotărât

toţi elevii

„Peştera lui Bogdan“,

săi

în de „comur!

-

acord,

să o numim

:

> Explicaţia ştiinţifică a acestui. lapte

ade piatră

este următoarea :

exudaţiile apoase încărcate cu bicarbonat de calciu, se fac prea repede spre a lăsa un depozit cristalin sau măcar consistent, şi işi de-

„pan

calcarul

lor subt

formă

nămoloasă,

.

:

îi

e

ie
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Jemneîn interior, cari par a fi fost când va scări. Astăzi
este foarte greu.
de pătruns până la fund, căci numai ai
nici un-punct de. sprijin în drumul foarte lunecos..
De:
“altfel. peştera este 'cu totul uitată, si noi n'am dat de ea
decât graţie : obiceiului: nostruj-de a face explorări" prin:
locuri: puţin umbiate şi sălbatice. Cine voeşte s'o viziteze:
trebue să se: îmbrace-.cu un. rând de haine condamnate, căci ori cât te-ai păzi, e imposibil- să nu te murdăreşti
rău de varul 'acela,.care nu se mai curăță.
-. 11.— Poiana Reginei—peștera lui Bogdan, din Piatra Arsă; dist. cam
2 500 m. Timp necesar 1-2 ore. Drum

numai de picior. La'această- peşteră, se poate “merge şi
dela Poiana- Reginei,

insă 'astăzi 'drumul

este

cu

totul

părăsit. Poteca '0..ia'spre .E...prin locuri. foarte: plăcute.
Cam dupe 1 km: de coborâș, se -ajunge la o'tulpină-cu
trei. fagi, 'de 'unde. începe.:spre: N-E. o potecuţă - abia
"vizibilă, care urcă puţin. 'şi trecând 'apoi printrun bolo"„vănis mare, coboară: direct. la Peşteră. la cazul când:se

- urmează acest. drum, intoarcerea se.= poate, face prin cel
dela Noro.

și

tii

Rai

12.— Sinaia— stâna Guzapătulț dist. cam. 4000: m.
"Timpul: necesar 1!/,„—3 ore. Drum greu, cu: urcuş'.colosal şi numai de picior. Poteca începe din "Valea Rea
de
în sus de gară. Ea.sue “chiar dela început: muchea:
ce-am

S.-V..a muntelui.

Indată

cegilor este de o

măreție

ajuns

la gol,

deasupra.

pădurei, vederea care se deschide asupra Sinaei
fără

pereche.

şi Bu-

Intoarcerea se

face pe acelaş drum. Valea Rea se numea Inainte, Valea
Rourată, din causa. multelor isvoare ce curg din mun-tele Cumpătul,, numit înainte Gârbova, şi din- Piscul"Cainelui. Numirea de Rea, îi vine dela mulțimea. vânturilor violente cari suflă iarna în Sinaia din această vale.:
Locuitorii numeau înainte toată această regiune Vârtejul
„Dracului, fiindcă ziceau ei, „vântul de miază- -noaple se

isbeste de creasta

Gârbovei, îmbătrânit în rele, şi se înl— 94 —

”

aaa

SINAIA
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dreaptă pe: “Valea Rourată în Sinaiat. De: “altfel şi” azi
"V. Rea se:bucură: de o reputaţie” foatte urâtă priritre visitatorii Sinaei, cari presupun că: „orice “vreme! “rea, vine
numai din acea parte,
iii:
ic
"13. —Sinaia-pavilionul Piscul Cânelui; druri de cal

“Şi de picior. Dist, dusul: 1500: m. Timp necesar” 20 'minute—2 ore după mers; Dist. intoa:cerea “2 000: m. Poteca
începe de lângă uzina electrică, şi urcă în zigzaguri până
«la chioşcul Piscul- Cânelui (990 m: att.), din Poiana Carp.
Dela acest chioşe este cea mai. frumoasă vedere asupra
Sinaei, căci ea: poate fi admirată! dela: un: cap la altul.

“Intoarcerea se face

pe drumul care 'dela chioşe o iea spre

dreapta (către N.),-şi care ajunge jos la gara “Sinaia, "Aci
ra un pod'pentru a trece. “Prahova.:: Amândouă! aceste
“drumuri bune, 'sunt prevăzute ' cu bănci din distanţă” în
"distanță. Acum câţiva”: ani la chioșc” sus 'era bufet. Astăzi
„acest pavilion

este cu: totul

părăginit.

(Vezi * harta Sinăci),

“De doi'ani-podul peste: “ Prahova”nu mai “există, astfel
că drumul care 'ese la gară e condamnat; e
14..— Sinaia-vârfal

metelui

Piscul

Cânelui

; dist,

soi m. dusul,: Drum de''cal -şi-'de- picior: Timp ne“cesar 2—4 ore. Poteca porneşte din Sinaia, din faţa fabricei de şurupuri a D-lui Costinescu, din dreaptă” liniei
“ferate * (cam “mergi spre Preieal),: urcă:imuchia -m-telui Pis„<ul Cânelui şi ajunge la gol::Aci trece: pe lângă un fost
pavilion (pavitionai Cânelai), astăzi adăpost:de'oi: şi- ajunge,
“în vârful” Cânelui (i +25” m. att,), de.unde! vederea asupra
“răunţilor inconjurători : este. foarte interesantă. Pentru Întoarcere urmăm acelaş drum! până “mai jos de: pavilio-

aul Cânelui, de. unde: luăm! o potecuță: către-N. 'Această
potecuță 'trece pe lângă o fostă stâncă, de.unde începe! o
“potecă! licrată”'care coboară! la: chioşcul”: Piscul- Cânelui
„sezi 13 8), de unde întoarcerea în Sinaiă se face: pe unul
din cele 'două drumuri: Timpul necesar -întoarcerei 'din

“vârful Câneluii este de 2—3 ore după mers; Această plina—

93
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prin. priveliştele frumoăse, pe cari

“le are. excursionistul: din diferitele ei puncte, ăsupra
Văei

„Doftanei (către, E.), Sinaei, „Bucegilor, Precum
.! şi. asupra
“acestei culmi a Baiului,
„15, = Din. str, Brătianu, pe poteoa Spitalului
—1a

“Spital; „drum de: ;cal, şi. de; picior. Lung.. potecii :cam
„3250, m. „Ea. Incepe de sus din: str.. Bratianu de lângăV.
“Iancului. De aci; merge. tot ..prin. pădure, : când urcând,
“când coborând, trece. pe sub funicularul „Costinescu , „Şi

"coboară. în. fundul, Văei Sgarburei, „al cărui mal “drept il
urcă api, şi, ajunge, la, „Spital, Drumul. 'foarțe: frumos. şi

„bine, „îngrijit, are bănci din. distanță .în distanță. „Lungi„mea, totală „a, acestei: plimbări

este de 5 100. m.

adică.

-b. dul Ghika (km. i127,70) — str, „Brătianu — poteca. Spitalu.
lui — Spitalul — str.: Isvor — „calea Orăţielor (im, 126,309)
şi b; dul Ghika ia punctul intâlnirei, lui, cu str, Carol, de
| unde am plecat, (vezi harta Sime) Timpul necesar 2 — - 4 ore.
"Ana; " drum de cal. şi de picior. Timp, neceşar, 1—2. ore,
„Dist.. ;3 000.m;

Din. calea; (Codrului ; (ta - km; 2,500) după

ce

trecem “fântâna. lui „Gate, ajungem la chioşcul Sgarbura,
„De lângă: acest chioșc, pleacă spre N., o potecă. frumoasă
;şi bună
a

spre Poiana

Pusnicului şi spre Vârful-cu-dor“,

Ea urcă..la deal, trece .prini spatele Carierelor . Costi:nescu, şi ajunge. întrun „minunat luminiş 'ascuns, numit,
„Poiana! Pusnicului, De. aci tot de a coasta, poteca con
tinuă a urca câteva sute, de metri, traversează. drumul ve-

_chi pe plai la Vârful-cu- dor, ajunge la fântâna lui Davila
. (ezi,. Artera

II, 8, al .cap, Excursii. mari: "În aenţi),

şi apoi. la o

răspântie .de, trei. drumuri... Lăsăm. drumul spre chioşcul
„Davila: şi -„sfre Văârful-cu-dor“, şi o lvăm.. la ;vale pe
; drumul spre, Sf. Anat, pe care repede ajungem la chioş„cal Furnica şi la Sf. Ana (rezi, 4B, şi harta. „Sinaei).
: Poiana .Pusnicului, se numeşte aşa, pentrucă ac a
Iocuit un pusnic, care a. murit. în, anul 1885.
sau 1886
.

1

N

SINAIA.

Plimbări şi excarsii

Părintele nostru a vizitat dă mai multe! ori: pe .acest ermit insanii

1883: şi 1884; el avea'!o' căsuță: de lemn

fn-

care IOcuia, şi o.grădiniţă în care:cultiva ceapă, cartofi
şi varză, Contrar pusnicului dela Sf, Ana, acesta era abru-:
tizat. cu totul, şi nu puteau scoate dela el nici o vorbă..
17; —Str. Brătianu-Calea Codrului; drum de cal şi de
picior, Dist. 1 400 m. Timp necesar pentru parcurs o oră.
Din str. Brătianu, de. deasupra fostului. platou al vecheiCazărmi, sau de deasupra şcoalei Carmen-Sylva, incepe.
o potecă bună şi bine îngrijită, care urcă spre .N. în:
pantă dulce, până răspunde în Calea Codrului..:
|
- Cu această ocasie putem spune, că actualul platou al.
cazărmei, a fost făcut cu ocazia întocmirii parcului :Ca-:
stelului Peleş, pentru care Sau cărat din vârful acelui
deal prin ajutorul unui funicular aerian, peste xi100 000 M.: .
cubi de pământ. (Vezi harta Siaaei),.
18.—Sinaia (otel Caraiman)-lăptăria Piatra-Arsă.

Se merge pe şos. naţ. până la. funicularul dela
Țapului

(km. 132.200), de unde

se

trece Prahova

Poiana
pe pod,:

la.Lăptărie. Dist. 3600 m. Plimbarea aceasta nu e tocmai
plăcută pe jos, din causa marei circulații care este.pe
şos. naț, (Vezi harta Sinai),
'19. — Sinaia (otel Caraiman) - Sinaia

Ncuă

; dist,

. 3 800 m, pe şos, naţ., lângă abator, Sinaia Nouă, este o
câmpie mare pe proprietatea” Isvor, lângă Valea Isvorul:
Dorului

(km 124,900 al şos. naț.), unde

acum câțiva

ani s'au

„croit mai multe strade cari au şi fost pietruite, cu gândul de a vinde locuri pentru vile. Să vedecă încercarea.
p'a reuşit, de oarece nu s'a clădit' nimica, şi stradele. au
fost năpădite de iarbă, (Vezi harta Sinaei),
20, — Exoursiune pe brâul Furnicei. Este o excursiune mai lungă. Se merge pe la Sf. Ana, chioşcul Fur-

nica, (vezi No, +) apoi se continuă drumul la deal spre
chioşcul Davila (1325 m. alt.). De aci tot în sus pe potecă

Excarsiani

SINAIA

a Turcului 1).
bună se ajunge la Valea cu Brazi.-şi la Piatr
drumul şi se
şte
părăse
-De deasupra Pietrei-Turcului, se
ză brâurmea
care
N.=Y.)
(către
a
ia o potecuță la dreapt
de unde
ă
a-Ars
Piatr
în
iese
până
ca
Furni
nele tm-telui
la
cerea
întoar
face
pe poteca bună a Pietrelor-Arse, se
.
voare
reser
la.
pe
fie
egală
ria-R
Sinaia, fie pe la Lăptă
Pr.
podul.
dela
v
imati
aprox
are
aci,
s
Circuitul descri
o excursie
Carol la podul Pr. Carol, vre-o 16 km. Este deci
necesar
l
Timpu
.
picior
de
mai lungă. Drum de cal şi
.
mers.
după
ore
4—9
pentru parcus
iuni, mai
21.—In afară de citatele plimbări și mici excurs
o mulului,
Foişor
al
şi
sunt în spatele Castelului Peleş
ite şi
ingrij
bine
mai
cari
de
cari
ţime de poteci şi alei,
acest
em,
descri
să
insă
bil
imposi
este
Ne
ase.
mai frumo
cele
pe
rge
parcu
şi
labirint de plimbări. Fiecare alege
a
inţă
cunoşt
slabă
de
cât
ori
are
care-i convin, şi cine
EP
?.
rătăc
poate
se
nu
locale,
topografiei
- Drumurile” descrise la numerile 3, 4, 6, 15, 16, 17 şi 20
o'parte, au fost construite şi sunt întreţinute în stare
ă către Eforia Spitalelor Civile.
excelentde
- Cele dela numerile x, 2, 5, 7, 8, 9 şi 21, au. fost construite şi sunt întreţinute Intr'o minunată stare de curăţenie de către Casa Regală.
” Excursiunile descrise la numerile 10, 11, 12 şi 14 n'au
drumuri lucrate, ci numai poteci “naturale, făcute de
E:
picior.
Statul a făcut drumurile

dela No. :13, şi o parte

dela

“No. 14 (stâna-chioşc), restul fiind - numai potecă de picior.

0,

ÎN MUNȚI, de o

— EXCURSII MARI

zi, două

sau

i
7
IE
mai multe.
exal
general
l
„Descrierea lor se va vedea la capitolu
cursiunilor

mari

i

în munţi.

-1) Vezi la Istoricul mănăstirei Sinaia,

— 98.—

asupra

acestei numiri. .

COMUNA
|

BUŞTENI.

BUŞTENII
——

SOSIREA LA BUŞTENI, — Pentru
sosirea la Buşteni,
vezi capitolele Bucu
Predeal pe sos. na,
La Buşteni

reşti: Predeal cu trenul şi
Bucureşti=
.

se mai poate veni! pest

e munți, din Transilvania, dela Rucăr, dela
Sinaia etc. Aceste drumuri
le
indicăm la excursiunile mari.
„
„
SITUAȚIE ȘI COORDONATE
GEOGRAFICE. — Comuna
Buşteni, este situată pe Dom
eniul Buşteni '), pe dreapta
„Prahovei la picioarele m-ţi
lor Caraimanul şi Coştilel
e.
Ea este traversată

de Văile Jepilor

(iar

nu lepilor sau Iepei
cum greşit se zice), Paltinului,
Chivului, Albă şi Cerbului
.
Poziţiunea ei este încântătoare
, deși nu se prezintă în
amfiteatru aşa de pronunțat
ca Sinaia,
a
|
La V. şi N-V. Buştenii sunt
mărginiţi de Jepii Mici,
Caraimanul, Coştilele şi mai
în depărtare Morarul, toți
trunchiuri uriaşe ale Bucegilo
r. La N. valea pare a fi
închisă de piciorul Morarului,
numit 7; restia, în care este
scobit
tunelul.

Tot la N. este şi mitele Sori
ca (stânga Pra-,
hosei), iar la E. şi S-E. sunt
alţi munţi mai mici ca Zamura (1650 m, alt.),
etc,

Pe malul stâng al Prahovei,

şi pe
allă cătunul cu acelaş nume, ce ţine m-tele Zamura se
tot de Buşteni. .
”O
—
1) Domeniul Coroanei
bucetul Taurului,

Buşteni

coprinde

m “ţii

Caraimanul

şi

Cla.
'

—
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Istoric

Coordonatele geografice ale Buştenilor sunt:
longitudine Estică de Greenwich 25033”
latitudine Nordică ... . . . 45%23'şi
altitudine deasupra nivelului Mărei Negre . . 881 metri
Nu se ştie care este oriISTORICUL BUȘTENILOR.—
ginea numelui Buşteni, dar ceeace se ştie sigur, este că
pe la 1790, punctul unde Valea Cerbului.se varsă în
Prahova, purta numele

ocupă comuna
Buştenii

ca

Buşteni“ iar locul pe care-l

„La

azi, era presărat.de gropi.

aşezare

de
stabilă

locuitori,

nu datează

decât dela începutul secolului trecut, aşa că asupra istoricului său, nu se pot'spune

multe, mai

cu seamă că nu

ne-a rămas mai nimica scris.

Vechiul drum, din'nainte de 1846, Drumul Domnişorilor, urca dela Valea Peleşului şi până la „Între- Trestii“
(tunelul de azi), cam tot pe stânga Prahovei, trecând de-a
lungul metelui Zamura. Acolo era prin secolul AVI
de azi, un
(1500 —1600), cam în dreptul fabricei de hârtie
han mare Slonul de Piatră,--pe acele vremuri—cel mai

vestit din Valea Prahovei. După resturile ce se vedeau

până acum câţiva ani, se poate deduce că era clădit solid,
ca o'cetate, în care'se puteau adăpost! călătorii în timpurile grele. Se presupune că acest han a fost dărâmat
de Turci în răsboiul lor contra Austriacilor 1) (1287 —1795).
„Slonul de Piatră“ era singura locuință omenească, care
ÎN
exista prin acele locuri, înainte de anul 1800. .
Pe la începutul

secolului trecut, satul avea vre-o 20 de

case şi 2 hanuri. Casele erau toate situate pe Valea
Cerbului, campe unde vine astăzi pichetul grănicerilor.
Locuitorii

lor se mutaseră

dela Isvor (Sinaia), şi după cum

am spus la istoricul Sinaei, se trăgeau din scutelnicii
dăruiți pe vremuri acelei mănăstiri, pentru propria ei pază. Primele case pe locul Buştenilor de azi au fost
1) loan G. Babeş: Din plaiul Peleşului, Bucureşti
—

1090. —

1093.

- BUŞTENI
construite câţiva ani mai târziu,

Istorie
de țăranii Văsile Dră-

guş, Niţă Enache 1) și Ghiţă Bogoslovu, venit între 1810—
1820 din cătunul Isvor 2),
'
Din acel moment, Buştenii au crescut: incetul «cu încetul,

Locuitorii lui duceau. pe acele vremuri,. viața liniştită a
munteanului

voinic, care

nu-şi . cunoștea

decat

munţii

lui 3),
”
:
Inainte de 1864, la Buşteni era
«
reședința primăriei co-

munei: Poduli-Neagului, care: se întinaea, dela frontieră şi
până la Posada; ea coprindea satele Predeal, Busteni,
Sinaia, Isvorul, Posada şi: Podul-Neagului de 'lângă. Comarnic.
In 1864, cătunele Posada şi Podul-Neagului au trecut
la comuna Comarnic, de care țin şi azi, iar cătunele dela
Isvor.la Predeal, au format comuna Podul-Neagului.

Tot prin 1864, în numita comună

existau 2 scoli: una

ia Buşteni, cea mai veche, la care veneau şi copii din Si-:

naia-Isvor, şi a doua particulară la schitul Predeal.
La

1874,

comuna

Podul-Neagului,, a

luat

numele

de

Sinaia, după dorința exprimată 'de M. S. Regele. In acelaş timp primăria a fost mutată dela Buştenila Sinaia.
Sinaia impreună cu toate cătunele ei, a fost declarată
comună urbană prin legea din 1889, iînsă.pentrucă în"tinderea comunei era prea mare, în 1884 a fost despărţită în două: de oparte Sinaia comună urbană, şi de altă
parte comuna rurală Predeal, cu cătunele Poiana-Ţapu-.
“lui, Buşteni, Azuga şi Predeal. 'Faţă însă de colosala
dezvoltare pe care a luat-o în timpii 'din. urmă aceste
localităţi, Buşteniul a fost despărţit de Predeal la 1 lu-.
lie rgo8, când s'au format două comune rurale deosebite:.

————

.

1 Î. G. Babeş: op. cit,
.2) Nu garantăm exactitatea acestei date,
"bătrân dego

ani.

-

„__3) Monografiile Şcoalelor de pe
“ţătorii cirizenaţi. Bucureşti

un

Dom. Coroanei, întocmite de învie”

1307.
—

pe care-o ținera dela
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prima, Buştenii:cu Poiana-Ţapului şi cu Zamura, şi seN
.
cunda, Predealulcu Azuga.
a acestor localităţi
colosală
area
O probă de desvolt
este următoarea.

compusă

În 1892, comuna ' Predeal

din

Buştecele 4 sate, avea în total 437 case: astăzi sinigur
o
niul 'are peste 400 case.
putem:
Azugei,
şi
lor
Buşteni
Sinaeijurul
din
De munţii
a
spune! următoarele :
lor
Coştilele, aparţinea din vechime familiei Dudeşti
de
1804),
Ferraarie
(5
mezat
la
t
cumpăra
fost:
a
dela: cari
cămătar
ui
către Manub-bey*), :omul de paie ai vestitul
Băltărețu. Odată cu Coştilele, el a mai cumpărat şi munţii

dela Azuga, Retivoi. Fala- Găvanei, Lacul: Roşu şi Unghia-mică, tot dela: Dudeşti. Preţul plătit de Manuk-bey,

aceşti
a fost de 113000 lei vechi sau 37 29o lei noi. Toţi
dela.
munţi au fost curhpăraţi la 1892, de M. S. Regele,

Manuk-bey,cu preţul de 85oooo lei.
Jepii-Mari şi Dlici, impreună

- Pietricica, Pâraiele, Sorica,

Lacul-Roşu

şi

Luncile

cu

munţii

dela Azuga,

Vârful-lui- Găvan, o parte din

d hitre-Prahove

(locui pe care e

Azaga de azi), aparţineau prin 1793 Medelnicerului Const.
Filipescu, care în 1794 îi vinde

lui Dinu Cantacuzino Pa-

harnicul, iar -la 1808 devin proprietatea lui Alex. Filia
pescu.

ul seTot familia Filipescu, stăpânea incă dela început
le fu-târziu
mai
colului XVIII-lea,. m-tele Sorica, care

_sese răpit de Dudeşti şi abia in 1786 (11 Ialie), pe vremea:

lui Mavrogheni, Filipeştii au reintrat în stăpânirea acestui:

m-te, In afară de cei citați, Marele Ban AL. Filipescu:

cum:
mai stăpânea şi următorii munţi: Cazacu (la Azaşa)

Clăbucetul- Tauru-.
părat în 1834 Cumpătul (Sinaia), Dulca,

dela ba-.
lui şi Răşnoava, (Predeal), toți cumpăraţi la 1844
ire
moșten
prin
ea
stăpân
ronu) Cristodor Sakelarie, care-i
1) Marele dicţionar geografic al României,
—

192—
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Comana

dela d-na D. Sakelarie. Această d-nă Ii cumparase. în
1821 dela Biv-vel-Logofătul Crisoscoleu.1) ....: :: . ::..:
Această sumedenie..de munţi, a .fost .stăpânită. până
prin .1850—1855 de către Filipeşti. In 1846, marele Postelnic Ion Al. Filipescu, trimite pe inginerul-hotarnic G.
Fischtum, să le ridice planurile, .. lucrare care. a durat.
De

mai mulți ani 2).

o

Intre anii 1850 —- 3855, unii din m-ţii de mai sus'au'
trecut prin cumpărătoare,în stăpânirea Creţuleştilor.-La
15 Aug. 1885, M. S. Regele.a cumpărat.delaN. "Creţulescu cu suma!de 400000 lei, următorii mi-ţi:: Râşnoava
(Predeal), Sorica (Azuga), Dutca, Cuinpălul.. (Sinaia), JepiiMari şi Jepii- Aici (Poiana-Ţapatui). “Tot dela N: Creţulescu,
M. Sa cumpărase în'1873, muntele Pie/rele- Arse' (Sinaia).
. CLIMA Buştenilor, prin excelenţă montană, este dulce,
constantă şi chiar mai plăcută ca'clima Sinâei, căci
“munţii mari pe cari li are la spate, îl feresc de vânturi
şi curenţi.
i)
Aci neexistând stațiune meteorologică, nu putem da

elemente climatologice, dar putem spune că cele indicate
la Sinaia, pot fi aplicate şi Buştenilor. ..
5
Localitatea. se recomandă cu "mult avantagiu anemiciJor, convalescenţilor, tuberculoşilor,.5) etc.

COMUNA Buşteni, plăcută şi bine îngrijită, prezintă în
general, mici. diferinţe de nivel. Şos. nat. Bucureşti-Pre«deal, care o străbate dela un cap la altul (km. 135 —km,.138),

formează artera
"străzi laterale.
“Cerbului, ea se
situl Buştenilor
Dela un. cap-la

principală din care.pornesc mai. multe
Dela inceputul Buştenilor. la Eliseul .V.
numeşte str. Carol, şi de aci până la sfâr.
(tanc), poartă numele de b-dul Bibescu.
altul şi pe ambele părţi ale ei. are tro-

%lon Babeş: op.cit. ...:
:
:
1) Marele dicţionar geografic ai României,
3) Saabner. Tuduri, Dr Al.: Apele minerale
zice din România,

Bucureşti

1905.
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tuare-aşternute: cu' pietriş: mărunt şi prevăzute. din distanță în distanță: cu. bănci de piatră. De asemenea pe
' ambele inargini sunt făcute plantatii.
.. Străzile laterale cari pornesc pe stânga şoselei (cam semerge spre Predeal) sunt: str, Valea-Jepi, care .pleacă' de:
lângă fabrica de hârtie, merge

în sus cam 200 m. şi se:

continuă la deal cu drumul spre Cariera Caraiman (3 km.
distanţă), ide unde începe poteca: pe V.Jepilor.până la
Casa Caraiman (2100 m. alt. şi'5 km, dist.); str. Kalenderu,
care merge în sus pe lângă V.Paltinului, trimite o ramură

spre Parcul Buşteni, şi se întoarce înapoi:tot în str. Carol (şos. naț.); str. Valea-Alibă, pleacă din str. Carol tocmai-in spatele gărei şi se'continuă prin poteca la Poiane
Munticelu (-km.), sau:la Poiana : Coştilei (5 km.). B-dul
Vasile Ureche, începe :din b-dul Bibescu, la stânga Eliseului Valea Cerbului, urmează această vale în sus şi se
contiiuă cu: poteca pe V. Cerbului, la Poiana Coştilei
(5 km.) şi apoi la Omul (8 km.), sau cu poteca spre Dihamufrontieră (3 km.).'In sfârsit pentrua. isprăvi, trebue să
menţionăm că pe b-dul Bibescu, sunt clădite o mulţime
de vile mari, care'mai de care mai pitoresc şi mai fru„mos aranjată; aşa de ex: vila Zorilă, Gheorghiade, Blebea, Dumitrescu, etc.
. Toată şoseaua, este udată

este măturată necontenit.

regulat de

2

ori

.
pe zi şi

-

- INDICAȚII PRACTICE. — Sesonul ' la Buşteni nu durează' decât două luni, adică lulie şi August. Are peste:
2000 locuitori stabili, dintre cari i peste

1 300 sunt Ro-

“mâni.
ata
"+ Oteluri, sunt: trei In Buşteni.
- Otel Buşteni, construit in 1892 de Adm. Dom. “Cordanei este situat pe str, Carol. Are 22 camere (3—6 kri::
pe zi camera), ce se închiriază cu ziua, luna sau sesonul,
„Are sală, de dans și restaurant
120-150 lei pe tun)

103
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practice

Otel Focşăneanu, tot pe str. Carol, în spatele gărei. A :
fost cumpărat de C.F. R. pentru serviciul lor,şi probabil

că în vara 1910 nu va mai fi. deschis visitatorilor, ...... >
Vila Florica, pe str. Carol în faţa otelului Focgăneanu,
are odăi și apartamente de. inchiriat. .

- Restaurante. —lIn afară de cel dela otel. Buşteni, mai
sunt: Ja Ursu, în faţa fabricei de hartie, le-o lel pe lană
pensiune)

si altele

mai mici.

î

Vile şi apartamente.—In Buşteniul propriu zis, sunt

răspândite

peste” 400 de clădiri, case țărănești, vile mici

şi mari. Casele țărănești se închiriază pe seson dela 150
lei în sus, cu bucătărie; ele sunt mai mult sau mai puţin
bine mobilate, Chiria vilelor, prevăzute

în general cu tot

confortul, variază dela şoo la 2500 lei pe seson......
Poştă,

telegraf, telefon, este pe b-dul Bibescu, lângă

Eliseul Valea Cerbului. Oficiul Indeplineşte serviciul
obicinuit de poştă,
ă
Școala, clădită în 1887 de Adm. Dom, Coroanei, pe
Şos, naţ. (str. Carol), colţ cu str. Kâlenderu, are un: local
frumos. Este cea mai veche şcoală 'din comuna Podul:
Neagului şi a fost Inființată la 20 Martie 18641). E de
tip rural cu trei. învățători, are anexat un atelier de lemnărie cu maestru special, 2 grădini de flori, una dele..î.
Sume, un teatru şcolar şi un cor mixt.
Buşteniul mai are o societate! culturală cu - local, mobilier şi bibliotecă, o bancă + populară şşi o bibliotecă po”
pulară. ! -ti
La fabrica: de hârtie. este o şcoală germană, cu program

propriu şi cu grădină

Trăsuri,

cai

Buşteni nu sunt

și

de copii. .

călăuze

decât

vre-o 3

pentru

totdauna | şi din cele venite: dela
Va:

“Urechia

oxourstăni. In

trăsuri,: însă se găsesc

Sinaia, In: oraş 1.leu

Anuariul General citat;

m

3) Monografiile Şcoalelor de pe Dom. Coroanei; întocmite,ete.
—
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- cursa, Buşteni—Sinâia + — 5 lei.: Pentru plimbări! mai
lungi,e .bine să se angajeze trăsuri din Sinaia. Cai şi
călăuze pentru -excursiuni .se găsesc câteodată la fabrica
de hârtie. 'Angajaţi insă dela Sinaia, pe -unde şi -ascensiunile se fac mai uşor.-In Buşteni locueşte W. Butmă-.
loiu (b-dul 'Ureche), vânător şi cel mai bun cunoscător
al m-ţilor Coştilele, Caraimanul, Morarul şi Jepii. El-nu
conduce însă decât In excursiunile cu adevărat grele si
periculoase. -.:-!
-.
o
Târg. — Se. ține odată pe an la st Maria Mică te Sep=
tembrie)..
.

Cofetărie. este 1 Eliseul Valea Cerbului, ţinută de
Casa Riegler. Acolo este şi.o frumoasă sală de bal, unde
au loc deseori matineuri dansante.
.
i
“Doctori. — Sunt mai mulţi în timpul verei, Afară de
aceasta, Sinaia e aproape. '
:
Farmacie, pe str. Kalinderu.
a
E
Parcuri, 'sunt: trei în" Buşteni.: Primul pe şos.-naţ, la
otel Buşteni între; cele 2 capete ale str, Kalinderu. „Act
vara'cântă:

muzica

regulat

de 2 ori-pe zi. Al doilea este

sus. pe deal, deasupra str. Kalinderu. - Prin el trece -poteca spre: Chioşcul Kalinderu: In fine al treilea este parcul Jepi pe.str. Valea Jepilor,. ..... ....
ii,
Prăvălii. —, Magazine cu coloniale și măruniguri, sunt

mai multe la Buşteni, dintre cari cel.mai: important este
cooperativa de comun ':La Ursu, foarfe“bine :aprovizio=
nată. E situată vis-a-vis de fabrica de hârtie. In aceiaşi
clădire, este şi:o sală mare de bal şi de teatru: Macelării,
brutării, frizerii şi cizmării

sunt mai

multe

în, tot tim-

"pul verii.sai 20 zi
pa
Ito
azer
: Asemenea. mai: multe berării. (La Ursa, -ete.). Zarzavat,

fructe, pui, ouă,. etc., se găsesc în abundență

în timpul verii, la negustorii ambulanți (sârbi şi ţărani din
împrejarimi), cari colindă. localitatea

cu. căruțele încărcate.

Fotograf, pe. sos. naţ. în faţa otelului Focşeneanu.
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Băi, la fabrica de hârtie.

-

Ape minerale.—Buşteniul posedă un izvor mineral, pe
b-dul. Bibescu, intr'o proprietate particulară.. După anaiza institut. Central

de chimie, el are: următoarea com-=

poziţie: mp.

a

_Na
Ca
Mg
Mg

S

cl. OB8ago gr.
CI. ,. 22616 :;..-...
CI, . 2809]
ii
ir
|, 0006
ii
ee
ini

Mg CO,::

as5or2

Ca CO,.

31980.

...-.

SE

Sasa

.:.:::

residiul total este : -: zz1z 519: er plusurmede Fe CO,
Ca SO, AI, O, şi si0,
La ro ooco părți H,O, are o2r1 de I pur. Apa se dă în
consumaţie -în sticle umplute la izvor, „Se pot face sii bai
minerale.

:

-

IN

- Biserica, clădită de M. $. Regele şi numită „BISERICA
DOMNEASCĂ“ a fost târnosită la 8 Septembrie 1860, în pre„_zența Suveranului

şi a Prințului

Ferdinand. Ca lucruri

interesante, ea posedă o evanghelie legată în- aur, şi di.
ferite vase sfinte dăruite de Regele şi Regina. Este situată pe str, Carol alături cu şcoala şi cunoscătorii zic
că ar fiprintre cele mai frumoase din țară, D asupra uşei
de intrare are
: Gara, a fost
1909—910, aşa
teni, nu va.mai

o inscripţie. - :
*.-clădită din nou şi: considerabil! mărită în
în cât cel-ce: ma fost 'de doi ani la: Buş-:
recunoaşte această parte; Este" situata, pe

dreapta sos. naţ., în dreptul: km. 136,100, -----.
-- FABRICI, — Fabrica

de hârtie, :) a fost- fondată. în

1882 de către fraţii Carol 'şi Samuel Schiel; pe moşia
Jepi a M.S; Regelui. Pentru procurarea. lemnului de brad
necesar

fabricărei hârtiei de. impachetat şi de tipografie,
. i

EP

De

e

A

ID,

"1) Dr. Şaabner-Tiiduri; op. cit: e ci
-) Fubrica de hartie şi de celulosa Buşteni, C. şi $. Schiel succesori,
|
Bucureşti 1g06,
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administraţia fabricei a arendat peste câţiva anii pădurile Retevoiu

şi Susaiul

dela Azuga.

„. Din 1904, firma care înființase fabrica, sa transformat
în societate anonimă pe acţiuni cu un capital social de
2 200 000 lei, plasat numai în Ţară. Până în 1906, capitalul vârâtîn

clădirile acestei fabrici, s'a ridicat la 862 180

lei şi la 1 265866 lei pentru maşini.
Fabrica

are astăzi o putere

totală de 1 330 cai vapori,

întrebuințează 331 lucrători Români si 76 străini, şi produce pe an 4538540 kgr hârtie şi mucava. Materiile
prime întrebuințate se ridică pe an la (1995): 17 337474
kgr. din Ţară,. în valoare de 725883 lei şi 437174 kgr.
din străinătate, în valoare de 698o2 lei. In acelaş timp
statul încasează pe an (195), 20 900

lei ca taxe vama'e,

şi C. F. R., 73177 lei (1905), pentru transportul hârţiei,
Fabrica

de

celuloză,

a

fost, fondată în 190,

după

îndemnul diferitelor guverne, doritoare de a se înlătura
importul din străinătate al materiei prime pentru fabricarea hârtiei. Pentru ea Sau

cheltuit

lei 421 816 cu clă-

dirile, şi lei 458 883 cu: maşinele.

Fabrica

de 540 cai vapori; în ea lucrează

117 lucrători

are o putere
Români,:

şi 26 străini. Produce pe an, 2914000 .kgr celuloză, şi
1487500. kgr. pastă de lemne şi întrebuințează (1905), '
10 327497 Kgr materii prime din Ţară în.valoare de
178953

lei, şi -237 840

kgr din străinătate

în: valoare

de

42 471 lei. Aceste a fabrici sunt situate pe YV. Jepilor, şi
sunt

legate. între

ele, printr'o

linie. sistematică

de va-

gonete mişcate cu electricitate (trolley)..
Funicularul aerian, a lost construit în 1908— 1909,
de oarece

materialul lemnos

necesar,

începuse

să se gă-

sească cu greutate în imprejurimi.: Linia aceasta-are o
lungime de 16 km. şi ajunge tocmai sub piciorul Leaotei
(jad. Dâmboviţa) în V, Brăteiului, (eezi, artera IX) după. ce.es-.

caladează, pe la inălțimea de 2 ooo m., întregul masiv al
Bucegilor. Din cauza iernelor rele, acest funicular funcțio-
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nează pe an în medie numai
cinci luni, în care interval
transportă 40 000 m: de lemn
ărie,
o
Fabricele

de hartie şi de celuloză "din
Buşteni, fiind
un exemplu viu de bunele: rezu
ltate ce se: pot obțineîn
România

pe terenul industrial, când
există pricepere şi
bunăvoință, credem interesa
nt 'să indicăm şi modul
cum
fabrica se îngrijeşte de bine
le material şi moral al
lu.
crătorilor ei,
a
ay Lucrătorii cari m'au case
în sat, locuese în cele 33
case ale fabricei şi în altel
e inchiriate de ea. Celor”
cari
au muncit'2 ani în fabrică l-i se
dă locuinţă gratuită, şi
l-i se plătesc impositele,
-.
ca
e
""6). Casa de ajutoare, pentru
îngrijirea sănătăței lucrătorilor şi pentru asigurarea
.lor în caz de accidente, sa
înființat in 1goo şi afară de
cotizaţiile lucrătorilor, e sub|
venţiohată şi de fabr

ică. :

-

SI

:
c) Băile fabricei, unde cu
20 bani, orice lucrător poat
e
lua baie

rece, de putină sau de abur.
d) Casa de economiea lucr
ătorilor, cărora |i se plă.
tesc pentru depunerile lor'9 dob
ândă de 6/,.
"€) Societatea cooperativă de
consum Ursul“; pentru
a procura

func

ționarilor şi lucrătorilor, cele
necesare
vieţei, cu prețuri cât de scăzute.
Ea dă beneficii asupra

capitalului depus, şi asupra “consu
mul
„7 Prime şi ajutoare pentru lucrător uiîn mărfuri.
i, se acordă de fabrică dintrun fond special:
|
8) Şcoala: frâbeliană şi: cercul de lect - a
ură ambele ajutate mult de fabrică, -Ai

Fabric
de: a
var, Marco Rosazza,
lui estea treia fabrică a'Buşteniulu dela Poiana-Ţapui, --. Ne
In fine mai
este la Buşteni şi o
II
" Fabrică de cutii de lemn, situ
ată pe şos, naționala,
Lumina

electric— ă.
Doi dinamo cu curent continuu
.
de 120 volţi, menţinuţi neco
ntenit în mişcare de fabrica
de harti

e, luminează atelierele aces
tei fabrici, locuinţele,
—
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”

Poiana-Țapului

funcţionarilor ei, şi-satele Buşteni şi P.Ţapului, In cari”
sunt răspândite

24 lămpi

cu arc voltaic,

- CLĂDIRI ȘI MONUMENTE.—Adm. Dom. Coroanei aridicat următoarele clădiri în Buşteni : biserica Domnească,
" casa

preotului,

strungărie,

casa

cântărețului,

şcoala, un

casa: de administraţie, . II

case ţărăneşti model n.
In rezumat comuna Buşteni,

atelier de

vile, un 'otel şi 2

.
care n'a ajuns

la eradul

de desvoltare; la care o găsim. astăzi, decât graţie Domnului

[. Kalinderu, Administratorul Domeniului Coroanei,

santă,

frumoasă şi în care viaţa nu este mai scumpă ca

este bine intocmită, şi mulțimea de visitatori, al căror
număr creşte din an în an, nu se căesc de banii cheltuiţi in această localitate eminamente higienică, intereîn alte localităţi similare;
Cătune.—De comuna Buşteni mai tin cătunele PoianaȚapului şi Zamura....
i

„ Poiana-Țapului.
,
” Situată pe şos. naț. între “Sinaia-Buşteni (em. 199.25)
câştigă tot mai mulţi

amatori

de

liniştea, pe

care

no

nici chiar în Buşteni.

pot găsi in Sinaia,

Această localitate este ultima care a luat naştere pe
v. Prahovei, din aşezările locuitorilor originari ai cătu-.

nului Isvor. Prima casă în P.-Ţapului a fost construită,
între 1830—1840 de un oarecare Alexe, venit dela glăjăria veche (fosta fabrică de sticiă) dela Intre-Prahove 3).
Are o scoală, un otel numit Jepii- -Mari, două cârciumi,
un ferăstrău pe V. Babei, ceva mai jos de locul pe unde
trece drumul la mormântul lui Kremnitz, o fabrică de
3 on A. Candiani:
Bucureşti 1906. .
3)

Ion Babeş:

Monografia

Dom. Başeni aia jud. “Prăhova,
|
Ia
|

ÎN

op. cit.
—
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Zamara

var cu funicular. (Marco Rosazza), și o haltă unde în timpul
verei se opresc toate trenurile, iar în timpul iernei nu-!
mai trenul de persoane. Tot la haltă este şi oficiu postal,
care de asemenea funcţionează numab vara (1 tanie—
1 Oct. st. n.). În sat se. găsesc o.mulțime de case de închiriat, fie țărănești, fie ale Domeniului Regal. Demn de
remarcat în acest cătun este: monumentul :D-rului Kremintz, mort acum câţiva ani pe când îngrijea pe Principele Ferdinand. El este bine întreținut prin Ingrijirea Pa:
- latului, grație 'căruia existăşi un.drum admirabil prin
pădure, lung de 5600 m., dela Castelul Peleş la monu=
ment.:(Vezi, excarsia B7 dela capitolal Sinaia).

Unul
din: .
locu-

rile cele mai vizitate în jurul P.-Ţapului este frumoasa
cascadă Urlătoarea, de pe V. Urlatorilor (distanţă 2500 m.)
* Poiana-Țapului (halta), este la 2900 m. distanţă de gara

Buşteni,

naţională.

şi la 5 ooo m, de Sinai
- (otel
a Caraiman),

aaa

e

pe şos.

ze

Zamura
Situată pe stânga Prahovei, pe m-tele cu acelaş nume,
are o posiţie Incântătoare, Se intinde din dreptul haltei
P.-Țapului si până in dreptul gărei Buşteni. O şosea bună,

care pleacă de lângă. haltă, conduce în acest cătun,
în

care este de remarcato instalaţie sistematică de cultivat

păstrăvii şi un castel, ambele proprietatea D-lui Gh.
Gr.

Cantacuzino. Pe teritoriul acestui sat trecea inainte ve.
chiul drum al Domnişorilor, . .. ÎI
„Cu acestea am terminat.complet, descrierea pe larga

„comunei Buşteni. Ne

mai rămâne de vorbit,
de plimbări

'şi excursiuni, pe cari "le vom impărţi în trei categorii.
PLIMBĂRI

ȘI EXCURSIUNI.
)
A. — Plimbări pe șosele, pe jos, cu bicicleta, cu automobilul sau cu trăsura, MR
— NI

=

“

-
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Ir. Buşteni (sară) — Azugă

2
a

Plimbări

(primărie)

şi excarsii

3800 m. pe şos.naț:

»
1 1'- Predeal (trontieră): - 12150m.
pp —P- Țapului (halta) 2goom..

4. n „po —aSinaia
(otel Caraiman). 8ro0om.
si-a
“n —Lapt, Po Arsă(k, 132.5%)4000mM.:
6. Pe -Țap.-— Zamura (pesc.)
-- Buşt, (sară)
5 000 m.

.
i
„:! a
„.
ăi
pi: - 3 :

ae
-B. — Plimbări prin pădure, șI mici oxoursiuni, pe

jos Sau călare.
;
”
1. Dela Buşteni pe la fabrica de hârtie în sus, la cas-

cada Urlătoarea, pe lângă canalul fabricei de hârtie. Drum numai de picior. Dist dusul
4 ooo m. Timp necesar 20—3%;
--2. Poiana- Tapului — Urlătoarea. Dist. dusul 2500 m:

Timp necesar 10 —20 după

mers. Se porneşte din şos,

naţ. pe drumul Regina Elisabeta, vis-ă-vis de calea Zamura.

Prima

parte a

acestui drum

parcursă cu carul cu boi,

iar restul

(cam 1 km.),' poate

(1500 m.) numai

fi

pe

jos sau călare. Deta Urlătoarea în sus la mese şi la Banca

Reginei, nu se poate merge de cât pe jos, urcuşui. fiind
„ foarte greu.
3. P.- Țapului (mormântul lui Kremmita)— Castelul. Pe-

Jeş din Sinaia. Drum. frumos
picior. Dist. dusul 5600 m.

prin pădure, de, cal şi de

4. Cascada Urlătoarza— carierele Piatra-Arsă—Lăptă-

zia Piatra-Arsă. Dist. 3ooo m. Drum de picior. Dela
Urlătoarea se ia poteca spre Castelul Peleş, până la ca:
riere.

De

aci

se coboară în şos.

nat. (km. 332 5),

pe lângă

linia funiculară. Timp necesar cam 1 oră.
5. Buşteni — m-tele Relivoi (cu funicarul). Funicularul
acesta este proprietatea fabricei de hârtie 'din Buşteni,
care Va construit lângă pârâul Limbăşel, peste un deal
inalt de 180 m., pentru transportul lemnăriei. Se merge
la Azuga pe şos. naț., şi de acolo cu calea ferată'de pădure, se ajunge la funicular. Excursiuneă este puțin interesantă, puțin plăcută şi chiar periculoasă.
6. Buşteni—m-lele Zamura. Dela Intre: Trestii (taci), se
—
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Plim5ări

şi escarsil

trece Prahova, şi se ia pote
ca pe Zamura pe lângă
V,
Fetei. Se urcă muchia m-te
lui, până la o mică poia
nă -de unde vederea este foar
te frumoasă. Continuând
la deal
până în vârf, panoramele
splendide se succed fară
intre* rupere. Drum numai de
picior. Timp necesar 20—4
0,
7: Buşteni — Poiana şi chio
şcul Kalinderu, Pornim
din
str, Carol, pe str, Kalinder
u, Până la parcul:de sus
pe
care-l traversăm

in! toată lungimea lui şi eşim
în poiana
"Grădinei (1100 ra, dia şosea). De
aci suind poteca în zigzag,
ajungem după 1

900 m. În poiana şi la chio
şcul cu acelaş
nume, de unde poineşte o
potecă, care ese la fabrica
de
hârtie. Vederea din poiană
este foarte frumoasă. Păca
t
că chio

şcul este neingrijit. Timp nec
esar 1-2 ore. Dru.
mul numai de picior este pre
văzut cu bănci, o
- 8. Buşteni —Carierele Caraim
an, de pe V. Jepilor. Drum
„de picior, şi de car cu boi, pe
V. Jepilor până la Cariere.
Dist
, din şos.

naţ. 3000 m. Timp necesar
10—a0, E
9. Buşteni — Poiană Coştilei,
prin Valea Cerbului. Dist,
5 km. Drum greu de cal,

de pici
Timp necesar 1-3 ore. La poiana or şi de Car'cu boi.
Coştilei se poate veni
Şi pe drumul care urcă

spre V. Albă. Acesta numai de
picior, este mult mai greu.
Dist
„10: Busteni—Dihamu, (fron . ş km
tieră), prin V.. Cerbului şi V.
-Morarului. Dist. 8 km. Dru
m . de cal şi de picior. Tim
p
necesar 2-5 ore după mers,
!
, Se
Da
_ Această excursiune, se bucură
atât la Bușteni, cat şi la
“Sin

aia de un mare renume, şi nu Irț
interes şi nici locul în sine nu este
-r Poiana- Ţi aPului — vârful - Zama ceva deosebit...
urii, pe V. Zamura
în sus. Drum

elegem de ce, pen“trucă nici drumul „până la
frontieră, nu prezintă Vre-un

de cal E „de picior. Lungimea
4—5 Km.
Muchia acestui m-te presintă,
panorame măreţe. :
„Ce — Exoursii mari în munţi.
— Vezi cap. respectiv.
————
na —

—
In -munţii

Sinaei,

Racăralai

şi

Branalai,

8

"COMUNA,PREDEAL,
|

„ “PREDEALUL

- SOSIREA LA PREDEAL,— Pentru sosirea la Predeal,
vezi capitolul Bucureşti-Predeal. Dela Braşov se poate "
veni la Predeal pe şos. naț. Braşov-Temeş-Predeal, si
pe câlea ferată Braşov- Predeal, drumuri pe cari le descriem la! capitolele respective. Peste munti, de 'asemenea:
se poate veni -la Predeal, fie din Sinaia- “Buşteni, fie din
Transilvania. -

“ SITUAȚIE GEOGRA PIGĂ. — Satul Predeal este aşezat

în amfiteatru, - nu prea pronunțat, pe m-ţii Clabucetul
1
“Taurului, Clăbucetul: Baiului, Şipotul, Raâşnoava (a 218 m.

a) şi pe dealul Cetăţuia.”
: Este brăzdat de V. Prahovei, numită pe. aci V, 'Pra“hoviţei, fiindcă e un simplu pârâiaş. Afară de acesta mai
are următoarele văi; V. Râşnoavei,' care "după ce trece
pe la poalele m- -ţilor Şipotul şi Râşnoava, se varsă în
Prahova pe dreapta. V. Leuca care isvorăşte din Clăbucetul Baiului, curge deja S.-V. către NE. şi se varsă în
Prahova lângă XV. Râşnoavei, Apoi V. 1 eascului, Joitei,
lui Arsenie, Olăresei, Ursului, etc, Masivul Bucegilor de

care ţine şi Clăbucetul Baiului, Şipotul şiş Râşnoavă, a rămas la distanță către S.-V., şi dela Predeal: nu se văd
din ei de cât Caraimanul, Coştila, Morarul cu Vârfu?
Omul (2 su m. alt.) si Bucşoiul.
Altitudinea gărei Predeal, este de: 1 033m. 598 deasupra

—u4
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Istorie

mivelului mărei Negre !) şi de 1 033 m. 53t | deasupra
Aului mărei

Adriatice 3)...

nive-

.

“ ISTORICUL PREDEALULUI. —In istorie se pomeneşte
prima

oară

de Predeal în 1369, când armata ardelenească

“condusă de Voevodul Nicolae, :intră in Muntenia pe la
pasul Predeaj, pentru a merge 'contra lui: Vladislav Ba:
“sarab 3). In 161, Radu Şerban Domnul

Ţării Româneşti,

trece cu armata tot pela Predeal, şi ajungând la Braşov,
“câştigă o victorie strălucită contra lui Batory, la biserica
„Bartolomeu. De atunci incoace, Incepe să se vorbească
mai des de Predeal 1),.-. -

:

LE

- Am spus la istoricul Sinaei, că în acele vremuri i grele
era pe V. Prahovei un lanţ neintrerupt de fugari : cari
mergeau la Braşov, pentrua scăpa de mânia veneticilor.
Fugarii nu urmau totdauna Drumul Domnişorilor pe
apa Prahovei, ci de multe ori.dela Sinaia apucau calea
m-ţilor, prin Valea

Ialomiţei şi pe la Strunga,

de unde

treceau în Ardeal la Bran, Alții mergeau până la IntrePrahove, (Azaga) de acolo luau -V. Azugei la deal și eşeau
„peste munţii din partea aceea 'la Brașov; în fine: alţii
înaintau până aproape de frontiera de azi, de unde urcau
în sus V. Joiţei, treceau peste: Dihamul, numit inainte
Raiul-Saşilor, şi ajungeau la Râşnov, coborând V. GlăJăriei.

In 1737 se construeşte -primul : drum de căruţe pe V.
Prahovei, până la frontieră ; el trecea pe la gura Râş-

-noavei, cam pe unde este astăzi sanatoriul din Predeal:
Aci la gura Râşnoavei, era prin 1700, pe când nu exista

încă drumul, un han mare, care servea:de

adăpost fu-

1 Triangulaţie română. .
23) Triangulaţie austriacă.
. .
.
%) Gr. G. Tocilescu : Manual de Istoria Românilor,
Ed. LI Bucu.

- veşti 1goo."
4) Vezi mai pe larg istoricul Predealului şi Azugei În
lucrarea D- lui
Joan

G. Babeş:

Din

plaiul

Peleşului.
—

H15

.:..
—
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„Istorie

garilor. După 'construcţia: druinului, prin 1750, Sau mai
construit în

Predeal

încă

2

hanuri, Hanul

la Ruja

(pe

unde vine cazarma: astăzi): și. “Hanul din gura: Puriştoacei,
tocmai.pe frontieră.::::"
:
“Tot: cam .pe acele. tinipuri; “adică. la anul 1714, Biv.vei
Logofătul Chrisoscoleu

„lui

Buzoianu, dărueşte leromonachu:

Ionichie,: un loc pe m-tele

Clăbucetul Tâurului, (20.

Ianie 1774) pentru ca să construiască en schit, pe care lero-

monachul îl fundează în acelaş: an ridicându-l întreg din
lemn...
tu
i
Câţiva ani mai târziu, în 788, având loc pe dealul
Cetăluia, situat în faţa gărei Predeal, o luptă între Români-Turci şi Austriaci, schitul a fost prefăcut în cenuşe. Austriacii au fost cumplit bătuţi de către armatele
Româno-Turee, “conduse de Mavrogheni 1). i
Chiar în acelaş an starețul

lonichie, reclădeşte schitul

tot 'din lemn, fiind ajutat de' un oarecare Ien Buzatu
din Bacifalul-Săcelelor. : ;
n:
:
: Pe vremea lui Mihai Const. Şuţu, 17192, trecând pe la
Predeal o comisie pentru rectificarea hotarelor Țărei Ro-.
„. mâneşti despre Ardeal,se zice că intro noapte această.
comisie S'ar fi adăpostit ]a schit..
- Nu mult timp după această reclădire, adică pe la anul
*1819, schitul putrezind a căzut, şi în acelaş an un oarecare Ion Manole'zideşte o biserică. de piatră.
"La 1844, motele Clăbucetul “Taurului, devine proprietatea acestei biserici, fiindu-i dăruit: de către marele Ban-.

AL. Filipescu, care- 1 avea prin: cumpărătoare. deia Chrisoscoleu Buzoianu..:
:
.
„i
Cu inceperea anului 1830, Sau stabilit aci primii locuitori, urmaşii scutelnicilor mănăstirei Sinaia. Se zice
că prima casă ţărănească construită la Predeal, ar fi fost.
a unuia Moise Zangur la anul 1830.În 1864, incepându-se
1) Marele dicţionar geografic al României.

—
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PREDEAL

Istorie ”

construcţișos.
a naţ. Ploeşti-Predeal, s'au: inființat mai
multe hanuri . şi „un . sat întreg de barace
de lemn..De
atunci populaţia şi intinderea comunei 'au: crescut
neîncetat, dar Predealul

devine

localitate iÎnsemnată,

numai

dela anul 1852, când s'a mutat acolo vama dela Breaza
,

sub. Alexandru Ghika-Voda,

.

.

:

Pe la anul 1864, găsim că protosinghelul Panteleimon
Vidriginescu, ţinea şcoală Ja schitul Predeal, deşi
nu cra
plătit de nimeni. Aceasta era a 2-a şcoală care exista
pe vremea aceea în comuna Podul-Neagului, prima fiina

la Buşteni, care era şi cea mai veche. La 1872 s'a:
înfiinţat şcoală în mod oficial, întrun local cladit cu chel-

- tuiaM.
laS. Regelui. . .
|
ptr
„: Cătunul Predeal a făcut parte din comuna Podul-Neagului, până: în 1880, când. Sinaia cu toate cătunele: ei
(Poiana-Ţapului, Buşteni, Azuga şi Predeal),

mună

urbană.
La

comune, Predealul

1884 făcându-se

+, Primăria comunei

despărțirea

a redevenit comună

pindeau: atunci . localităţile
Azuga.
*

a fost declarată co.-:

Poiana-Tapului,
:

a fost instalată în

acestei

rurală; de el.de:

Buşteni:şi :
aa

Predeal,

unde

a

stat până în 1889, când incendiul distrugându-i localul,
aceasta a, fost nevoită să se mute în Azuga, iar
prin
legea din 1892 s'a hotărit definitiv, ca reşedinţa comune
i

Predeal

să fie in Azuga.

„ Ca .toate localităţile de pe
progresat

vV., Prahovei,

tai

Predealula

cu paşi gigantici şi putem da o idee de aceas
tă

desvoltare,.spuind că-in vara anului. 1892, număru
l vizi=
tatorilor întregei comune a fost de 485 suflete pe
câna
astăzi el trece de ş ooo persoane. E
:
plai
Ne: mai. rămâne

de. adăugat. câteva

cuvinte

m-tele Dihamul sau Raiul-Saşilor, pe care

işi aduceau Râşnovenii turmele la păscut.

despre

în vechime

După

docu-

„mentul ce se păstrează în arhiva bisericei româneşti
din

Râşnov, şi 'care“e investit cu iscălitura, proprie alui,
—
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PREDEAL

Clima

Mihai-Viteazul (1593), se vede că acest munte a fost dăruit
in: April 1550 de către frații Udrişte şi Toma Postelnicul
numitei

biserici 1),

.

Astăzi tot Raşnorenii 1şi pase turmele lor pe acest.
“munte...
CLIMA PREDEALULUI, este plzeuta şi puţin mai rece
ca a. Sinaei. :::
. Nu.putem da' indicaţii precise asupra ei,. pentrucă! nu
se fac observaţii meteorologice. Funcţionează însă
o staţiune udometrică, şi după observaţiile ei, se constată că
vara este anotimpul cel mai ploios. Zilele sunt calde;

serile, dimineţile şi nopţile sunt răcoroase. In -resumat
cele spuse pentru Sinaia se pot: aplica

şi. Predealului,

bine înțeles ţinând seamă de faptul că este cu 200 m.

mai. sus, şi că la : această altitudine, clima unei localități este forțamente mai rece. La. Predeal, ca şi în celeialte localităţi descrise, toamna este un anotimp frumos.
Zăpada care a căzut la finele lui Septembrie,-sau în Octombrie, se topeşte.prin Noembrie, şi ţine apoi timp.relativ cald şi uscat până pela mijlocul lui Decembrie.
“Ţăranii de pe toată valea, numesc acest „anotimp Vara
Babelort..: .: :
ace
+

Clima

Predealului

chloroşilor,

convine - cu , deosebire, anemicilor,

celor : cu afecţiuni -ale- căilor

respiratorii. siş

tuberculoşilor 2).

2 COMUNA, Ca toate: surorile sale de pe
ș
V. “Prahovei,
satul Predeal este. curat şi bine îngrijit. Este străbătut

de şos. naţ.în toată:lungimea lui până la frontieră; de
unde

începe şos. naț. spre Braşov.

Cu

trotoare

pe

am-.

bele margini luminat cu acetilenă şi stropit des, acest drum
constitue o plimbare foarte plăcută pentru Predeleni, *
9 Ion G.:. Babeş op. cit.
,
>) Aurel Scurtu: Calăuza săgitor bilieâte Și Climaterice ai România.

Bucureşti
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PREDEAL

!

Indicaţii practice

- Din această arteră principală se- desfac mai multe stradele ca: str. Câmpineanu, str. lonel Brătianu, str. .Râş:
noavei, str. Susaiul, str. Gărei, etc. cari se termină curând

în pădure. Unele din ele se continuă pe odist. oarecare cu
potecuțe frumoase, făcute de „Societatea de Infrumuseţarea
„Wăei 'de sus a Prahovei“. !. îi Iri
zu
INDICAȚII PRACTICE.— Predealul impreună cu& Azuga;
are o populaţie care trece de 4000

„Are două oteluri; ofe/ Predeal,
meniului

Coroanei, are 80 camere,

locuitori.

clădit: de -Adm.; Doşi ofel Joița:cu

6 ca:

mere. Mai sunt si două hanuri mai mici'cu. câte 3—4
camere, Prețurile.variază după mulțimea ofertelor şi felul
„pasagerilor..
Ziua costă între 3 şi 6 lei; iarna se adaogă
și costul

lemnelor.

Mâncarea

între 4-8

* Caseşi vile de inchiriat se găsesc
variază pentru

case între 100 şi 300 lei:

lei pe zi. - -::

destule,: Chiriile
pe

seson (5

luni), iar “pentru vile între 800—2 5oo lei pe seson. i
Oficiu postal, este la gară. :
m
“Farmacie, pe şos. națională.
::
"i
e tie
Zarzavaturi, fructe, etc. Pe str. Gaărei sunt mai malte

gheret= în cari se vând tot felul "de merinde. Berării, ia ote] Joita' şi. la Klein In „Predealul, Une.
guresc,
.
'
Prăvălia lui Klein din Predealul Unguresc, ! este
aşortată cu toate cele trebuincioase, Insă nu estee petmisă

trecerea lucrurilor nevămuite... ;..:
aa
- Biserică,— Schitul Predeal, serveşte și ca biserică de
mir. Are 7 călugări şi e intreţinut de stat.
Școala primară este cu un post. de institutor si cu o
maestră de lucru manual.
- Sanatoriul, clădit la 1897 de Ministerul Cultelor, ser-veşte vara de:locuință elevilor de liceu meritoşi şi Lipsiţi de mijloace,
:
Casarma grăniceriloz, locuinţele funcţionarilor va=
IEI

Ii

Ba

ei

PREDEAL

Ape minerale

mali şi! ai. Cc F: R. Sunt situăte! pe şos..naţ, lângă trân-

tieră..
IE i
i
Alte edi, mai. sunt o.> mulțime

pata

de: vile mari şi fu:

moase, răspândite peste tot, atât. în Predealul românesc,
cât.şi în:cel unguresc:;... 2...
Comuna Predeal, coprinde. satele Predeal -şi “Azuga
şi cătunul: Valea-Ursului.. Ea există ca atare, dela: I. lumie

1908.

..:.-::

e

a

Ape 'minerale. In dosul schitului, Predeal, pe Dom.
"Coroanei Clăbucetul Taurului, sunt trei isvoare de. apă
minerală, numite Valea Teascului. Ele impreună cu cele:
ialte isvoare minerale din Predeal, au fost descoperite
în.1859 de. D-rul, Davila. In 1872, D-rul. Văleanu, face o
întreagă serie ide experienţe

cu

aceste ; ape :). In 1871,

D-nul Dr. Bernad, -analizându-le a

constatat'că

densi:

"tatea lor. este de:'1,0032 și. că conţin în mare -cantitate
Fe, ioduri, cloruri şi carbonaţi alcalini 2).: In 1883, Dr. A.

Saligny le-a făcut o nouă analiză 3). Actualmente :este de

regretat că apele nun
se întrebuințează, “căci ar.. fi bune
pentru uz intern, i oc
ce aa pi cre aa
ate
In Valea Joi, aaproape. de frontieră este. un A alt isvor

mineral. Apa: lui conţine Na Cl în-mare cantitate. A-fost
analizată de Dr. A. Bernad, în S7: ” şi de Dr. Saligny
în 1884 3)..pi
Tri
Râşnoava,: sunt. două. isvoare. - minerale

.
“pe
Valea

cu

acelaş nume, la Poiana Pietroasă. Conţin: „Na: CI,.I Na,
Co, Ca, şi urme de [ şi alte. corpuri. Adi,
+
se: „pot, face

2) Vezi rezultatul analizei în: Dr.i Saabner adu
Apele minerale
şi staţiunile climaterice dia România, Bucureşti 105. .
,
:3) Dr. A, 0O.- -Saligny: Analiza succintă a "apelor minerale din Vul.

cana-Pandele' (Jud. Dâmboviţa). şi din Predeal (Jud. Prahova). Ia Anuarul buroului geologic. "Bucureşti 1884.
,
ICE:
i) Românul, din” „27 Aug. „871: „Dr; “Bernad: rAnaliza, „apelor, dela
Predeal,
”
5) Dr. A.,0, Salizay: op. cit.
—
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PREDEAL,

Plimbări

şi, cscursii

băi în. piscine 1). Au fost analizat
e în .1871 de: Dr. Bernad. Se zice că: Ruşii! ar:fi făcut
băi in aceste: ape după
ce le; incălzeau
cu bolovani 2), :-.: : = mie i
irita Mare In fine, mai există la Predeal trei
isvoare cu apă :feru=
ginoasă, la vamă. Ele au fost desc
operite de Fink, tele=
grafist din: Câmpina. Sunt ape
cloruro-sodice-iodurate,
feruginoase şi slab alcaline, Unul
din isvoare este pe
proprietatea Manuk-bey n
aaa
:
Vama—.La Predeal este vamă
la gară şi vamă pe
Şos. naţională, Ea are ca sucursal
ă vama Predeluşul,.

PLIMBĂRI ȘI

EXCURSII. — Localitatea este foarte
pitorească, iar locurile de plimbare
şi excursiuni ce se!
pot face în jurul Predealului, sunt încâ
ntătoare,
„ A:—Plimbări pe șosele, ou piciorul
, cu bicicleta,

cu automobilul, etc.

|

E

+ 1. Predeal- Temeş (1 km.). Şose
a bună foarte pitorească, .
1-2. Predeal-Braşou; continua
rea şoselei dela Temeş,

Are 24.%% km. lungime, |
23. ' Predeal-Braşov-Bran- GiuvalaRucăr - Căânpulung=
Târgovişte- Sinaia, Descrierea acestui
circuit de 263.5 km.
lungime îl dăm mai departe in capitol
separat.
i 4. Predeal- Azuga-Buşteni-Sinaia. Drum
ul lam descris
la“ începutul volumului.
|
FE
- B.—Plimbări și mici exoursiuni,
sunt puţine impre=
jurul Predealului; şi acestea numai în
pădurile dela V.
Ele sunt toate foarte scurte,
„ Alte plimbări mai lungi.
1. Se poate merge dela Predeal Ja
Relevoi (ăzaga) pe
frontieră. Timpul necesar 4—3 ore
după mers.
E
:. 2.: Predeal — ma-tele Dihaniul., Potec
a largă, şi. bună, de:
cal şi de picior, urmează tot timpu
l frontiera. Lungime
.

3) Marele dicţionar geografic al României,
vol. Vii
9

3) Dr, Saabner-Tuduri: op. cit,
ldem.

.....

a
—
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AZUGA ..

„

Sitaaţie

15 km: Timpul” necesar. 3-6 ore. Drumul e.foarţe plic_tisitor câci urcă şi.coboară până la Căpălâna Porcului
(Dihama), numai

prin păduri şi prin mlaştine, El este lipsit

de apă la inceput, căci mare decât o singură fântână de
apă .bună,:cam la.ro km. de Predeal, şi numită de noi
Sipolul lui Mac. *Mai sunt apoi! vre-o 4 isvoare, însă
tai
toate au apă foarte rea și murdară. : .
C. — Excursiuni

mari

în. munți — Descrierea or

se va vedea la capitolulgeneral al excursiunilor mari.
De comuna: Predeal, ține, și cătunul.
Azuga

„i

.

:- Sosirea la'Azuga. -- Cele 'spuse pentru “Buteni, se
aplică şi Azugei, aşa că este inutil să mai revenim.
geografice,— Azuga

. Situaţie: şi “coordonate

este

situată la întâlnirea. Văilor Prahova'cu Azuga, pe locul
ce se numea

inainte de 1881

„Luncile

d' Intre-Prahove“,

Valea Azuga, isvorăşte din m-tele Faţa Găvanei, la E.
de Predeal, si curge: dela S-E. către N.-V., face apoi o
curbă către m-tele Pietricica, iia direcţia S. până în dreptul m-telui Unghia-Mică, unde trece prin frumoasele Chei
- ale Azugei, şi de aci se indreptează spre S.-V. până la
confluenţa ei . cu “Prahova. Această vale: primeşte: ur-

mătorii- afluenţi: pe dreapta Limbăşelul cu tributarul .
său V, Caşeria, iar pe stânga Văile Turcul, Steviei, Unghia-Mică, Orjogoaia, Ceauşoaia, V. Cazacului şi Urechea.
- Dela Azuga crestele pietroase şi înalte ale "Bucegilor,
se zăresc“ puţin' din “cauza m-telui Clăbucetul : “Baiului
(dreapta Prahovei), care -astupă vederea lor. El se inținde
dela -V; Grecului, şi până la V. Râşnoavei (Predeal). :
Azuga

fiind înconjurată

de munţi cari închid orizontul

peste tot, pare a fi aşezată în fundul unei căldări uriaşe,
|
deşi este la 932 m. 69 alt. (gara)..
Urmatorii

munţi

formează
—
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AZUGA

Istorie

”

V. şi N. Clăbucetul Baiului (1375 mm .ait); la N-NE.
sh

*

N.-E. Clăbucetul Taurului, vestit prin păşunile
sale pentru
oi, cari contribuesc

mult

la calitatea bună

a 'caşcavalu:

lui de Azuga; la E. şi S.-E. Sorica (1 619 m. alt.), şi
Ceauşoaia (situat între V, Ceaaşoaia şi Orjogoaia), şi la
S. şi S.-V.
Trestia sau Piciorul Morarului. .
i
Tot în jurul Azugei, se află un lac pe'm-tele
Lacu-Roșu.

Coordonatele. geografice ale Azugei sunt:
.. :
2 "20%35" longitudine Estică de Greenwich, .
45%27' latitudine Nordică. *
,
Azuga este situată la 77100 m. distanță de frontieră.

Clima,
— Fiind foarte aproape de Buşteni şi Predeal,

cele spuse la clima acestor două localităţi, se pot aplica
şi Azugei, care n'are stâțiune meteorologică, iar aglomeraţia mare industrială, nu-i strică intru nimic
aerul,
căci altitudinea, unită cu munţii şi cu pădurile de
brad,
nimicesc cu totul influența dăunătoare,
- ce fabricele au

„totdauna,

asupra aerului unei localităţi.

a

„Istoricul satului,— Cătunul Azuga, nu există decat de

II0 ani, şi terenul

pe care e situată localitatea

astăzi a

fost. dăruit locuitorilor de M. S. Regele.
!
Inainte vreme, locurile acestea purtau numele de Luucile d Intre- Prahove, şi numai dela 1881, de când
s'a inau-

Burat gara, a luat numirea de Azuga, dela valea cu
ace- laş nume, Prima casă construită” prin aceste locuri—
pe
la 1800—a fost a unui cioban Gheorghe

”

Zangur, situată pe

dreapta Văei Azuga cam pe unde vine azi casa Blebea »).
Intre 1830 — 1832,

un oarecare

Aslan 'din Rucăr

2), a

înfiinţat aci o fabrică de sticlărie, care a lucrat numai
puțin timp şi apoi a rămas pustie. Atunci fabrica a fost!

inchiriată

de

Banul

Filipescu,

unui

bucureştean,

|

sub

conducerea căruia de asemenea n'a putut prospera. Lu=
1) loan G. Babeş: op. cit.
:) Marele dicţionar geografic al României,
—
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AZUGA

Indicaţii

practice

*

crătorii! acestei fabrici, locuiauîn vre-o go case de lemn,
anume construite. : Câţiva ani: mai. târziu fabrica. fiind
părăsită, mai mulţi țărani: şi-au construit locuințe, din
lemnăria ei, iar. materialul adunat, de dânsa a trecut în
posesia fabricei de sticlărie înființată în 1880.

La Intre-Prahove, era la poalele Clăbucetului un hai
vechi; care'se presupune a fi fost construit: Intre 1700—
1750 1). Urmele

acestui

han, nu se mai

văd azi.

La anul 1818, s'a construit un han mare, de Marele Ban
AL. Filipescu, poreclit Căciulă Mare, care era proprietarul luncilor şi poenilor d'Intre-Prahove. El era situat pe
unde vine azi şos. naţ,, cam la colț cu calea Azuga, şi a
purtat mult timp: numele de: Cârciuma scriitorului din
Râşnov, şi mai târziu de Flanul Căciulă Mare. Pe pereţii
lui era: zugrăvită o vânătoare de cerbi şi căprioare.
„ Acum 6o—70 ani, locuitorii dela Intre-Prahove cultivau
in, cânepă

şi -se ocupau

puțin 'cu plugăritul; care a în:

cetat cu totul de pe la 1830. :::
“Astăzi

:

|

Ea

Azuga, este un centru industrial: de mâna întâi.

Satul, — Azuga este brăzdată de; şos, naț. (km. 140 13,
km, 141), şi de încă două strade: calea 'Azugeişi b-dul
Ferdinand, care taepe primaîn unghiu drept. Cate şi rele

au trotuare pe ambele margini.
pr
- Indicaţii practice. — In Azuga se găsesc .case ţaraneşti de inchiriat, cu preţul dela zoo lei 1n sus pe sezon |
Are câteva 'vile, şi hanuri mai mari._-:.-:
Viata, în general nu'e mai ieftină ca. la Sinaia, Buş

teni sau Predeal. Atât în timpul verei cât şi-iîn timpul
iernei,. se găsesc toate cele necesare traiului. Se mănâncă!
bine la:Cantina fabricei de postav.
pata
“Scoale. Are o şcoală primară cu două posturi,; pentru:
care se construeşte în anul acesta (1910) un-local mare cu:
“etaj, care va fi situat la colţul şos. naţ. cu b-dul Ferdinand.
1) loan G. Babeş: op. cit,

i

—
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AZUGA

Fabrici

Mai are o şcoală primară mixtă germană,a fabricilor
din Azuga, cu program. propriu şi cu grădină
.de copii,
Biserica, făcută de comună şi zugrăvită de Casa Regală,

este situată tot pe şes. naţ, . .. e
Mit
Farmacia, este situată pe şos. naţ. Docforul comunei
locueşte tot anul în Azuga.
.
,
Oficiu poştal, situat în localul primăriei chiar pe şos. naţ.
Parcul foarte frumuşel, este situat sus pe deal. :Drumul la parc, porneşte .din capul de N. al Azugei, .din

Şos. naţională (km. 141).

„Diferite edificii. Gara

a

considerabil

ani, este situată pe stânga: şos. naț.

mărită în. ultimii
la capătul b-dului

Ferdinand. Alte edificii mai sunt: casa Adm. Dom. Coroanei, casa Blebea, Cantina fabricei de postav, şi 9 mari

fabrici cu locuinţele
pe calea Azuga.

lucrătorilur, situate
Ne

in mare
a

parte

Higiena. Deşi starea sanitară a Azugei este bună, se.
pare totuşi că multe case țărâneşti sunt periculoase, prin

faptul că sunt infectate
de tuberculoză, dela” numeroșii

tuberculoşi cari
calitate,
i
Monumente. Pe
„este monumentul
de Dorobanţi, din

petreceau acum câţiva ani, vara. în .lo|
|
a
şos, naț. la dreapta, lângă biserică,
ridicat în memoria: companiei VII-a
jud, Prahova, care a luptat în răs-.

„.boiul Independenţei.

-

„La intrarea Azugei (im.. 140.130), se afla pe şos. naț,
o.
fântână monumentală, ridicată acolo de Ministe
rul Lus,
<rărilor Publice.

„ Alte prăvălii mai sunt: vre-o 2 cârciumi, băcănii
, fri-.

serii, cismării şi un croitor.

Fabrici. In acest important centru industrial sunt nouă
fabrici, pe cari le descriem mai jos, în mod cu totul sumar,
Fabrica de salam, dela poalele m-telui Sorica, a
fost
fondată la 1877. Este proprietatea lui Carol
“Scheeser,.
Fabrica de sticlărie, situată lângă Prahova, a fost
fon.
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Fabrici

dată în 1880, pe ruinele vechei glăjării înființată în 1832.
Are “multe “cuptoare pentru topit şi suflat sticlă, şi o
mulţime de alte ateliere. Produsele ei—tot felul de sticlărie—se. vând în prăvălia din curtea fabricei. . Actual.
mente este proprietatea Soc. Române de Sticlărie, cu
„un capital de 500 000 lei. Intrebuințează până la 130
lucrători. !
Fabrica de poslav1), societate anonimă română pe

acţiuni (m.n, Rhein Schceser şi Co.), cu un capital de 4 500 oooei,
a fost fondată în 1887, este cea mai mare şi importantă
din Azuga, şi este situată la poalele m-telui Sorica. Totalul personalului întrebuințat se ridică la 566 oameni ?),

dintre cari 470 -sunt Români
ca salarii în 1909, suma

şi 96 străini.

Ea a plătit

de lei 453 181,60. Dările.

către

Stat, judeţ : şi comună,. pentru lucrătorii cu o vechime
de un an, se plătesc tot de către fabrică. Are o putere
de 475 HP, apă şi vapori, produsă în parte de2 turbine,
mişcate de apele Văei Azuga, cari sunt aduse la fabrică

„-pe un canâl lung '3!/, km, unde'au

o cădere de 33'm.:

„In 1909, fabrica a vândut marfa In valoare de 3 384 593 lei.
Tot

în 1909 a fabricat şi vândut 34168

kgr săpun.

”

“Fiindcă chestiunea educaţiei lucrătorilor, higiena lor,
starea lor materială şi.morală, preocupă de-mult timppe administraţia acestei fabrici, credem interesant. să
indicăm pe scurt, îmbunătățirile aduse traiului lucrăto- .
rilor, pentru a se vedea ce înseamnă o exploatare industrială bine înțeleasă şi bine condusă,
.
1. A

luat măsuri de siguranță contra accidentelor. Ate-

lierele sunt toate luminate cu electricitate, încălzite! cu
calorifer, şi înzestrate cu ventilatoare si cu conducte de
apă de istor, pentru băut, la Indemâna lucrătorilor. i
'3) Fabrica de postav Azuga: Darea de seamă

| a Consiliului de Ad-

ministraţie ete. Bucureşti 1370.
:) După, Statul personalului şi lucrătorilor, pe ziua: de
brie 1%9.
*
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-. 2. Are un doctor pentru

lucrători, și un dispensar mo-

del cu farmacie portativă....
3. Are o Casă de

Fabrici

...

i.

i

i

ajutor. a lucrătorilor, subvenţionată

n parte de . fabrică şi condusă de un comitet de lucrări. Ajutoarele băneşti ce a acordat dela Inceputul ei
până

acum, se ridică la suma

de 113000

lei.

-4. Lucrătorii sunt asiguraţi colectiv contra accidentelor,
5. Pentru lucrătorii cu.o vechime de'15 ani, și incapabili de muncă, s'a inființat un'„Fond: special de ajutoare
vremelnicești“
12987 lei.: .

care

la 1 Ianuarie 1910,

avea

un sold de

6. Fabrica are o instalaţie completa de băi, calde, reci,
cu vapori şi electrice ; ele pot fi folosite de toți locuitorii
Azugei.
7- Lucrătorii mănâncă întrun Refectoriu spaţios anume
construit, care

este în legătură cu un Leagăn, impreunat

cu grădiniță pentru copii lucrătorilor, şi cu o şcoală de
menaj, pentru fetele din fabrică, astfel că la dejun pentru go de bani, lucrătorii pot : avea mâncări sănătoase: şi
variate,
8. Lucrătorii au o casă de economie; dobânda plătită
de fabrică este de 6%, pe an.
.
.
9. S'a inființat o societate. de consum şi producțiune
„Cooperativa Azuga“, în locul cantinelor obicinuite, şi
acţionarii principali sunt lucrătorii. .
i.
10.. Societatea de Cumpătare

precumpănitoare "din
comunei

Azuga,

personalul

în 1909, un venit de 3820

biserică.
II. A ajutat pe

compusă în parte

acestei fabrici, a adus
lei, pentru goală şsi

.
lucrători să-şi construiască

ieftine şi higienice. - |

locuinţe

ia

12. Direcţia fabricei se ocupă cu formarea de maeștri
Români.
13. A adunat un fond de 35 000 lei pentru clădirea
unui spital.
—
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„. 14-- Pompierii fabricei de . post
av, oferă 'serviciile lor
gratuite în caz de incediu, Azugei,
Buştenilor,: ete,
,.15. De instalaţiile electrice ale fabri
cei, se folosesc:în

mod

gratuit -pentru luminat, comuna

„1.16.În fine

fabrica: acordă

din localitate, ......:

,

Şi şcoala.

-:

- al-

subvenție 'corului biseric cu
e

5
i 150
„Fabricade ciment, E: Erler .succ
. este: situatăpe V,
Seacă, şi a fost fondată la 1888. Are
un capital de 730 ooo e
lei, şi întrebuințează peste 120 lucră
tori, Produce ciment:
şi var hidraulic, .,.. e
a
Fabrica de cherestea, C. şi S. Schiel,
cu un capital de
Boo ooo lei, a fost fondată în 1891 la
Retevoiu. Mai târziu a fost mutată pe V. Azugei. Fabrică
materialul lemnos
necesar fabricei de hârtie din Buşteni, şi
produce şi lemne
de construcţie. Intrebuinţează până la 200
lucrători, .
-. Fabricade brânză şi caşcaval de
Azuga, G. Ghimbăşan

u, situată chiar.pe şos. aţa

,

„. Fabrica de mobile, proprietateasoc;
. L. Rhein şi. C-ia,
a fost înființată în 1898
cu:,un capital de 230 ooo lei. E
situată pe şos. naţ. colţ cu b-dul Ferdinand, e
luminată
cu, electricitate şi întrebuințează până :la :150
lucrători.
Lucrează mobile în toate stilurile în lemn
indoit sau

drept. .,
:
IN
: Fabrica de bere de “Azuga,
nată cu electricitate. - : -

IN
e
fondată în 1899, este lumi.
E
i

Fabrica. de şampanie şi depoul de 'vinuri, Rhein
..

„ Fabrica de conserve alimentare, Waller şi Ciia.

.

“Cu Azuga incheiem descrierile drumurilor.
şi Jocalită-

ilor de. pe

Valea

Prahovei, şi pentru

a irece la cele din

Valea Dâmboviţei, trebue să vorbim de Șose
aua nalională care leagă prin Ardeal, aceste două văi.

—
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PREDEAL- BRAŞOV. CAMPULUNG:
TARGOVIŞTE
[reteal-trațorram- iara

săi Cmpalang-Tegoiste) D

A) Predeal- Braşov. cu drumul

de fer.

Imediat ce trenul părăseşte Predealul Unguresc (km.
533), incepe marele coborâş pe dreapta şi dealungul Văei
Temeşului, care ţine aşa 7 km. până la gara Temeş (km.
s26. Ung. Tombs), corăspunzătoare cătunului Temeşul-de-sus,

“Tot drumul acesta, linia ferată coboară piciorul m-telui
Piatra-Mare

(1 8%: m. ait.), şi trece prin două

tuneluri, unul

lung de 935 m., altul de "106 m. Drumul este pitorescşi
poatefi admirat pe îndelete, de oarece trenul .„merge
foarte încet, atât la urcuş cât şi la coborâş.. .
Dela gara Temeş, drumul continuă prin pajiști frumoase încă 13 km. până la Dârsfe (km. 5:35, Ung. DerestyeHetfola), situată pe stânga Temeşului. In acest interval pe
stânga liniei ferate se întinde Postăvarul sau Şulerul,
iar pe dreapta ei m:tele Piatra-Mare;
Dela Dârste linia ferată urmează platoul numit Bir.
zenland, şi după 4 km. ajunge la gara mare a Braşovului (km. 509, Ung. Brass6, Nem. „Kronstait), situată in E. la
„1 300 m, depărtare de oraş. .

B) Predeal-Braşov- Cimpulung, pes şos. națională,

Vom descrie mai pe larg acest drum, care merită toată
atenţia turiştilor, atât prin. splendoarea locurilor pe cari
le traversează
"In

manţii

Sinaei,

cât și prin bunătatea - şoselei. :
Rucărulai

şi Branului,

9
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PREDEAL-BRAȘOY.— Cel ce
despre

Sinaia, trebue

Predeal. Braşov

vine pe

să se oprească

şosea din jos,

câtva timp la fron-

tieră, pentru îndeplinirea plicticoaselor şi totdauna prea
lungilor formalităţi vamale. Odată scăpat din aceste ine:
vitabile ghiare, se reia şos. naț. spre Braşov, care ca şi
drumul de fier „urmează. frumoasa Vale a Temeşului.
Drumul, în stare nu prea bună, coboară m-ţii Bârsei în
zigzag şi oferă privelişti minunate în jos spre Temeşulde-sus, “frumosul sat cu multele lui cherestele risipite pe
:
V. Temeșşului,
Temeşul- de-sus sat mic dar curat, are un han mare
pe dreapta şoselei, unde'5e poate mânca binişor. De aci
valea se isprăveşte şi şoseaua, care 'continuă să treacă
prin păduri, ajunge la Temeşul- -de-jos, de unde munţii

încep a rămânea la stânga şi în spatele ei, pe când inainte se desfăşoară - frumosul platou al “Transilvaniei
(50022600 îm.)

Numai de cât
vul printrun

urmează sătul

Dârstea legat cu Braşo-

tramvai: cu aburi. Acest

tramvai

trece pe

la stația Honterus care: corespunde satului Noua, unde
în fiecare an la 5 Septembrie are loc, solemnitatea deschiderii anului şcolar, într'o poiană din pădure. De.la

Noua este o:potecă prin “pădure care merge la Braşov;
alta tot! spre "Braşov (tang. de 2 km.) urmează canalul fabricei de ciment din acest din urmă oraş, şi o altă potecă
foarte scurtă iese la Predeal.: (Timp necesar 10.—20 dapă mers).

“Din Dârstea, lăsând la dreapta şoseaua spre pasul Bratocea (28 km.) şi mănăstirea Cheia (52 km:) din România,
şos,. naț. continuă spre N. şi după 5 km. ajunge la Braşov, în centrul oraşului la Rathaus (primăria) (2 3,830 km, de
la Predeal),

BRAȘOVUL
poporul

(59 | m. alt.), plin de. atâtea amintiri pentru

Român, este: astăzi un oraş comercial, cu o deo-

„sebită importanţă militară şi administrativă, el fiind capitala comitatului „Braşov.
—
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. . :

Braşorai

“Este situat la poalele .dealului Tâmpa(951.
m. alt.) un
promontor al, m-telui Postăvarul (1064 m.), şi are o.populație: de 36 000 locuitori, dintre cari peste

17 000 sunt

ml
:
Români ortodoxi.
Braşovul nu este un oraş frumos. “Are în. schimb; însă
câteva

monumente

interesante. Aşa putem

cita; biserica

Sf. Bartolomeu, monumentul cel mai: vechi al oraşului
lângă care e şi gara cu acelaş nume (Brass6-Bertolan); un
castel pe dealul Străjii,

clădit în 1553,

şi în care azi e

instalată o cazarmă; în. centrul cetăței e Casa Sfatului
clădită în 1420, cu: un turn de 4o m. Inălţime;. biserica
Neagră

situată: în centru şi în

care azi e instalată pri-

măria; şcoala . de fete şi bursa în piaţa mare; biserica
- gotică luterană (1385—1425) lângă care se află statuia lui
[Honterus ; şcoala inferioară săsească cu un muzău şi o
pibliotecă bogată (26000 votume); etc. Românii au 4 biserici, dintre cari Sf. Nicolae

din Prund,

este cea mai bo-

gată biserică românească din Ardcal, un gimnaziu complet cu şcoală inferioară reală şi cu una comercială, şi
câteva şcoli primare.
Gimnaziul cu cele două şcoli, împreună cu o bibliotecă
de 8ooo volume, se găsesc în acelaş edificiu, situat pe
locul: numit „Groaveri“. Braşovul are + suburbii: a) Cetatea, fostă pe vremuri înconjurată cu ziduri, ale căror
urme

se văd

şi azi; b/ Scheiul, suburbie românească nu-

imită actualmente „Pe Zocile“; c) Blumâna, despărțită
de Cetate printr'o promenadă, ce serveşte ca piață pentru
târgul de Vinerea.şi ca loc pentru exercițiul militar,:şi
care se întinde până

la gară;. în fine 4/ Braşovul vechiu,

care se întinde până-la dealul şi bălțile: Sprenghiului.
„ Otelurile din Braşov sunt bune şi nu.prea scumpe. :
Pentru a încheia trebue să cităm cele două plimbări;
pe dealul Tâmpa unde este statuia lui Arpad; şi în jurul
Braşovului o promenadă cu castani, Grădina publică
SI
poartă numele de Rudolf's Park.
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Braşov-Bran

2. BRAŞOY-BRAX.—Dela primărie şos. trece pe lângă Rudolf's Park, pe care-l lasă la stânga, şi apoi continuând
spre V. pe Târgul-Inului, ajunge după 2 km. la gara
Bartolomeu care este la marginea Braşovului, şi inceputul liniei ferate spre Zârneşti. Din a.est punct porneşte
la stânga şos. către Zârnesti,

din

care un'km.

mai

de-

parte se 'desface tot la stânga şos. spre Bran, care ne
interesează pe noi in această descriere De altfel numele
localităţilor precum şi distanţele în km. sunt indicate pr

nişte tăblițe, aşa că nu este posibilă nici o confusie.
Această

şos. a

Branului,

este

pitorească.

excelentă,

puţin umblată şi străbate câmpia având alături de dânsa
linia ferată Braşov-Zârnești. In faţă Bucegii maestoşi, ţin
tot timpul de urât călătorului.
Şoseaua urmează drept şi aproape orizontal spre S.-V.,
şi

trece

prin

Cristianu

(Ung.

Hereszlenyfalva,

Nem.

Neustadt),

sat lung de 3 km,, frumos, cu case: albe îngrijite având
curţile îngrădite, cu .cişmele originale dinaintea caselor
si cu staţie de drum de fer. (Are 297 lozaitori dintre cari
928

Români

orlodozi,

1618

Germani

şi

176

Unguri i

RI

:

In sat mai sunt, o fabrică de spirt şi 2 biserici inconjurate de ziduri inalte; una ortodoxă românească şii alta
reformată.
.
După Cristianu urmează iar. câmpia al cărui sfarşit se
vede, căci şos. se apropie. de munţi si curând intră in

un otel bun şi gară. (Are 4801 locaitori, dintre cari 2 6rz_Ronâni ortodoxi, 1838 Germani şi 223 Unguri). Are'g biserici:

una .românească

ortodoxă

loarte veche,

alta

reformată,

şi alta în care nu se mai slujeşte.
Dela. Râşnov, şos. tot excelentă o ia la dreapta, trece
1) Mazere N.: Supliment la harta etnografică a Transilvaniei,
—
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cu 'falnica lui -cepa

(Ung. Rozsnyo, -Nem. Rosenau:,

|
j4
!

o

Rdşnov

tate pe un colţ-de stâncă, că un castel feudal ce păzeşte
pe vasalii săi din vale. Satule frumos, prea curat, cu

”

CETATEA

BRANULUI

Cliş=u

Rada

Teodoru,
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Branal

pe pod. V. . Sohodolului, coboară o .vale mare, urcătun
deal şi atinge foarte puţin 7ohanul-Vou (Un. Ujtâkrin),
sat pur românesc, foarte curios cu acoperișurile roşii:ale
33394
caselor lui (km, 68.700. dela Făgăraş). :
De aci şos. o ia la stânga. spre Bran, și după 4 kms
(km. 72.40) intră în acest din urmă sat, capitala Cergylui
cu

Bran,

936

locuitori. (dintre cari

462. Români

ortodoșiniză
mă)

,

a

şi 61 Unguri).

Nemţi

BRANUL, (Ung. Ziresedr, 339 m. alt. şi 27 km. dela Braşov)
vechi sat românesc, are un castel clădit lă 1212 de Gaa

şi reparat la 137 de cetatea Corona (Braa

valerii Teutoni

-V0ud

3 val).

Branul împreună cu. satele din _jaral
sus

și de.jos

(Ung.

Felsomoees

Fandsta), Peştera (Ung.

şi

lui: Moeciu: “des.

Ais6moecs), “ Afundata

Pestera), Simon

(Ung.

Simon),

(Ung

Şirnia

(Una. Sirnia), Măgura (Ung. Magura) şi Cheia, forma în vechime un fel de republică independentă, căci frontiera,
Transilvană se intindea -pe atunci până pe la poarta”
Branului (la Predealai din Bran 1). Ela fost alipit la Ungaria,
numai din 1839, când guvernul din Cluj hotărând Incor;,
porarea Branului la Comitatul Braşovului, a .trimes 9,
comisie care fără ştirea lui Alexandru Ghica, a strămutat,
'q
frontiera tocmai sus pe creasta munţilor 2).
ote-,
următoarele
Are
mari.
vile
multe
mai
Branul are
luri ieftine şi curate: Central, Bran, Bucegi şi Castelanu.,

De Bran ţin. astăzi cătunele: Poarta, Predeal, Moheciu-,
_de-sus, Atundata, Şirnea, Peştera şi Măgura fiecare cu,

câte o biserică ortodoxă, apoi Sohodol, Şimon şi Mohe-,
ciu-de.jos cu Cheia cu câte 2 biserici ortodoxe. In total!
sunt în această

comună

77 biserici

ortodoxe

româneşti;

z catolică în Bran, şi are în total o. populaţie de 8 690,
i
1) Predeal înseamnă graniţă.
2) Babeş on: op. cit.

lor: -
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siinete; din: cari Sjro sant Români Grtodozi,: 10 sunt Ro-

mârii: uniti, 51 "Germanii, III Unguri! şi '4 alteinaţii.
oIBianul 'este .un centru” drăguţ de vilegiatură, in care
petrec vara multe familii 'din Bucureşti. Mai are 2 şcoli,
ufi:oficiu! poştal; [ “farmacie: 'si mai multe: prăvălii. vi
IUBRAN-GIUVAL A-(VAMĂ), — Șoseaua taie Branul. în tot
Hângul

lui, după

ce a lăsât la' stânga drumul către Poarta

(km. 72,500), şi pe cel către Şimon şi V. Gaurei (km. 73. 00),
i Lâtkm. 74. 800 „părăseşte Branul propriu zis şi “Incepe: un
nic urcuş “până la. km! 75.:%,'unde traversează V.: MohEciu pe pod. de: fer, construit în 1908. Acest râu care

curge pe stânga şoselei, se uneşte mai jos (în dreptul km.
ză) cu V. Şimonului, şi: apoi see varsă în râul Turcului
cre: trece: prin Bran.
i
ciŢiitre km. 7 5 si km: 28, s00' şos: trece pria Moheciu- _de-jos.
“Va! km. i est? un

puț. cu apă,

şi

atragem

atentia că

păâă la km: 83: nu s6 mai! "găseşte" de loc apă.:
a
&Dela' km. 18, şos. urcă! o pantă: mare, când în: izigzag,
când făcând curbe graţioase, până la 'vamă la km: 'B960,
după” ce a trecut! prin” ”Afundata: (Fandata, Adâncata sau Roi),
„ca zăpada. “Malte din! casele acestui sat pitoresc”
“prejmuite cu ziduri de „piatră “albă. Pe alocuri
este săpată chiar în stâncă, şi astfel tot urcând
ajunge la Pajura, vama ungurească (1 270 mii ait.,

sunt îmşoseaua'
din greu
80.360 km,

dela “Făgăraş 'şi'16,500 km, “dela - Bran), situată: chiar la: frontieră,

unde trebue să recunoaştein” că . functionarii :foarte poli::
ticoşi, caută să” "dea. drumul 'călătorului cât: mai i repede,
(Vama

pare:apă,

ea d 'aduce''cu 'sacâlele 'dela Ginsala), »

oi

po

: De alungul: acestui drum: dela Bran: şi până aci, nesfârşitul” perete. cenușiu“ “al: Pietrei-Crai, lucitor, arid şi profund deteriorat, situat la N.-V., ţine tovărăşie turistului;
iar către E. se înalță mărețe culmele Bucegi și Strunga,
cu creştetele lor aproape veşnic vărgate de zăpadă, Splendoarea acestor locuri, nu poate fi descrisă.
—
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Giavala-Rucăr

i. Dela fronțieră. (km, 9405) sos, ÎNFEPE, Să Shore
peste un km, ajunge la. Giuvala, vama(go reânească, fur
mos aşezată printre pomi. ,Vama,f, legată at, Bycăriil
prin telefon. În, fata ei este. o: “piară dupăbcarei vedem
că admirabila "Şos. naţ.. care cobpară- da, AUcăŢ,, say fost

construită la 1891. de inginerul, Brohilondeeschiz iulug
GIUYALA-RUCĂR. — Dela” vară
intentii afi6$i

borâ, şi ce coborâş grozav, dar şi priveligţele Șuntude
minunăţie neinchipuită, în cât odață- A

A

şi ochiul e obosit de. atâta măreție, lJriasulezis, al di câreiCrai, insoțeşte .pe călător
şi de apisinainte, până „dag
vi.

dul: Dâmboviţei,
puşei

iar. în, „depărtare

nu, se, lasă „mai.

sâtrg; Vs:pulmea mă

prejos,.. „nici dn

mări Are

mici; în

înălțime. |.
!
olo2nD nsln'/ niutzson
„Drumul şerpueşte printre stânci, când, Ja -stânga țând
la dreapta, ocolind si brăzdând inter-santele marne, (epataceal baremian),, care şe. intind pe întinsul; dealuali ;Șasului

(km. 88.400), între Valea, Orâţii şi stânca;- nas Răut
(km. 83.500). După 14 km. ajunge, la. Dâmboxita; (eee 30), An
satul Podul-Dămboviţei, de unde,pe; dreapţa (km., R0,20) În
cepe şos, la Dâmbovicioara.
:1num iizos pas 7 ni
În tot acest drum, şos: a traversat msteleGiyv ala, Dâme
bovicioara şi dealul Sasului, precum;şi inceputurile, Văi-

lor, Urdărita, Orăţiilor şi altele., „In, așelaș; Himps03, nat
dela vamă la Rucăr, este. prăzdațăa d svEgbiula drum âl
Nucărului

(Racăr-trontieră). .

2.35

tqub

„pila

(e resita,

Din Podul- Dâmboviţei Şos. naț. arcă ponţelev Posada, a

coboară in partea cealaltă diregtu4n i RICA mi-e
Golești), Numitul

munte

pune: stayilă, Darhbo vitei, „fi. dor-

mează impreună cu Ghimbavul yeștitul defileucal,
d
ageştei

văi, care se vede bine dela podul peste Dambayit a, km.
-80,800),
dr el fboV soirlO-s1on
RUCĂRUI,. — Vezi capitolul Speciala nooni inna sh

RUCÂR-DRAGOSLAVELE,. — Dela
îndreaptă

Rucăr. şos, na. se

direct către S,, şi trece jmediat, pe,sțânga Dâm—
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Dragoslavele

boșiiet, Be ICartCOiimează pe această parte, până la Dra“SOSIat/ăle” (540)
£ Sift7 mare luminat cu electricitate. In
tot ăcesttintetVăl! riu Căvem de semnalat nimica intereSint a fârim de btele! Căpitanul (1 326 m. alt.), care se înalță
Se lateapiă Soselei "4! 'pe stânga ei dealul Fundul-Neagului şi 2181 Vartogpele (1 s7' m. alt.) âstupă vederea
fariosifui Ghiribâvul:f( 390 m.)
- i
iii
0 DRĂUOSIZAVELEiCesteo încântătoare comună din reiziuilea mudtoasă'di/Țătei.Ea îşi are origina “alături de
primele lv iVodâtă! orhâneşti, şi se numea în 'vechime
-Sdhiia "Drâgosltizie!
Carol al XII-lea al: Suediei,la 12
“Când'SE
liceal if 1APăcal, a trecut pe aci. Este situat pe
'staniza 'Dâmboviţeii“si! pe ambele maluri ale afluentului
acestuia

Valea Caselor,

la N.-E, de

Câmpulung

(18 km.

sk) ŞPrleşrkmhide-iRucăr. Aci, V. Dâmboviţei este
“fOarfETlăTgă/“ŞISE
Zice că

din această

câuza : satul nu

ieste rBantaltolibiddătăi de 'epidemii. Şos: naţ. absolut

"adinit abilă brăzităza
această 'comună': dela un

cap la

altăl, JaP ifibtejatâfl
sâl sunt muăţi, acoperiţi cu paduri

“de (brazi -"prinife“dti”
cel mai mare este m-tele Roşu de
la V.

Vara

aceşti munti

sunt

populaţi

'de numâroase

tiimerde/oi'4PVăzii Dragoslavele are 2 sate (Dragostasele

“si aliGastica
| Şi iz âătiiiă, Fundaţica (vezi, Rucăr, Plimb, şi ex.)

SE/lticatGatii, 'Şbrăstel străbătută "de trei -străzi princi-

lBaliinkidiâ“elt” oficagă. cu C.-Lungul şi Rucărul (şos.
națională): alta, după ce trece prin Stoeneşti şi Cetatea. lui

INeŞPâEV

dd

ja ge fă “Târgovişte, şi a treia duce spre

"pitotestii / mittti hi Nodalitaţei.

mie

“e Sdtul'Tuinifiit dub'electricitate dela 26 Ianuaris- 1908,

i31&05 sfoutăilea zi ilidațatori înființată la 1858 !),şi 2 biTed'izeniite de: preoți. Una din ele e zidită de Grigore-Ghica Vodă la 1660, si reparată

de mai multe ori:

de atunci încoacelCiî”fâarginea de S. a' satului e o cruce

se „Bir „202

iodul

ss

i

"CU ERNGIG ta 7/ÂRRIPP Generale, ete. - i
=

:186 —

E

RRIR

,
Pai

PREDEAL-BRAȘOY- -CÂMPULUNG.

.+ aDragoslaveje-Câmpatang

din timpul lui Mihai-Viteazul, cu, inscriptie psârbeaseăIn localitate există o societate de. „An fpumuseţare, din îniz,
ţiativa căreia sau lucrat 3 vile, „şi Snaj- uns; prpeștate,
incă câteva. Comuna mai are: Casinozoţel. -0..Jocuinţă
pentru colonia şcolară intreţinută
„de. sqcs, Sprijinnuj din
Bucureşti, un observator pentru serviciul Y eterinar; care
deserveşte punctul Giuvala, un dispensăr. -si;9 docuintă
pentru. medic. Vara vin multe familii pari PeţreeVAșan a
aci, căci se găsesc case bune de închiriaţ,cu PEN Be
derate, până la maximum 750. lei „PSISSBOR2 casăcu 576,
odâi şi bucătărie.
,
inf lu83l Bsno2aor
În comună sunt 4 cuptoare de var “alb BTAS,0 o fabrică
de dosuri de perii,2 fabrici: pentruzscârmpăna dânăy o
piuă, două mori şi mai multe ferăstrae,.
una lun53s u
"Un detaliu curios este. următorul: Ipcultoţii „cătunului
Fundaţica situat, pe V. Rudăritei, Intșe punti ge numai,la
500 m. de frontieră, 1şi trimet copii laeşcoal: din Ata
„2102
data (Transilvania), de care am vorbit mai, sus). Fundățică
e la 2: km. de Dragoslavele.
aq ad osii
DRAGOSLAYELE-C. ÎMPULUNG.——Esipă, din Diaepsli
vele, şos. urmează tot:valea spumoasăa. Diuipogitei ATes6
apoi pe dreapta. ci (m. 63),şi începe urgusul, Re Sl Sie
Suişul e greu, dar şi şoseaua e foartă Rună ȘI în. tet

acest timp se aude în valea adâncă, 'sgâmetul jofernal
al
| ao 1304
Damboviţei, din ce. in ce mai „depărtat, dari PS alul, er
stâng strălucesc în soare

Ghimbavu

(13%, Alu SI isi

Leaota (221 m.). mare între mari. Drumul urca, Nea,
până aproape de vârf (km 62), unde esteo ;gârciumă. car
mare decât covrigi.uscaţi, apoi. e aoară ÎN oZizzag, trece
Argeşelul (km, s9) ce .vine tocmai de sub > Papa
aimaj

departe suie dealul: Argeşelului.
? oasaăr ie «mm 009 1 Bă
Din vârful dealului la dist. de un km. servăd,ps, dreapta
şoselei Nămăeştii. Această comună _formaţă ; sir 63 şate
(Bogăteşti,

Moroeşti, NămSeşti,

Şetari,

Valea-"Marg, si Faleă-Ramiesști

lor), are o mănăstire de maici (20 călugărițe), foare garacte-

wnnirerah9
EDEA OBRAŞOV-CÂ
-“j5R
MPULUNG
riste

fi d t95iă”Zăpată

tă

sea

"Câmpulung

intr'o 'stâncă, şi având numai

fătdezaa! YEitn. Mănăstirea e foarte veche şi are

iapa

fit iZe mai poate citi.

î M4PAleCo +Î0ER:Rn ratare

de minuni, din: 1798, după

tii ELIVEUE anbâritripția ei,
“epiatnlițe fațăi “Năinăeştilor, porneşte şoseaua spre
StoEdegii Şii-TărgBtiste,
ceGatihua sat CubijosiSpre C-Lung, şos. naț. trece prin
Vâlta Măru) Sarii dee “reşedintă al comunei Nămăeşti, cu
două. biserici taca
Eşind de aci, şoseaua traversează Râul Târgului şi intră în Câmpulung (s2 km,
ta,

eră făăiețli

-

-

CI PUNE “Sosirea la Câmpulung. Se poate veni
cu trenul sau pe”$osele; Venind 'cu:drumul de fer dela
Eiitp sii dăie Varciorova; schimbăm trenul la Golești.

PE s06e 1/iudih Opre: “Bucureşti :sau Vârciorova, sunt
S08!/nAtiorlale 9Bicureşti-Goleşti-C.-laung (158 km.),- sau
Piulaă da Cotă Goleşti- CiLung (327 km.); a doua intrare este pe şos., naţ. Braşov-Giuvala-C. -Lung

(42: km.);

din CprtUTĂlgdViste venim: “pe la Maăţău (62 km.) şi: Podul “Ea tii dum greu, sau pe la Stoeneşti-ValeaMale! 5 SA. ju dela Curtea-de-Argeş, prin Domneşti

săli Zanti

Esim

în

şos. naţ.

(ia-

Golesti-C.-Lung, care

A ulâ iti !6Hd9 BE Ia S. (35 km.). Mai sunt: şosele dela Bu[hei Apei

Bahna. Rusului

(40 km.), şi -Nucşoara.

In

ne '1h Canigultiag putem ven! şi peste munţi, bine în+EI88 ipAgăi cânărltimul «e greu. Toate aceste e şosele sunt în
stirea ELA hai buna, i
ra
“Sivăliito oGafică. CriLungul e« oraş de munte, situat
pe "Răul Tăr ls; pe 'un platou între două muscele (nățăa 1 009 m. şi Păgara) la alt. 'de'58o m. şi la 493 m. d'asupra.

BScipetiului: “Este capitala jud: Muscel, şi e stațiune clilâteficăii îbâlăcară de hidroterapie, care: convine anecz

afie

imicici ŞI conValescenţilor.
ea
ate
"Are 93509 di (1900), şi -forma pentagonală.
—
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Câmpulung

Tistică se mărgineşte cu Nămăeşti, Valea-Mare, Bogăteşti,
Valea-Rumâneştilor. Măţău şi Groșani; laturea Sudică cu.
Poenarii, Grădiştea, Valea-Unchiaşului,. Godeni şi "erevoeşti; laturea Vestică cu Oţelul, Bândea, Albeşti, Și. cea
Nordică cu Bughea, -Voineşti,. Bărăţie, Lereşti şi Lalul.
„ Oraşul, cuprinde 11 mahalale, şi are 4 străzi inşeraz

nate: Calea Negru-Vodă numită şi bulevardul, str, Râului,

str, Matei-Basarab şi str. Gruiului. “Toate sunt parajsls,

iar. între ele sunt „multime de ulicioare mici. In fiscare
an se ţine târg la C.-Lung între 17—28 Iulie. Acest, târs

se făcea odinioară
.pe plai. „la Sf../lie* pe m-tele „Găinațul-Mare, cam la 300 m, sub vârful „Păpuşei, Şe. găd
şi astăzi urmele unor. drumuri, naturale de „căruță, -cari

urcau

acolo.

(Vezi, artera

Basarab scutea de vamă

dela Sa
acel târg.

VI, ta Excarsii

mari

1a manți).;

Matei

pe cei ce vindeau sau, țârguiau
.
e
e

Da

Edificii frumoase sunt: primăria: cea nouă, unde, ește
şi judecătorie, şcoala normală, spitalul. judetean, 3,;0ted
luri, câteva vile drăguțe, etc. Tot aci este şi un muzău,
zis al lui Negru-Vodă, în trapeza mănăstirei Negru- Vodă,

care are ca .obiecte,. diferite .pisanii, ; icoane „hizantirie,
pergamente vechi, cruci, săgeți, monede. şi călimări vechi,
topoare preistorice, diferite fosile şi „minerale: suit,
Câmpulungul are.1g biserici, mai toațe vechi,si, interea

Sante...

e

inune

Mănăstirea Câmpulung, în strimtoarea, întrărei, graşu:
lui spre S.-E.. Fondată de Radu Negru, a fost restaurată
la 1633 de Matei-Basarab. Darâmată la 1819,.a fost. reconstruită la 1832,

“tuqoz sitl

Biserica Domnească, zidită la 1567 de Doarhiid Chiajna

şi Petru Schiopul, a fost reparată la 121 şi 'Î378892
Biserica Sf. Nicolae din Târg, zidită la 1570 şi reparată la 1670 şi 1700.

i

„a

daot ist

A

Biserica Darina, se crede că a fost clădită intre'z100:
şi 1200, posedă multe obiecte. interesante, slugi) nl
—
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Câmpulung

«i BiSprica Bradul, zidită între 1300 si „1300, sa a reparat

1 1590 şi 1766.
-Bierica

:

Sf.

Treime, ridicata

şi zugrăvită pe! Vremea

fă Matei- -Basarab.
ujziserica Subeşti, zidită 'de Dosoftei,; archimandritul mănăștifei Câmpulung, la 1719 alături, „cu! alta ridicată. la

x45HÎsi dărâmată.
“Biserica Sf. Ghiorghe, Veche de tot, cu uşa “de nartex
Şi fereastra din fundul altarului lucrate în stil gotic, a
Îi
E pictată de zugravul Manea din localitate.

MBiscpiza Sf. Ilie, zidită la: 1620 şi reparată la „72.
bbjpiSpica. Fundeni, clădită între

1558—1620

"iBisizita Scheiul, ridicată între
!
1900 —1400, şii reparată
dillai

îhulte ori.

Utjjisifita Valea, zidită între. 1300-= 1400.
Biserica Sf. Nicolae din sus, zidită la 1708.

Vişoinl, clădită la 1773.

2Bisăhiză

-*Biseri dâdin

ti,

Ialul de sus, ridicată între 1532—1534.

PPP:

Sf. Vineri dărâmată azi, a fost

SMS

„apoi ! bisericile ” Flămânda, „apa-Sărată si

1556. Veuos i

i

ridicată la

BigpitiiiiSate din secolul trecut.
Mănăşfirea
pentru sâţia

Catolică (Bărăţia), construită de Negru-Vodă
lui Ana-—care

era 'catolică—şi

şi Ungurii ce veniseră cu el

pentru. Saşii

inainte de 1300 după cum

suttădei: Pe'piatra mormântală:
Ziciusiest

3

,

.

.

"-.-

“SI Ahid. D-6i. M.CCC pi
Hic

sepultus

" -

est

„_
i

-RQ31 i? Oțel
A mai fost o alta mănăstire

râmatouni

£3;

In Câmpulung

”

-

“Anul dela D-zeu 1300
Aici

pepe ranreatius de
Longo C
po. Pie
Sala blie

Teaducere

este îngropat

Comitele Laurentiu de
Campulung. (fie-i)
memoria „pioasă.

catolică, dar «acea s'a da-

:

mai sunt: Monumentul lui Radu-Negru,
—
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aşezat

în capul

dinspre

N.

1898 (Aug. 15). Are o lungă

al

Câmpulung

bulevardului, ridicat în

inscripţie.

Prima şcoală românească în Câmpulung a fost, inființată. de Doamna Chiajna la 1567, cu un dascăl Român
plătit de Mitropolie, şi a funcţionat până la 1800, când
D-tru Roseti fondă o școală lângă biserica Sf, Ilie. La
1874, s'a înființat și şcoala No. 2, iar peste câţiva .ani
încă câteva. Mai are un gimnaziu, o şcoală normală monumentală precum şi şcoli particulare. În' oraş e un

spital judeţean inființat la 1864, pentru care. s'a 'construit un nou local la 1890.
a
.
Fabrici.—Sunt mai multe mori pentru măcinat, o fabrică de salamuri, una de târtie, şi una.de var alb și
ipsos. Toate sunt aşezate pe apa Târgului. :
E
Istoric. — Câmpulungul exista cu mult inainte de RaduNegru,

care a ridicat o biserică la 1290, pe care a înze-

strat-o cu moşii Nicolae Al. Basarab..
La 1737, Austriacii arseră şi pustiiră oraşul, si abia
peste câţiva ani locuitorii. se reintoarseră la: vetrele
străbune

şi-l reclădiră.

La

1788, avu de suferit

din. nou

de pe urma Austriacilor. La 1821 'a fost ocupat de fraţii
lui Ypsilante, iar în timpul: ocupației

ruseşti, Vacarescu

a fost exilat la Câmpulung.
Locuitorii în vechime erau chirigii,. pe cari Domnii de pe vremuri i-au scutit de multe - biruri și angarale.: Un
locuitor
.nu putea vinde la un străin de oraş partea lui
de moşie, ci numai la un concetățean.In schimbul privilegiilor, C-lungul plătea un bir, care varia după Domni.
Sub fanarioți oraşul sărăci din cauza multelor biruri. .
Monumente istorice, in afară de bisericile 'citate, mai
sunt; la Grădiştea, ruine de cetate romană, şi ruinele
cloașterului Franciscanilor. Afară de acestea—locuitorii
oraşului fiind foarte religioşi — mai sunt o mulțime de
cruci şi de troițe, răspândite prin tot județul.
Alle indicaţii — Oraşul posedă o instalaţie modernă de
— 141—
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Câmpulang

hidroterapie cu mai 'multe secţiuni, proprietatea Eforiei
Kreţulescu :).— Pentru seson se găsesc vile de inchiriat
cu prețuri potrivite.— Oraşul are berării, cofetării, băcănii
bune şi alte prăvălii.—Trăsuri de oraş, cursa 1 leu. La
gară şi .vice-versa 2:lei. ' Excursiunile' după învoială.—
Cai pentru excursiuni se găsesc, dar greu, căci cine vpeşte
a face excursiuni: mari in munţi, merge direct cu trâsura.la Rucăr sau la Lereşti-—Reparator de, biciclete în
piața Sf. Ilie.
-. Excursiuni. —Câmpulungul este un centru foarte important de excursiuni pe jos şi cu trăsura sau bicicleta. |
Excursiuni mici: la Flămânda (1 km.); la fosta mănăSlire Mărculești; la platoul Gruiului: în spre V., de unde |
excursionistul se bucură de o frumoasă privelişte asupra
oraşului; la fabrica de: hârtie (5 km.); la Bughea-de-sus
(5'/+ km.), unde

sunt isvoare

termale;

la “Albeşti (3 km.),

cu interesante cariere de piatră; la Apa Sărată (7 km.)
unde se visitează minele de lignit dela: Jidava; la Nămăeşti (3 km.), mănăstire de raaici săpată în stâncă, şi
de unde se merge la Lereşti, la Topliţa, la: Cetăţue (Pa-

latul. Jai Negra Vodă); la Măgura (2 km.) pe dealul Măţăului
(6! km.), şi altele mai puţin importante. Toate acestea pot
fi făcute cu piciorul, cu cea mai.mare uşurinţă, |
- Excursiuni

ce se pot face cu automobilul, bicicleta sau

cu trăsura: prin Domnești, la Curtea-de-Argeş (45 km.);
la Giuvala-frontieră (12 km.) prin Dragoslavele. şi Rucăr;
la peştera Dâmbovicioara

(3 km.) prin Rucăr;

la mănăs-

tirea Mihăeşti (21 km.) spre S. de. Câmpulung; la mănăstirea Vieroş (40 km.) în spre S$.; la Bahna-Rusului şi Nucşoara

pe Râul

Dvamnei

(% km.);

la

Râuşor.

afluent al

Bratiei pe .şoseaua ce merge la Curtea-de-Argeş, :ceva
mai spre N. de Berevoeşti- “Ungureni, are poziţii admi4

1) Vezi detalii în:
Saabner-Tuduri,

Apele

minerale şi staţiunile

|

—
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Câmpulang

rabile şi aci e un castel al Principelui Ferdinand (20 km.);
pe Valea Dâmboviţei dela Stoeneşti până la Lăicăi (28
km.) la Târgovişte. prin
neşti (69 km.).

Maţău

(62 km,),

sau Prin

Stoe-

Excursiuni * mari şi grele: la Colţii, lui Cremene
(3 zile). Se merge prin C.-Lung—Albeşti (5 km.)—Cândeşti
(10 km.)— Valea Bratia în sus, și pe lângă muchea Du-.
valmului se ajungela plaiul Lung (1130 m.) unde e apă
și se poate dejuna. De aci se ia câtre N.-V,, şi trebuesc
trecuți munţii: Nepărteanu (1 450 m.), Jupâneasa (1716 m.),
Păpău (2024 m.), isvorul Bratiei si se :ajunge la Curmă-,
tura

Groapelor

(2 125 m)

(Vezi

ia, Excursiuni

mari

îa manţi,

Artera VI). Pornind de dimineaţă, şi nezăbovind prea mult

pe drum,

la Curmătura Groapelor

putem

fi pe-la 4

ore p. m. Din acest punct, coborâm Căldarea Groapelor
la stâna din Groapele de unde o luăm deacurmezișul
culmei lezerului, până im m-tele Roşu, unde petrecem
noaptea. Dela Curmătura Groapelor până aci, locurile
fiind rele, caii trebue să meargă slobozi şi fără călăreț.
Ei vor aştepta întreagă ziua II-a în Roşul.
-A 2-a zi, într'o oră ajungem la bizara "formaţie nu.
mită Colții lui Cremene, prin Valea
Roşului, peal

cărui mal drept este asezat

acest munte. Ziua

2-a în-

treagă, trece cu explorarea lui, a tunelului natural săpat

în stâncă, care răspunde la Otic (isooral Dâmboviţei) şi numit Casa de piatră, etc. Noaptea doua'se petrece tot în
Roşul, in acelaş loc. A treia zi este necesară pentru Intoarcerea la Câmpulung. .
Pentru alte excursiuni mari, ce - se pot face dela C. „Lung,

vezi capitolul excursiunilor mari în munți.
CÂMPULUNG: TÂRGOY IŞŢE 1). — Se porneşte din Cara1) Deşi şoseaua care leagă aceste două oraşe nu e naţională, totuşi
dat

fiind importanţa

ei mare

pentru

să dâm și descrierea ei detaliată.

turişti,

credem

absolut

necesar

ra
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Câmpulung- Târgovişte

pe şos. nâț. către Rucăr, până la km. 59, de unde

pulung

luăm la dreapta şos, judeţeană către Stoeneşti, câre urmează la început. 4 km. pe. Valea Argeşelului, printre
două

pod

Mâţău, trece pe

de

lemn

aceasta, $os. lasă

După

verzi.

de muscele

rânduri

la dreapta drumul comunal ce

merge la C.-Lung peste
Argeșelului, şi

în stânga

urcă ultimul muscel unde .este o . piatră comemorativă
— acum răsturnată — pusă d: inginerul Ștefănescu constructorul şoselei. De aci numai de cât, şos atinge Stoe(1593)
neştii loc istoric, unde s'a retras - Mihai- Viteazul

după bătălia dela Călugăreni,

pentru a aştepta ajutoare

din Ardeal. Satul e bogat, are casele risipite printre
pomi : roditori, ține de comuna Stoeneşti compusă din
„5

(Bădeni-Pământeni, Coţeneşti,

sate

şi un

cătun

(Băieni-Ungureai),

tepţi” şi. plini

de viaţă.

și

Piatra,
este

Soseaua

Slobozia

locuit

de

şi Stoeneşti)
oameni

deş.

bună brăzdează tere-

nuri cretacice, şi trece fără pod o mulțime de râuleţe, cari

şerpuind ca argintul viu printre sălciile stufoase, se Îndreaptă spre furioasa Dâmboviţă. Suntem chiar pe malul

Dâmboviţei, şi drumul continuă prin Bădeni- Pământeni,

saţ mare cu a biserici şi 2 şcoli. De aci: ea urmează .V.
Dâmboviţei, -plină de stânci .şi de chei, aşa că apa e
numai: spumă. Măreţia locului, pustietatea drumului şi a
soselei care acum strimtată mult, coboară colosal la vale
pe sub'stânci înalte umbrite de fagi stufoşi, te încântă
într atâta, în cât uiţi că jos e prăpastia grozavă, şi că
o mică nebăgare de seamă, te-ar face să-ţi găseşti moartea

în Dâmboviţa. In unele Jocuri Şos. ela 10— 20 m. dea:
supra răului. '
După atâta coborăş, valea se lărgeşte deodată şi sos.
ajunge în' Cetăfenii-din- Vale (20 km. deiaC „Lang şi 13 km. din
şos. naţ.), comună mare compusă din patru sate (Cetăţeaiidin-deal

şi din-vale,

dela cetatea lui
astăzi. Această

Diaconeşti

şi Mesteacăna),

Negru-Vodă
cetatea

al cărui nume

ale cărei

vine

urme se văd şi

tost săpată în stâncă, şi ea poartă
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. Câmpulung-Târgovişte

numele de Schitul Negru-Vodă. Se poate merge la ruine,
trecând

din şos. pe o scândură

Dâmboviţa,

şi apoi peo

potecuţă se ajunge intr'o oră acolo. Comunae brăzdată
de Văile .Perilor, lui Anghel,

Măgurei,: Mitoi

şi Chipuri.

Are o piuă, o moară, o biserică clădită de M.S. Regele,
o şcoală înfiinţată în 1860, şi două isvoare minerale cu
apă sulfuroasă. In toată intinderea satului sunt răspândite stânci primejdioase ca: Colţii Doamnei, Șoimului şi
Colţul Trăsnit,
,
Soseaua continuă dela Cetăţeni, a coboră V. Damboviței, tot. traversând

terenuri

cretacee

(cenomaniene

şi seno-

nienc), până la vestita „Cârciumă de Pialră“—deşi e de
cărămidă (km. 22,850 din şos. aaț.) —popasul tuturor drumeţilor -şi-unde se poate găsi ceva de mâncare. Aci sos. se
uneşte cu şos, vicinală ce vine dela C.-Lung, peste Mătău
şi prin Văleni, drum deşi mai scurt cu 7 km., însă colosal de greu căci urcă şi coboară 7 muscele
timp e şi mai urit.
i

;ș în acelaş

“Dela Cârciuma de Piatră, şos. urcă la deal şi ajunge
în comuna -Lăicdi, al cărui nume se crede că vine dela
Laţcu, numită în vechime Cremenea şi compusă
din 4
sate

(Lăicăi,

Mincianeşti, Ranceasa

şi Văleni).

La Vestul

comunei

este o: mlaştină-sărată, numită Apa Sărată situată între
V. Văleanca şi V. Germanei pe vârful numit al Olarului.
Părăsind comuna Lăicăi, şos. nu: mai: întâlneşte nici

un sat până la hotarul județului Dâmboviţa (km. 25.500 din
şos, naț. şi 35,500 dela Târgovişte). De

aci ea.

continuă

tot.pe

malul dreptal Dâmboviţei, intră în regiunea livezilor
de prune, devine mai bună, mai lată, şi după 5 km. trece
„ua pod lung peste Damboviţa, construit în 1877 de ar:
mata română.

OC

e...

«> Imediat vine Gemanea, sat frumos şi bogat, aşezat pe
un deal in stânga Dâmboviţei, unde d-l Costaforu are
mine de aur în exploatare. In cătunul Zeama- Rece, pen—

In manţii
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dinte de Gemenea
din

Târgovişte

şi loc strategic, a fost cartierul M. s.

Regelui după răsboiul din 1877—18.
* Eşind

--

Gemenea,

trebue

călătorul

:
să- şi ia 'rămas

bun dela sburdalnica şi- drăgălaşa lui. tovarășe, Dâmboviţa, pe care nu o va mai

revedea. decât” leneşe

şi bol-

navă în Bucureştiul prăfuit.,
Acum

valea se lărgeşte, câmpiile devin tot mai întinse

și peisagiul tot mai puţin interesant. Şos. trece unul după
altul prin marele sat Pozneșii, cu judecătorie, spital şi
han-otel, şi după ce lasă la stânga şos. vicinală la Pucioasa (27 km.), şi trece râul Albu pe pod de fier, ajunge
tăind nesfârşite livezi de pruni în comuna /svoarele
(17, km. dela “Târgosişte). La km, 12 trece prin Giboenii, sat
de țigani, şi în fine prin Dragomireşti, sat mareşi plin
de câini, ajunge în Târgovişte (68 km. dela Câmpulung) pe
Calea Câmpulung, stradă lungă, curată şi pustie, - -;
TÂRGOVIŞTE, — Vezi scurtă privire asupra oraşului, la ;
.
cap. Targovişte-Sinaia pe şos. naț.
In rezumat itinerarul descris în acest capitol copiinde
(Predeai-Câmpalung) 110.125 km. de şosea naţională în stare
absolut perfectă, şi (Csmpalung- Târgovişte), 68 km. şosea “ju:
“deţeană: şi comunală foarte bună. Total 178,135 km: ,
Acest drum, poate fi parcurs cu automobilul, cu bicicleta sau cu trăsura. Cum însă coborâşurile şi urcuşurile
sunt foarte mari, este necesar ca şi unele şi altele să fie
prevăzute cu frâne puternice, căci altfel se pot intâmpla
nenorociri. In ceeace ce priveşte frumusețea drumului,
E 3) Această distanţă se descompune în modul următor :
_Predeal-Braşov. . .. «e . 24-80 km,
Di
Braşov-Bran.. . se... . 27
. BranePajura (frontieră). . „ 36,30 .
„Pajura-Rucăr „e...
cp:

Rucăr-Câmpulung.

. «e e + 23

* Câmpulung- Târgovişte.
Total,

. . . 68

*
»

, . 175.15 «m.
—
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Generalităţi

putem spune că'el traversează cele mai admirabile şi
încântătoare regiuni :ce am vizitat.
noi, şi că în special
părţile Bran-Giuvala-Rucăr şi Stoeneşti-Gemenea sunt
de .
o măreție fără seamăn.
i
SIR
ati +
: „Itinerarul

acesta,

combinat

cu

drumurile

descrise

la

începutul volumului, poate forma unul din cele mai
comode şi splendide circuite ce se pot face pe şosele
bune
prin munţi între. Ţara-Românească şi Ardeal.
Astfel:
Sinaia-Predeal. (frontieră) 23.55 km.,- plus drumul
descris
mai . sus Predeal-Târgovişte, 178,155, km.şi plus
Târgovişte-Sinaia, 62 km., total 263.1

km. este un circuit care

se poate face din oricare localitate situată pe acest
drum.
„ Un biciclis
bun. t.
poate parcurge distanţa în două zile.
Având Insă în. vedere frumuseţile drumului,
e bine ca
ea să fie parcursă mai incet, adică în 3 Sau
4q:zile. Mlotocicletele şi automobilele, pot face circuitul
intro singură zi mergând repede. Ca şi pentru biciclete
însă, 2
sau 3 zile sunt preferabile, pentruca posiţiile
frumoase

să poată

fi bine gustate. O trăsură cu cai buni,
nu

este

capabilă in cazul cel mai favorabil, să întrebuințeze
mai
puţin de 5 zile. De obicei îi sunt necesare 6 zile
pentru
acest circuit,
:
După cum am dat indicaţiile, pe tot
parcursul sunt
oteluri, sau hanuri mari, unde se poate dormi
şi mânca. !
De asemenea pe tot lungul drumului sunt numeroa
se
fântâni şi isvoare, cu apă rece şi limpede,
din cari se”
poate bea fără cea mai mică teamă. Drumul întreg
este
insemnat cu pietre kilometrice, şi în cea mai mare
parte
sunt insemnate şi sutele: de metri,
!
Pe tot lungul şoselelor, sunt table de indicatie,
cari

arată direcţiile şi uneori şi distanța până

la un punct

oarecare,
In fine, pz tot parcursul, țăranii foarte deştepţi,
culți
şi vioi, pot da când sunt întrebaţi tot felul de
indicaţii,
—
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asupra nomenclaturei geografice, asupra distanţelor,; asue:
pra orografiei şi hidrografiei, etc., etc.
In toată porțiunea din: Ardeal, traversată de şoseaua
descrisă, este o masă compactă de Românism. Toţi vorbesc numai -româneşte, chiar şi Ungurii, şi în general
țăranii de-acolo întrec în cultură pe cei din România.

care să nu

Nu veți găsi om dincolo,

vă spună în mod

matematic exact, orice distantă în km. şi în sute de metri,

Ca să trecem în Ardeal, trebue depusă la vamă pentru

biciclete, o cauţiune de 6o lei, pentru motociclete: 160 lei,
și pentru automobile o sumă mult mai mare, iar la in” trarea în țară, această cauţiune se restitue la:vama de

intrare. Nu: stim dacă şi anul acesta turiştii vor fi şicanaţi în acelaş 'mod, dar; sperăm că va interveni o: înțelegere “între vămile

românească

şi ungurească,

astfel ca

să nu 'se mai pună, celor doritori de a vedea și de a
cunoaşte, tot felul. de piedici ridicule, cari numai spre

folosul acestor două țărinu pot fi. îi

—
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COMUNA

RUCĂR

SOSIREA LA RUCĂR. — La Rucăr, nefiind. drum. de
fier, nu se poate merge de cât pe şos, naţ, fie din țară
fie din “Transilvania. ,
:
-a) Cine vine cu trenul până la Câmpulung, poate fi cu
trăsura în două ore la Rucăr (dist, 22,20, km. şi, prețal anci
trăsari

15—20

lei,

iar al unei

căruţe

pentra

baage

s-—40

lei),

5) Cine vine din Transilvania, va intra în țară pe la
vama Giuvala, de unde: în mai puţin de două ore poate
fi în Rucăr, dacă are o pereche de cai buni (dist. 18,100 km.)
c) Drumul al treilea, cel mai greu, şi care nu convine
decât alpiniştilor este Sinaia-Rucăr peste munţi,
SITUAȚIE ȘI COORDONATE GEOGRAFICE.— Această
frumoasă comună, situată în județul Muscel, este aşezată
dealungul Văei Râuşorului, la întâlnirea ei,cu' V.

Dâm-

boviţei. Munţii aceperiţi cu păduri, cari se înalță imprejurul ei, li inchid orizontul de. toate părţile, nelăsând de
cât o mică deschidere. la S. pe unde curge. Dâmboviţa.
Cei mai apropiați sunt: Ghimbavu (4 390 m. alt.)şi Vârful.
Crucei, la E.; Căpitanul, la V.; Drăganul, Dragna, Pleaşa,
la N. şi Muntişoru la N-V.; ei sunt despartiţi prin V.
Muntişorului. Tot la N. este dealul Posada, pe care se
crede că era aşezat Rucărul pe la 1600; se văd şi azi
Tuinele unei bisericuțe cărora l-i se zice biserica jidovească. La S.-V. este Fruntea- lui-Andreiaş sau Gruiullui-Andreiaş, pe care se sprijină. chiar o parte a Rucărului.
Dâmboviţa care trece printre Ghimbavu şi Varful: Cru-

+

RUCĂR

Istorie

cei, intră în Rucăr pe la N. și ese pe la S. îndreptându-se spre Dragoslavele. Valea Râuşorului canalizată,
traversează Rucărul în toată lungimea lui dela V. la E.
Tot în jurul Rucărului este pădurea Brădetul şi PisculFurcilor.
Coordonatele lui geografice sunt: 2502" long. Estică de
Greenwich
45023” latitudine Nor-

*

dică şi 630 m. altitudine.

“ ISTORIC.—Rucărul există de mult timp, şi se zice că
Rucărenii sunt din Vrancea, de pe vremea lui NegruVodă, când Tătarii pustiau țara. Negru-Vodă venind priă
aceste locuri, ei i-au 'eşit inainte şi s'au inrolat printre

ostașii lui. Mai târziu, ca răsplată a vitejiilor făcute, el
Je-ar fi dat locuri sub mrtele Posada,
cărul.

ca să fondeze Ru-

" Rucărenii de azi sunt moşneni, ce descind din. familii
vechi, impământenite aci de Mihai-Viteazul. Ei posedă
încă de pe vremea aceea, munți acoperiți, de păduri seculare de fag şi, “brad.
--Pe la finele sec. XVII: lea exista în Rucăr o: fabrică
de” sticlărie, - - --:
'
aaa
“In vremurile trecute, Rucărul adăposiea pe vameşii lui
Vodă :), deşi găsim că 'pe'timpul lui

Al. Moruzi;

vama,

era în Dragoslavele 2), sat la ş km. în jos de Rucăr și
numit „pe vremea 'aceea Schela “Dragoslavele. :
o
“- Vameşii aceştia ai Domnului, Muntean, erau: oameni
siguri ce

aveau : multă : trecere 3),

din: '30 - Octombrie

1 195 Vel

“Aşa prin

anaforaua

Vistierul propune

ca va:

-» Iorga Nu: Sate şi mănăstiri din România, Bucureşti 1905.
2) Ve A. Urechiă: Documente inedite din domnia lui Al. C. Moruzi
(1793—1796). Extras din Analele Acad. Române, Seria II, Tom. XV.
Memoriile

secţiunei

istorice:

pag. 648.

E

-.3) Iorga N.: Sate etc,

—
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meşul dela Dragoslavele, să - fie obligat -a reconstrui
cu ajutorul ispravnicilor, : podul peste Orăţie :), care
se stricase 2). Acest pod era pe drumul care lega Rucărul

cu

Ungăria,

drum

ce

exista: 'cu: “mult

inaintea:

anului 1795 3), căci Paul de Alep care a insoţit pe

pa-

triarhul Macarie de Antiochia, în călătoria ce acesta a
făcut-o în Ţările Române intre 1653 —1658, ne vorbeşte

de Rucăr, ca fiind un mic târg, precum şi de acest drum
care era foarte greu, în cât oamenii abia puteau după
multă

muncă şi trudă

să tragă

la deal-carele de artile-

rie 1), Tot el pomeneşte şi de un:alt
lui Socol, ce ar fi fost pe vremea

pod, numit Puntea

aceea

peste râul Dam-

boviţa.
Terminăm adăugând că în ceeace priveşte portul de
munte, Rucăreni Pau păstrat printre; cei mai bine 5).
CLIMA,
— Este o staţiune climaterică excelentă, căci
aerul ei' curat de munte nu cunoaşte nici fumul fabrice-

lor, nici “praful; 'şoselele sale fiind bune din toate punctele
de vedere. Curenţii de
soane, lipsesc cu totul,

aer, de care se tem multe per:
de oarece Rucărul e inconjurat

de toate părţile cu munţi înalţi ca
„3) Localitatea
Orâţie,

sau

Orăţie

Păpusa, Piatra: -Crai,

de care se vorbeşte

Oraţii, sau Valea lui

Sighişte,

aci,

este actuala

care desparte.

Valea

dealul

Sa.

sului de dealul Orăţie, pe unde trece azi şos. naţ. Dela Rucăr în sus

spre Ungaria, era în vechime o şosea, care urca şi cobora pe locuri
foarte rele, Ea trecea pe la Nisipuri (vezi cătunele ce ţin de Rucăr),

de acolo suia deadreptul inalţul deal numit Orăţie sau a! Sasului, şi
trecea pe lângă Cetăfuia sau Cetatea lui Nagru- Vodă, ale cărei resturi se văd bine şi azi, ele fiind aşezate chiar sub şos. naţ. (km,
85.20%),

De

aci înainte traversa

pe pod

de lemn

adânca

Orăţie,

şi apoi continua .a sul pantele mari

graniţă.

Urmele

acestui

drum se văd

şi

prăpăstioasa

V,

ale dealurilor Până la

bine şi azi.

„*) V. A. Urechia: op. cit, „Pag. 791—793. .
3) Iorga N.; Sate, ete. *

i

+) Emilia Cioran : Calatoriile Patriarhului Macarie de Antiochia în
jările Române 1653—1658, Teză. pentru licenţă, în istorie,
Buc, 1900.

5) Jorga N.; Sate, etc.

RUCĂR
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Sf. Ilie, etc... Are apă de isvor, limpede şi rece ca ghiața.
Observaţii meteorologice se fac din anul 1go1, și pentru:a se vedea că clima Rucărului, e relativ dulce, dăm

câteva medii, calculate pe intervalul 1901.— 31 Decembrie 2909.
E
;
-

Tanie

Iulie

Aug.

Sept.

Terap, mijlocie a aerului în Co + 13% 170 16%
Idem, mazimurmn absolut în Co. 4+ao'8 32%6
g2r2

Idem, minimum absolut în Co -- 2
„ În toată această perioadă

2%5

"12% .
:30%0

102

—yro

de observaţiuni, maximum

absolut, observat la Rucăr a fost de -l-g2%6 (7 Iatie 1905),
pe când cea mai urcată temperatură observată la Bucureşti a fost de -+4o0'8. Minimum

absolut, observat la Ru-

căr a fost de—27%5 (24 Ianuarie 191), pe când cea mai coborâtă

temp. observată

la Bucureşti

a fost de —300 55 şi

la Sinaia de —2800 Co,.:
ei
„După cele de. mai sus variaţia totală a coloanei 'termometrice este la Rucăr de 6o0 r, pe când la Bucureşti
este de 70» ş, iar la Sinaia de 59%7..
» In mod „excepţional temperatura scade sub oo in Sep“tembrie. |
:
In privința Brecipităţiilor atmosferice, Rucarul nu stă
mai rău ca alte localităţi.
“Iată media, zilelor ploioase, în timpui

1894/909

Ș

or mm

„20
16

aa
sI

verei, perioada

Ș 10 mm

-

pai
e

ai:

za
9.

|

Msi

Iunie:
“ulie

!

August
Septembrie,

Comparând acestee date, cu cele indicate pentru Sinaia,
constatăm că Rucărul este ceva mai ploios, ca Sinaia. In fine, în ceeace priveşte vijeliile mari, Rucărul 'este
aproape cu'totul ferit de vânturi puternice. . |
SATUL, drăguţ şi: curățel, are mai, multe străzi: prin:
—
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Indicaţii practice

'cipale, şoseluite, curate şi. bihişor întreţinute, . Toată se
intâlnesc în acelaş loc;

centrul comercial” al

Rucărului,

la km. 74-%0'al şos, naţ. De lângă! otel Rucăr (iem.'74300),
pleacă spre N.-V. străzile Doamna Florica şi Păpuşa,

primape malul stâng al Râuşorului, legată de secundă de
pe cel drept prin mai multe poduri: ele se unesc lă. capul
Rucărului şi se continuă cu poteca “spre Păpuşa.. Din

str. D-na Floricape dreapta, incep mai multe strazi se-

cundare;ca str. Bisericei care ese 'in str. Frontierei,
str,
Gruiului, drumul Păduricea care sue în Piscul Jugi,' etc.

Din faţa otelului Rucăr, pleacă apoi spre N. str.. ron

tierei, care nu e alta decât $os, naţ, spre vama Giuvala.
Spre E. str." Cheia, care mai departe se uneşte ':cu sos.
naţ. dela Câmpulung. Tut de aci spre S$. se deschide
str.
Târgului care se desparte în două; la dreapta str,
Ca.

zarmei şi la stânga str. Târgului pe care se află şi piaţa.

La capătulde S. al Rucărului, aceste 2 străzi se unesc
şi

se continuă prin şos. naţ. spre Câmpulung (km. 8: în en
trai Câmpulungalui),

|

ie

* Afara de acestea mai sunt o mulţime de strade secundare, fără nici o importanţă.
.
ia
„INDICAȚIUNI

Rucăr."

„i

i

PRACTICE.
:

—

:

Oteluri
Ă

sunt
.

două -în
„aa

"Otel: Rucăr, situat în centru, este deschis tot 'anul şi

are 16 camere. Camera cu un pat 2 lei pe zi, cu 2:paturi
4 lei pe zi. Pensivne pentru o persoană dela 8o' lei
sa
„i
mo
lunariîn sus, i.
i:
De
Se
„on
Otel Moldoveanu, aşezat la întâlnirea str. Târgului
cu str. Păpuşei, este mult mai mic...
..-::

Case ţărăneşti de inchiriat se găsesc

multe şi unele

sunt foarte bine, bine construite, bine' mobilate, curate
şi destulde ieftine. Chiria variază dela 80—200 ilei :pe'

seson, pentru'''case icu mai 'multe camere, bucătărie:
şi
lemne pentru bucătărie. O odaie singură costă 20:—40
lei
lunar. Comuna are 750 case (1909). m
. pp? [di
—
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- Poştă, telegraf și telefon, str. Păpușei No. 17. Oficiul este. deschis

p. m; ' dumineca

dela g99--120 şi 3%—60

şi sărbătoarea: numai, dela g'—120 a.m.
pleacă, la Câmpulung în fiecare zi..
"Școala,

Poşta

vine şi

sunt, instalate în

primăria și. judecătoria,

aceiaşi clădire mare,;cu. parter; şi etaj, pe str. D-na Florica. Şcoala: din: Rucăr, înființată in 1858 ), are: acum.4
clase. de băeţi şi 4 de fete.. Iu- primăvara, aceasta, (1919)

|
s'a înființat la Rucăr şi un atelier, de ţesătorie..
Paroul, o mică grădiniță, este. situat la colt intre str.
“Târgului şi str, Cheei. Ac” cântă.vara lăutari. "Trăsuri, se găsesc de închiriat vre-o 2 sau 3, fie pentru,
a-merge la Câmpulung, fie. pentru. a :face .excursiuni în

Transilvania. Cel mai bun birjar este Alexandru Cotârleţ (str. Păpaşei), om

inteligent şi bun cunoscător, al locu-

rilor, dar :foarte şiret .şi .: pişicher.. Preţurile, sunt cam
acestea: 4o' lei; Rucăr-Giuvala- Râşnov; 15—20 lei RucărGiuvala sau Rucăr-Câmpulung ; 10—13 lei Rucăr- -Dâmbovicioara (peşteră).
Cai și călăuze, pentru excursiuni

o

se

găsesc

destui,

căci mai toți oamenii cunosc bine locurile. Recomandăm
„pentru excursiuni:lungi şi. grele pe:cel mai bun,. Moise
Moiceanu (str. Păpuşei 190), care cunoaşte perfect locurile,
dela Culmea Brâtilei până la Sinaia. Controlaţi-l insă,
cu guidul -în' mână, căci moşul (are 62 ani) e. şiret, şi încearcă să scurteze drumurile fără motiv. .
.
Doctor şi farmacie, nu sunt înn Rucăr; cotul şade
e
în Dragoslavele (dist..5 km.)..
Nlagasin universal, este în centru vis- ă.vis de otel
„Rucăr (proprietar. Basaiocesca), foarte bine asortat. .

Mai sunt câteva mici prăvălii, 4 cârciumi şi 2 cari au
numai vin şi bere. In. afară: de 'acestea, în timpul verii
se. taie zilnic. carne, şi se găsesc totdauna„, păsări, zar1) V. A. Urechiă:

Anuariulu
—

Generale, citat.
15%
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zavaturi, ouă, etc., mai cu seamă că în fiecare Duminecă
se

ţine

târg,la

care

vin

cu :zarzavaturi

şi cu fructe

Sârbii din imprejurimile Targoviştei şi țăranii Români
din jurul Câmpulungului.
Biserici,— In Rucăr sunt două bisericii parohiale $şi
una

filială. Dintre acestea trei, două

sunt mai

noi, iara

treia veche şi ruinată, este aşezată în. mijlocul cimitirai pe str. Doamna. Florica; în ea nu se mai slujeşte
„A fost clădită la 1780 de către: doi meşteri din Câmlua, plătiţi de un negustor grec !), ginerele lui Ghita
- Rucăreanu, mic boer din Rucăr. Ea are în faţă un pridvor
mărginit cu stâlpi de cărămidă. Picturile destul de originale s'au conservat binişor, deşi biserica este crăpată
rău. Ctitorul şi soţia sa sunt zugrăviți de o parte şi de
alta a uşei din fund, îar în pridvor sunt pictaţi tot soiul
de draci şi de duhuri

rele, din cari însă nu

se mai cu»

noaște decât puţin lucru. Deasupra intrărei este o piatră
cu inscripţie românească

şi grecească.

sună asttel:

-

Cea

românească

a

Cu ajutorul lui D-zeu ridicatu- -s?a această sfântă biserică din temeti
cu toată cheltucala

D-lui Jupân

Gheorghe

Aiculae

Smerna

(de aci continuă grecește). . . . . cu hramul Sj. Gheorghe
şi Sf. Dumitru, Leat 1780 April 23%.

, . s . .

+mucenic

Una din celelalte două biserici a fost reparată cu
e cheltueala M. S. Regelui, la 1691, când sa
s inaugurat + şi sos,
naț. la Giuvala.
Costume, marame și ţesături rozânești, se; -găsesc. de vânzare pe la câteva din. frumoasele Rucărence,
Cea mai importantă! producătoare e D-na Busuiocescu.
Fabrici,

propriu

zis nu sunt în Rucăr, în schimb însă

mulțime de joagăre (terăstrae) circulare şi cu gater, sunt
răspândite pe văile din jurul Rucărului. Acum în urmă
D-l 1. Baștea a construit o mare cherestea cu turbină,

1) Iorga N.: Sate şi mănăstiri din România.

Cătane

RUCĂR.

ae

: Unii! țărani “fabrică .vin de mere (sti cu gust bun si

acrişor, care însă nu se. conservă. :

::In' rezumat Rucărul nu posedă nimica care să deştept
călătorului, este în schimb

interesul

un admirabil

centru

de excursiuni, căci pe lângă mulțimea şi frumusețea lo-

curilor. de: explorat, toate încă

în starea

primitivă. de

„sălbătecie, el intruneşte. şi calitatea esenţială, de a avea
, putinţa

să

pe

aprovi isioneze

turist,:.cu

toate.

sare pentru excursiuni lungi şi grele. . ::..
“In anul

1908, s'a format

:.:

cele

nece-

:

în Rucăr o societate de înfruz

muscţare „Viitorul Rucărului“, care are de scop să-l trans“ forme: întro staţiune de vilegiatură de: mâna întâi.

“De Rucăr ţin cătunele: . -..::-:

iu“PODUL -D ÎMBOVIȚEI, aşezat pe-şos. naț.. Rucăr-G
vala: (29,600:—80. 500 .km.), are. 6o case şi o fabrică de caşca-

val. Şcoala

se clădeşte: acum.

Are'un han „Hanul lui

se
Brebu“ pe 'stânga” cum. mergi 'la.:deal, -(km. 80,100); unde
găseşte câte ceva de ale mâncărei. Tot aci este şi o:cucu
tie de scrisori. Case ţărăneşti curate, se închiriază:

50 — 60 lei pe. vară. Excursiunile ca şi la Rucăr, foarte
: Na
numeroase, sunt. Puțin căutate.

bate

încântătorul . defileu: al văei cu “acelaş, nume, este

ă. şi
mititel dar curat. Are 83 de case, o şcoală. cătunal
| lei
40—60
costă
Casele
ionat.
un han.foarte slab aproviz
km.
la
naţ.
şos.
din
incepe
aci
vine
ce
a
pe vară. Şoseau
8o,sc0, In acest: cătun: locueşte un oarecare “Ion Calin, una
din :cele: mai bune.călăuze pentru. Leaota şi Piatra- Grai-

:“NĂSIPURI SUBT. ORĂȚII, este o grupă de vre:0.10

case tot pe, Dâmboviţa, spre N.-V. de, Podul- Dâmboviței; Pe „aci. trecea vechiul. drum al. „Rucărului, „Spre
graniță.

COJOCARII,

aglomeraţie de vre-o 20 case pe Pâmbo— 156
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vița sus, tocmai lângă Piatra-Crai: în. dreptul Vei. lui
Ivan. Ţine tot de Rucăr (sezi, artera VII). -

Plimbări şi'excursiuni.
Le vom impărți în trei categorii: -

-a

A. plimbări şi excursii pe şosele; :
B. plimbări şi excursii mici prin: imprejurimi; şi 1
C. excursii mari în munți. |
a
A.— PLIMBĂRI

ŞI EXCURSII

PE ŞOSELE.

a

De oarece Rucărul nu € traversat decât de şos. nat.
Câmpulung-Giuvala, nu avem -nimic- mai mult de spus în
afară de indicaţiile date la descripţia acestui drum.:
B. — PLIMBĂRI ŞI EXCURSII MICI PRIN IMPREJURII.
1. — ba Peştera Dâmbovicioarei, Dist, dela: Rucăr,
pe şosea, 11.50% km. Se poate merge cu trăsura chiar până

la gura peşterei, urmând şos. naţ. până la Podul-Dâmbo:
vitei. De acolo se ia la stânga şos. construită în 1905;

(lungă de 5.35% km.),

prin admirabilul

defileu

al Dâm-

bovicioarei” (vezi, Valea Dâmboviţei), adevărată crăpătură,
adâncă, 'strimtă şi cu caracterul alpestru, prin care curge
sălbatica vale cu acelaș nume. Şos. merge astfel printre
două ziduri înalte de stâncă până la gura peşterei. :
Peştera Dâmbovicioara,
este la 861 m. 2 alt. In ca se
intră printr'o serie de săli separate prin culoare strimte.
Bolţile tor sunt împodobite cu stalactite, având formele
cele mai deosebite, de strugure, de pere, 'etc., şi unele
din ele fiind deo albeaţă uimitoare. In grotăse merge
cam 15 minute. Cavitatea cea mai interesantă este Sala
Coloanelor, unde sint mai mulți stâlpi rezultați
din unirea
stalactitelor cu stalagmitele. Tavanul "acestei săli:este
acoperit cu concreţii şi. draperii foarte bizare şi intereSante, Pe un perete este o concreţie, care aduce pe de.
parte cu un cap de om, şi căreia țăranii îi zic Capul lui

Mihai. Viteazul. La întoarcere e bine să stingem luminele
Cu Vre-o 20 metri inainte de eşire, pentru a ne bucura
—
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de aspectul singular al concrețiilor calcare luminate prin
reflexie. Timp necesar pentru a merge

pe jos dela Ru:

căr la Dâmbovicioara, 2!/,—4

mers.

ore

după

i:

2. — lia gaura Brusturetului și la Gâlgoaie. Continuând dela Dâmbovicioara la deal pe vale în sus, se ajunge

cam după doi km. la o.altă peşteră, scobită în peretele
drept al văei şi numită Gaura Brusturetului. Cu această
ocazie se.vor vedea: şi interesantele isvoare ale Vâăei
Dâmbovicioarei, numite Ja Gâlgoaie. Această vale se nu:
meşte pe acolo V. Brusturetului (vezi, Valea Dimbovita].
Dist. totală Rucăr-gaura Brusturetului cam 14 km. Timp
necesar '3—5 ore. Dela Dâmbovicioara în sus nu se poate
merge decât pe jos sau călare.
3.—La

cătunul

Fandăţțica, de pe V. Rudaritei! Sunt

două drumuri pentru a merge la acest cătun, care ține de
Dragoslavele. Primul este pe V. Urdărita. Se urmează
la deal şos. naţ. până la V. Urdărita (tocmai în dreptul km,

90); de acolo se ia pe V. Urdărita în jos cam 300 m. și
apoi se urcă la deal V. Fundâţica până la cătun (4 km.
din şosea). Dist. Rucăr-Fundăţica pe acest drum 19 km.
" AL

doilea drum

este pe V. Cheii. Şe merge pe sos: naţ.

* până la km. 8r. De acolo se urcă la deal drumul de cârusă, pe V. Cheii în sus, până la cătunul Fundăţica (vezi
alea Dâmboviţei).

Dist.

pe

acest

drum

Rucăr-şos.

V.

Cheii, 6 km. de aci prin V. Cheii. -Fundăţica cam 10 km.
Total Rucar. Fundăţica, 16 km. E preferabil ca ducerea,
să se facă pe primul drum,si întoarcerea pe al doilea,
atunci excursia va avea 35 km., şi se poate merge pe .
jos sau călare. Cătunul Fundaţica nu este atât e inte= resant pe cât e de minunată V. Cheii.
|
„4. — Rucăr-vârf Ghimbavu, prin Văile Cheii şi a2 Cro--

vului;. Se merge pe şos. naț, până la. km. Sa, de acolo
se ia la dreapta drumul pe :V. Cheii care se urmează
(cam 4500 m.), până la admirabila Vale a Crovului. Se
urcă' această :vale pe o lungime cam de.2 km. şi-apoi

— 138—
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Plimbări şi Gkaraii . îi,

se începe direct urcurşul spre vârful Ghimbavului d 390 mi L

“Timp necesar Podul: Dâmboviţei vârf Ghimbavu2—+ ore.
- Vederea din acest vârf este splendidă. Se vede. Leaota;.,
Dudele-Mari, Pietrele-Albe, Sfântiil Ilie, Rucărul întreg, -,
Dragoslavele (satul), lezeru - Păpuşa, Podul - Dâmboviţei,
şos. naț., în sus şi în jos de. Rucăr, Piatra-Crai,. etc.

Drum de căruță, de cal si de picior până la: V. Crovului,
iar de acolo în sus numai de picior. bist. Podul-Dâmb.—
vârf Ghimbavu,

cam

8 km., şi Rucăr— vârf

Ghimbavu,

cam 14 km.
5. — Rucăr-vârf Ghimbavu/ prin (Valea Cheii, Drum
mai scurt şi mai greu ca primul. Se merge pe V. Cheii, până
la primul ferăstrău (cam 2000 m.), şi de acolo'se începe
„ urcuşul 'pe: dreapta: (adică 'pe' malai “stâng al: săei) până

vârful Ghimbavului. Drum
sar dela Podul-Dâmbovitei
ore, Dist. Pod „Dâmboviţei
şi Rucăr—vârf Ghimbavu

în

numai de picior. Timp neceîn vârful Ghimbavului ra 3
în vârf Ghimbavu, cam 3 km,
cam 11 km.

6.— Vârful Ghimbavului

la Simtilie. DR Din vârtul

Ghimbavului se poate continua drumul spre N.-V., se co-

boară puțin şi apoi se urcă m-tele Zăbava, foarte frumos,
după care se trece pe m-tele Sf. [lie (Simtilie). (Tinip necesar
cam 2 ore). Intoarcerea se face pe frontieră urmând: platoul de creastă numit Șleul Jfândrilor (vezi. artera IN, 3, de
la cap, Excurstani mari În manţi), “până la'cătunul Fundăţica.

De acolo se poate veni la Rucăr prin unul din drumu.
rile descrise mai sus la No. 3. Acest drum se poate face numai cu piciorul, şi poate
fi considerat ca o excursie mare, căci lungimea lui este
între 30-40 km. după locurile ' umblate,: așa câ pentru
ca e necesară o zi întreagă. *
'
7.— Rucăr-Grota din

nimic despre

Posada.

—Nu

putem 'spune

această
a
plimbare, fiindcă noi n'am făcut-o

1) Ţăranii zic m-telui Sf. Ilie, Simtilie,
—
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LEREȘTII
încă. Dealil Posada e aproape de Rucăr lângă sos. nat.

8.— Rucăr-Grota din Pleașa. — Se merge pe drumul

Păduricea. Pleaşa este deal în imprejurimile Rucărului. Nu
putem da alte. indicaţii, fiindcă noi m'am visitat-o încă.
Cam astea sunt singurele excursii mici şi plimbari ce<
se pot face în jurul Rucărului.
C. —:EXCURSII MARI IN MUNȚI. — Pentru acestea
Da
vezi capitolul special. :

COMUNA

LEREŞTII

Având în vedere că comuna Lereşti poatefi punctul
de plecare, sau de coborâre de pe masivul lezeru-Păpuşa,
credem necesar să dăm: foarte pe scurt, descripția acestei
frumoase. localități,
Lereştii, este ultima comună: de pe apa Râul Targului. El e aşezat pe lunca acestui râu, care-l udă pe la V.,
si.e adăpostit la N. V. şi E. de o mulțime de dealuri şi
munţi, ,
Contrar majorităţei “comunelor de munte cari i sunt răsĂ
pândite pe dealuri şi cari au cătune la depărtări mari,
această.

comună

se

compune:

numai

din

două sate, Le-

reşti-de-sus şi de-jos, strânse la un loc, şi cu o populaţie
de peste 2 000 locuitori, în majoritate Români transilvă.
neni stabiliţi aci in decursul timpurilor.
Numele satului vine de la numele boierilor “Lereşti,
stăpâni de. sute de ani în această comună..

Lereştii văzut

din vâriul munţilor

înconjurători, pre-

zintă o privelişte uimitoare, căci mulțumită, așezării sale

fericite, el are o poziţie încântătoare.
„Clima este dulce, sănătoasă şi fără curenţi.
Fiind

aproape

de Câmpulung,

aproape

de Rucăr,

1
mai

aproape ca oricare alt sat de Iezer şi Păpuşa, Lereştii
ar fi un minunat loc de vilegiatură, mai cu seamă că
—
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viaţa e ieftină și oraşul aproape

(2 km. din capel Lereştilor

la marginea „Câmpalangulai). El are hanuri mari, bine aprovizionate, şi numeroase case de inchiriat sănătoase şi cu

preţuri foarte mici (40—1s0 Iei pe seson). De la C.. „Lung aci,
se poate veni cu trăsura (5—4 i). Cine voeşte insă poate

veni

într“o oră pe jos,

trecând

pe sub

răcorosul

canal

care duce apă la fabrica de hârtie din C.-Lung, sau prin
Voineşti şi Vişoi (attima mahala a C.-Langatai), frumoasele sate
udate de apa Târgului. La Rucăr se merge cu trăsura,
(Preţal 13—z0 Iei) urmând şos. comunală până la Vișoi, si
de acolo luând şos, naţ. până la Rucăr (aist. 23 km),
Cai şi călauze se găsesc destui pentru a face excursiuni în masivul lezeru-Papuşa (3 lei pe z1 calul şi 3 lei pe
zi călXaza),

|

* Lereştii, are o şcoală cu 3 învăţători, o bibliotecă, 2 bi.
serici, o societate

mari,
piere
dram),
sunt

de economie

(30 voo Iei capital), 3 hanuri

o cafenea şi mai multe diverse prăvalii. In aprode Lereşti sunt apele minerale de la Bughia (!/, oră
peste dealul de la Vestul satului. Perâul Târgului
Înşirate o mulţime de joagăre (ferăstrac), mori de

apă, piue, etc,

O singură stradă principală străbate comuna de la un
cap la altul. Perpendiculare pe ea mai sunt trei ulițe

mai

mici,

În rezumat dar, Lereştii ar putea deveni o stațiune
climaterică de mâna întâi, dacă sar găsi oameni cu tra" gere de inimă, care să-şi pună tot sufletul pentru înfrumusețarea, îmbunătăţirea comunei, şi pentru introducerea unui confort, care azi lipseşte cu “totul. In acelaş timp
el ar putea deveni un centru principal de excursiuni,
căci turistul în aiară de călăuza necesară, poate găsi tot
cei trebue pentru

aprovizionare.

—

In menţii Sinaei,

Rucărului

161

—

şi Pranutai.

Ă

11

EXCURSIUNI MARI IN MUNȚI

Lu

pf

a

iron
pe

Cf iesiri
ii 205
zor

pi PRIVIRE GENERALĂ OROGRAFICĂ ŞI
HIDROGRAFICĂ "ASUPRA MASIVELOR BUCEGI,
LEAOTA; PIATRA-CRAI, PĂPUȘA, PRECUM ŞI ASUPRA VĂII. OR PRAHOVEI, IALO MIȚEI ȘI DÂMBO5
"VIȚEI, IN CURSUL I.OR “SUPERIOR;
azi

“i Inainte de a vorbi de excursiunile mari 1

muri, am

crezut. necesar să facem o scurtă descriere geografică a
masivelor şi văilor din regiunea despre care tratăm. Des-

cripţiile văilor se completează cu ale munţilor, şi pe cât
'a!fost» posibil, am căutat să dăm numai detalii importante'şi interesante, lăsând la o parte chestiunile de ordin
secundar!
.
“VALEA PR AMOY EL, *) pare că urmează o falie, dealungul 'căreia stratele - dislocate de marnă baremiană, sunt

în toate 'sensurile.

strivite 'şi: sucite

Ea se

formează la

din unirea Văilor Joiţei,
. Predeal, tocmai sub: frontieră,
Teascului și Râsnoavei, şi e departe de a avea frumosul

curs accidentat al .Văilor - Ialomiţa şi Dâmboviţa.. Este

„mult mai largă ca acestea și pe ambele maluri ale ei
are aşezări puternice, formate din o alternanță de gresii
şi de marne calcaroase tari, cari sunt exploatate pentru
tabricarea cimentului și .va:ului hidraulic,
Din punctul

de

unire 'al celor trei

torente, pârâul se
.

: 1) Pentru unele chestiunide geologie, coprinse in descripţiile acestui întreg

capitol,

ne-am servit:de: lucrarea

savantului! geolog

Ro-

mâna, DA Popovici-Haţeg ;. Etude geologigue. des environs de Câm- .
" pulung et da Sinaia (Roumanie). Paris (G. Carre et C. Naud) „1898. LX
vol. 80,
—
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VALEA

PRAHOVEI

Afluenţi

numeşte V. Prahovei sau V. Prahoviţei, până la confluenţa lui cu Azuga, tributar mare care isvorăşte din
m-tele

Găvana,

şi

care are o mulțime

de alţi

afluenţi

mai mici.
Dela V. Azuga,

el ia numele de râul Prahova, si cur-

gând tot câtre S,; dealungul jculmei , Bucegi, - devine un
important curs; de apă, „care, desparte, culmea Bucegilor
de „m-ţii : Baiului, (stânga Prahovei) .şi,c;care; udă; localităţile
Azuga, "Buşteni,.P „Ţapului,: Sinaia, -ete,: ce ina pecee

In tot, acest curs, Prahova primeşte, o multime de afluenţi mari şi mici; cei de pe dreapta având o însemnătate

oarecare, ii vom

descrie

mai

pe

larg.

„."Valea Cerbului, este cel mai mare tributar din cursul
superior al: Prahovei, după.. V.: Azuga..El isvorăşte de
sub: vârful: Omul,: şi. basinul:său, care prezintă 1n toată
întinderea, .circuri uriaşe de origină evident, glaciară, are

caracterul: «deplin. alpestru. Această vale, primeşte pe
dreapta următorii. afluenţi, ;.cu văile, colosal. de prăpăstioase:

V,.

Priporului,

V. Coştila,

V. Seacă,

V. Verde,

-V.: Mălinului compusă :din. două 'scobituri paralele,şi V.
'Urzicei. interesantă: prin depozitele; de 'tuf calcar depuse
la imbucătura ei, şi datorite nenumăratelor. isvoare, cari
vin din conglomeratul calcaros al Coştilelor. Pe stânga
V. Cerbului. are numai

un

afluent. mare,

Valea :Afora-

rului,. care are, o vale foarte: abruptă, şi formată, din trei
torentei ce vin tot din imprejurimile Omului, ; - si:
Valea Albă, desparte m-tele: „Coştilele de: m- -tele Caraiman, şi: are. acelaş caracter. alpestru ca şi precedenta.
Ea nu primeşte nici, un afluent,: căci: e, mărginită.de formidabile ziduri de piatră, abrupte şi, neintrerupte. art
Toate aceste

văi,

foarte

grele şi periculoase

de par-

curs, sunt. extrem de interesante: prin : caracterele. lor
speciale, prin bogăţia extraordinară” a florei. lor, şi prin
priveliştele mărețe pe. cari le „oferă malurile, lor „prăpăs:
tioase,
N:
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Clişeu M. Gold,
CASCADA VÂNTURIȘU,
.

de

pe

V.

Isvorul-Doralui,

-

MASIVUL BUCEGILOR

,

In jos, tot pe dreapta,. Prahova mai prime
ște: 'Va/ea
Jepilor, care formează colosala: casca
dă. Caraiman:
'V.
Urlătorilor, cu cascada -Urlătoarea; : V.;::
Pietrelor-Arse,
V. Babelor, precum şi mult .cântata .Va/
e:a Peleșului, :
(vezi,
Sinaia; Plimb. şi ex.,'5.B)

care'se':vatsă: în “Prahova

lângă gara Sinaia. Aceste văi deşi:nu au carac
terul de-

plin alpestru, sunt- totuşi: foarte prăpăstioase, -- -..i:
a

După ele mai vin:: P. Căşăriei, Iancului; : Zgarb
urei.
şi /svorul-Dorului, vale mare, frumoasă
şi interesantă:
prin sist
eiem
alter
nativ, unic în: Bucegi, 'de Jacuri şi
ul
casc
(pezi,.
adMasivu
e l Bucegilor). n îiiti: ai ui i-j ami
"In fine P, “Largă, dăgarului, Dogăriei şi : altele
se
varsă pe' dreapta în Prahova; în' regiunea “care
nu ne:
mai interesează pe noi. . :: sii i
za ia

Pe stânga Prahovei,. dela V. Azuga in -Jos, . afluen
ții.

sunt adevăraţi torenţi de munte, uscați tot
cursul anului,

şi cari în urma 'unor ploi mari, vin aşa de furi
oși,în cât
nimic
esc

totul în calea lor, Ii :cităm

Azuga în jos:

V. Felei, Zamura;

-1n ordine,' dela -V.:

Rea, Cânelui, hui Bog-

dau, Orălii, Fi loreiu, Conciului, Coma
rnicului, Sarului, etc,

„Pe toată dist. Predeal-Lespezi (Comaraic), Prah
ova curge

după - cum am spus,
pe: un 'teren baremian format de
marne fGarte friabile. Dela Comarnic
în jos; 'ea traver-:

sează: marne roşii senoni
puţin en
:resistente.
e'::: :::,.

.: iz
" Acesta este-In'rezumat cursul Prahovei,
mult mai pu-:.
* ţin bogat în frumuseți 'naturale ca-Vâile
Ialomitei şi Dâm-:
boviţei, dar în schimb infrumuseţat de mâna
omenească:
cu admirabile :lucrări: de: artă (vezi, Bucureşti. Predeal
). *
MASIVUL

BUCEGILOR,

este unul

dintre

cele mai im-

portante şi frumoase. centre: muntoase ale. Carpaţ
ilor; el
aparţine

zonei sedimentare

secundare

dela: Estul: Mun-

teniei, Este constituit
:in. mare parte. din conglomerate,;
formate de obiceiu''dintrun ciment calcaros,
care leagă.
între ele fragmente aibe, galbene, trandafirii
sau negre,
de calcar, de marne baremiene, etc. şi
diferă absolut de:
—
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Bucegi

e. .ce..descriem: mai -jos,. astfel, că deşi
trei: masive
celelalt

este mică faţă de alte sisteme muntoase.ale_
întindtrea:lui
Carpaţilor,: el: trebue:să fie considerat. în.privința:geo=
ci a 27
. i, ri
i...
grafică,cu totul individual
Acest masiv. formează:un platou de formă elipsoidală,.
cam '500- m;:mai Inalt ca:munţii inconjurători, foarte pră-:

păstios în marginele..de.

„şi: NV.

(Teansileania); - pre-:

pancum şi îri.cele'de E. şi N.-E: (Valea Prahorei). Totuşi,
cele
ca
te
atenua
mai.
l
tele despre Prahova, sunt în genera

în toată întin=,
ale versantului. Transilvan, care :presintă,
aceasta elip-.
Forma
piatră.
de
ziduri
ate
adevăr
derea lui

a strasoidală este în mare parte determinată de: aşezare

turilor, de conglomerate: cenomaniene sau;.mai

rar. de.

platou a:
calcar jurasic, cari constitue în întregime. acest
spre
dulce
în. pantă
cărui: extremitate Sudică, “coboară

câmpie.

iza

ot

ijsocu otita

it

ab nod

: Masivul Bucegilor, „Situat : între, judeţele

Dâmboviţa,se compune din :două

mari

ae

Prahova

şi.

culmi,de munţi,

, Moraru; şi,
cari:se întâlnesc'la;, vârful, Omul; din, m-tele.
jumătatea,
:1n
cât
de
:
alpin,
rul:
aracte
cari. nu :prezintă::c
superioară 'a.lor, în jurul. .m-telui Omul:

“Totusi, . oricât

iii,
de frumoşi şi - interesanţi: ar fi aceşti munți, pe.car
ea.
tristeţ
e
deplâng
l
îndestu
putem
nu;
iubim-aşa de. mult,

lor, solitare,
şi severitatea;:pe care .0 presintă: crestele.

te
„cărora le lipseşte.in'acelaş:timp „măreața; imbrăcămin
lor;
zăpezi
:
ia
itoare:
străluc
;
birea,
a :ghetarilor, + şi: impodo
eterne. io

eri.

ch grpiiiai

O ha

ni Tao trai

Cele:două- culmi. ale masivului sunt: „culmea'Bucegi şi,

.::i:
ea
: Strunga
culm

[iii ste

Ol

CA

;
::Gulmea Bucegilor, propriu: zisă, formată în general
;V,
din:'tonglomerăte cenomaniene, este :coprinsă: între.
Prahovei şi 'V, Ialomiţei, şi. se întinde :de. la m-tele! Af0=;
(1 950,m.),.
raru (ea sârtal Omal; 2 si m.) la m-tele Păduchiosul
ă..In:
dreapt
linie;
km..în
dei14.
e
lungim
o:
pe:
cam
adică.

tot: acest. interval, culmea. Bucegi, se compune din:două,
—.168 —-
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Calmea

Bacegi

lanţuri de munţi, aliniate, unul dealungul Ialomiţei (dreapta),
altul dealungul Prahovei (stânga),-şi aşa de strâns legate
intre ele: sus' pe creastă, / încât: uneori nu se. pot: deo-

sebi munţii, unii de alţii.

- îi:

:

Baia

“Lanţul stâng despre Prahova oleaca 'din -vartul Omul
către s, trece prin m-tele Valea Cerbului (2 380), apoi con:
tinuă câtre E, prin m-ţii: Obârşia (2 s09: m.) şi : Coştilele
(2 197 'm.),: de unde se îndreaptă din nou spre- s: “până la
Paduchiosul trecând prin: m-ţii' Caraimanul. 1) (2384 m.),

Jepii-Mici . (2 îs8' m,), 'Jepii-Mari "(2 075: m ),. Pietrele-Arse .
(2007 m.), Furnica 'cu :Vârf-cu-dor: "(2 100 i 2 006 m) Vanturişu cu Clinul, şi Păduchiosul. '
:
“In acest lanţ, există o largă bandă de calcar jurasic
care se “intinde, dela V. Piatra-Arsă la V. Zgarburei, prin

urmare care coprinde picioarele m-ţilor Pietrele-Arse şi
Furnica. Se pare că acesta
ar fi identic, cu calcarul jurasic al. Pietrei-Craiului,: şi că banda de mai sus'ar fi

singura

zonă jurasică
: din culmea: Bucegi. Tot imtele

Piatra-Arsă,

mai are şi terenuri .din sistemul:'cretacic |

ncocomian inferior, acoperite de altfel de conglomeratele
cenomaniene
ale Bucegilor.- Industria varului, de-pe V:
Prahovei, unde se exploatează bogatele cariere de piatră
"de var dela: Poiana-Tapului, din spatele căei Codrului,
“ precum şi cele din V.. Ziarburei, 'este'strâns legată!de
această constituție geologică deosebită. In m-tele PietreleArse este o frumoasă peşteră calcaroasă (ee, excursia -10
„i

a B de la cap, Sinaia.)..
“ Lanţul drept, cei copie

n
na
Ial6miţa, porneşte din nastele

Coştilele :şi este despărțit de
garilor. El se intinde direct
sul şi Dichiul, şi trece! prin
legat de Coştilele; babele 2
na
a
1) Caraimanul
.

fund separați,

şi Coştilele

metele Obârşia prin V. Su:
către S.; până: la Păduchiomunţii: Baba-Mare (2305 'm,),
> munte format în parte

sau Coştila;. sunt

doi munţi mari pro-

astfel că greşesc cei, ce zic, „muntele Caraimanul

Coştilae,
=
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Bucegi

din conglomerate; calcaroase: fosilifere şi unit direct cu

Caraimanul; Cocora (2150 m.), corâspunzător Jepilor-Mici,
dar. despărțit prin inceputurile Văei Isvorul-Dorului ; Lăptici cu vârful Pietrosul” (1931 m.),: în fața Jepilor-Mari: şi
Pietrelor-Arse, de.cari;e „separat prin. aceiaşi apă,: care

continuă, a face despărţirea ; tot mai.adâncă între: aceste

două lanțuri „Surori,;şi :care. şi-a. săpat valea' în. aceleaşi
conglomerate. bucegice.In jos, „maiurmează m-ţii ; Blana
(1 883 m .) şiş Nucetul (1 584 m.), situaţi în fața m-ţilor Furnica
cu. Varf-cu:dor. şi Clinul al Vânturişului, de unde: V.I]s-

vorul se

Indreaptă spre S.-E.:-şi'apoi spre.E..pentru a

ajunge la Prahova. In fine: ultimii sunt Oboarele (1 212 m.)»

şi. Dichiul (1698. m.) format .din calcaruri. titonice, munte
care ocupă o suprafață colosală. Din. el'iau naştere cele 3

isvoare dela Scropoasa, cari dau 4o 000m. pe zi, şi eleste
direct legat cu m-tele Păduchiosul, care de aci este. divi:
i
zat in două.prin N. Ialomicioarei;::! iii
fe
să
trebiecare
subteran,
basin
marele
de:
-+ Im. afară!

sub munţii Dichiul, „Păduchiosul şi Vânturişul, avem mo-

tive puternice: de a crede,. că în. adâncimea: lor - “trebue
să 'existe şi. o. imensă: excavaţie, - care: probabil e în le-

gătură cu acel basin, căci,în afară de isvoarele cu debit
colosal cari ies din. aceşti „trei munţi, se pare că există.
în Dichiu; două grote mari, ce răspund în Cheia Zănoaga
(mezi, : Valea: Ialomitei), şi în afară de aceasta suprafaţa superioară a lor, este presărată: de multe crăpături strimte,

i:
cari sau relevat însă a fi foarte adânci. .... e: .
ul, |
Păduchios
dela
.
Bucegi
culmea
am;spus,
cum
„După
în jos spre $. se împarte în două lanțuri; unul urmează
direcţia 'S.,. prin vârturile Dichiului, . Surlelor. (1.583 .m.),
coama Priporului (1455 m.), plaiul Priporului, plaiul Domn
(620 m. .alt.), şi ajunge la confluenţa. Ialomiţei cu. alomicioara (comana Pacheni) ; celalalt se îndreaptă către S.-E.,
trece prin vârful Pietricica (1224 m.), prin - plaiulşsi vârful Gurguiata (1 343 m.) formate din aceleaşi conglomerate
—
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şi se perde tocmai
Prahovei. -

Culmea

di LORE

Culmea Stranga

în 'dealurile : Campinei şi dealungul
IE

I

OT IR E

Strunga, coprinsă

IE

RINA

EI

Intre -V. “aloiniţei şi Ar:

deal, ţine dela vârful Omul, la : Pietrele: Albe şi-la:Lespezi

(confiuenţa” Ialomiţei ca Brăteiul).' Ea este: compusă între

Omul-Strunga, de un singur lanţ, format de uriaşii niunţiMorarul cu vârful Omul(2 s'm.), Doamnele (2 419 m.) cu:
Căţunu-Mic, Bătrâna (2238 m. ) Colţii-Strungei, Strungele-”
Mari şi Strungăriţa (1 950 m ), pe care se află'vama Strunga.

: Aşezările puternice : de calcar -titonic,! ale: acestor trei!

din urmă. munți,

au resistat bine" erosiunilor

nimic nu poate da o idee de aspectul

seculare, şi:

absolut fantastic»

pe care-l prezintă: prăpăstiosul

lor versant Vestic (7ran-:

silvania)

A

1),

aa

ia

. Dela Strunga, culmea se desparte în două

Ia

mari

lanţuri,

Unul, lanţul. drept pe care continuă frontiera, merge că-:
tre S$., şi

ajunge

prin Dudele-Mari,. Dudele-Mici

şi Pie-:

trele-Albe la masivul Leaotei, De Dudele- Mari sunt le-:
gaţi în Transilvania, m-ţii Bucşea şi Bărbulețul. Ca legătură cu Leaota'servă m-tele Pietrele-Albe, compus în :
realitate din trei.munţi, unul ţinând de culmea Strunga.
şi ceilalți doi stabilind legătura neintreruptă între Leaota!
_Si. [lie şi Strunga: Valea Brătei, 'care isvorâşte chiar de
sub Strungăriţa prin
j
V. Dudelor şi V. Deleanului; desparte :
lanțul dinspre 'V.; de cel dela E., care plecând din im-tele:
Strungărița, se indreaptă către S.-E., urmnând şerpuiturile:
Ialomiţei. Acest. lanţ: se: compune: din: următorii munţi::
Cobeanu, Deleanu, Tătarului cu "Colţu-Tătaru și cu Plaiul ;
lui Mircea, : Bulboacele, ' Lucăcila,' Cetatea Zănoaga sau:

Poiana-cu-Flori, - şi . Cetatea Lespezi: situată! la ” con-:
fluenţa Ialomiţei 'cu Brăteiul. Ultimii doi munţi sunt for-"
maţi

Vestic

dea'ntregul 'din calcarui

al” lanțului

este

udat

titonice; şi tot
>

1) De Martonne:

La Vatachie,
—

etc.
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Strunga

fluenţii. ei. Dela m-tele. Bulboacele în jos, V. Brătei des:
parte acest lanţ de masivul Leaotei 1), şi la confluența:
ei cu „Ialomiţa; în fața, Lespezilor, se află ssituat me „tele
;
aj
:
e
Răteiu,; care: ține de Leaota. ;.

„Culmea, Strunga, este cu mult mai importantă, atât cca.
situaţie, cât şi ca: inălțime şi volum, de cât culmea pro-

priu, zisă a. Bucegilor, şi această. părere o exprimă. şi:
d-l Popovici-Haţeg,:în citata sa lucrare. ;..: -...:
In privinţa etăței geologice, o mare parte din numita
culme. ține de. jurasicul. mijlociu, care.;formează o bandă
continuă de la: Poarta, (Transilvania, comuna. Bran) la Colţul-,
Tătarului deasupra : Cheilor, (rezi, Valea Ialomiţei) şi care

trece prin Strunga şi Guţan, munţi fosiliferi. 2) Zănoaga și.
Lespezile au şi ei la N-V. şi NE. zone jurasice cari se
delimitează cu .calcarul lor titonic. În. m-tele Strungărița,
format

aproape:în : întregime.

de. calcaruri, titonice,

pre-.

cum şi în; Poiana-cu-Flori, există zăcăminte puţin impor-:

tante de lignit, cari se: sprijină pe şisturi. cristaline acoperite de. gresii din. jurasicul. mijlociu. In Zânoaga, se.
exploata acest lignit în: ânul trecut, nu cunoaştem însă
” rezultatele. Tot la. Strunga am găsit: admirabile cristale.
ot
ti
de cuarţ. .;.;. ii:
se ia:
«
Considerând linia - de , despărțire a apelor, care
totdauna în seamă când e vorba .să se fixeze masivele

şi culmele.de: munţi, precum
vului: Bucegi, părerea

şi forma generală a masi-:

noastră este că. m-tele „Moraru. cu .

vârful: său. Omul, fac parte: din culmea: Strunga iar nu!
din a Bucegilor.. Afară de aceasta, până aproape d'de vama:
Strunga,. creasta m: ților nu- se coboară sub. 2 400 m.j căci :
legătura Omului cu Doamnele este absolut neintreruptă- Spre Transilvania, Omul de asemenea este legat cu urmă-..

toarele, două lanţuri de munţi uriași, cari au aceeaşi con- .
La
ae

i

Ta

3) Vezi, Masivul Leaolei.
2) Pop„Hatzeg: op. cit, :

|
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stituţie, geologică: către

colosal brăzdat

de

BUCEGILOR

NE.

Culmea

Bucşoiul,

Siranga

(2 477 m.),, m-te

prăpâstii, spăimântătoare,
ale

cărui:

picioare se întind până la Râşnov,şi către N.-V. lanțul.
format, din Gaura (2 350 m.) cu Ţigăneşti pe caresse zice:
că ar, fi, un Jac, Ciubotea (2406 m.) cu

Gâlbinările şi cu,

Căţunu-Mare, Clincea, etc. ale căror picioare ajung pana
la Bran (550 m. alt,).
.
i
E

trist că din toată

această îngrămădire de varfuri şi

şi de creste, nici una nu se ridică cu mult deasupra. ce:
lorlalte: toate au fost aduse, la acelaş nivel, graţie în-.
cetei dar.sigurei acţiuni distrugătoare a agenţilor meteo-,
rici. Vântul, ploaia, zăpada, alternativele de frig şi de

căldură, au învins rocele cele mai dure, şi la Omul unde.
se găsesc blocuri calcare, cari ating un volum de mai
multe zecimi de metri cubi, această acţiune care,se continuă şi, astăzi, lasă urme constatabile de la un an..la
altul. Ca rocă izolată, la Omul există granit, pe care nu.
l-am mai găsit de cât în viroagele uscate ale CățunuluiMic, un picior al Doamnelor spre V.. Gaurei (Transitoania).
Masivul Bucegilor .este brăzdat, de o mulţime „de văi
mari şi prăpăstioase, cari aparţin basinelor Prahovei, Ia-,
lomiţei şi Oltului. Astfel de la Omul pleacă Văile, 4forarului şi : Cerbului cu afluenții lor. Ele presintă. circuri.
de origină glaciară şi se varsă în Prahova pe dreapta.
Mai departe coboară. Vaile: A/bă, .Jepilor,. Urlătorilor,:
Babei, Pietrelor- Arse, Peleşului, Zgurburei şi Jsvorul-Do-

“ rului, toate -având direcţia V. la E., sau la N-V. la S-E.:
Tot din. jurul Omului mai: pornesc Văile: Bucşoiului,
Mălăeşti,

Ţisăneşti,

nea formează

Ciubolei şi Gaurei, cari. de 'aseme-"

circuri: glaciare şi cari țin de basinul.Ol-:

tului. Ele. curg de la V.-S-V. la
N-E., sau

S„-S.V.

sau

E-N-E.,

sau SV. la.

N.-N-E., sau S-E.

la N.-V. Tot.

de basinul Oltului mai ţin şi Văile, Şimonului, Bucşea
şi Bărbuleţul, cari isvorăse din Vestul culmei Strunga.
In fine mai

avem

V.

lalomiţei,
—
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care

primeşte

urmă-

m

“CLIMA” MUNŢILOR

torii 'afluenţi' ce curg din acest'masiv: Sugarilor, Cocora”
Lăptici, Oboarele, Nucet, Scrupoasa. şi Ialomicioara, toți
Tătarului,.

Bătrânei,i Colţilor;

pe Stânga, și “ Doamnele,

Bulboacele şi 'Lucăcilă pe dreapta. Valea Brăteiului tot!
pe' dreapta, isvorăște

şi din mas. vul Leaotei

sivul Bucegilor (ealmea' “Stranga):

şi' “din” ma-

aa

ai

at

CLIMA MUNȚILOR.

: In privința contrastelor de climă și temperatură pe cari

le presintă masivele muntoase descrise aci, ar fi multe de zis. Din studiul: elementelor climatologice actuale, resuită

că limita zăpezilor eterne, ar fila oalt. mai mare de: 3000 m.
altitudine care astăzi nu mai există în Carraţi, şi că

numai în cazul unei coborări a temperaturilor medii ale
lunilor. lulie și August cu :4%—5%- sar coboră si limitaacestor zăpezi. Actualmente numai în Bucegi mai rămân

mici'cantităţi de zăpadă, ascunse prin văgăuni, cari durează dela :uâ''an la altul. Să nu :se creadă insă prin:
această, 'că temperatura'pe vârfurile munţilor este dulce:
şi „constantă

extremă şi riguroasă!

; „din: 'contră ea este

lată' ce: spune D-l'de Martonne !) despre această climatologie: negurele: pătrunzătoare

cari durează zile. întregi

„şi cari te Dătrund' până la oase, ploile înghețate ames-:
tecate cu grindină sau cu 'măzăriche care-ţi biciueşte faţa”
şi-ţi înțeapă

pielea cu : mii de impunsături de ace, furtu-:

nile :teribile în cari ploaia cade 'cu o violenţă aşa de
grozavă

în cât nici nu poți

înainta nici înapoia, 'vântu=*

rile cari suflă în vârtejuri pe creste şi pe vârfuri rosto-

în

golind norii în' toate sensurile, cerul redevenit: senin

care milioane - de stele scânteiază noaptea. în' mod. 'neo-:
bicinuit, şi în fine 'diminețele friguroase când din maâreade nori ies pe ici pe colo ca' insule vârfurile ameninţă-:
toare,

sunt

tot atâtea

mistere

sublime

cute,
*
şi necunos

E

pentru cel ce: n'a parcurs culmile triste şi:i: golaşei
PCC

IE

ICE

a

Pi

Pat

î,

it)
2

) La Valachiej
ete.
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;: Sunt însă şi: pe munţi dese :perioade de câte: 10—20
zile, în cari timpul este necontenit admirabil şi aceasta
se întâmplă de:obicei'in lunile August şi Septembrie.
VALEA IALOMIȚEI, isvorăşte 'din Sudul vârfalui Omul
(2 sii m.), de lângă stânca numită! Mecetul sau biserica
turcească (2300 m.), şi-icurge. tot timpul dealungul unei |
falii, pe. dreapta

căreia sunt

eşelonate centre calcaroase .

fosilifere.. In cursul. său cu totul superior,; această vale
numită V,, Bisericei, este un 'adevărat torent de „unte,
care seacă complet

în lunile detuscăciune.:

+:

viii

„V. Bisericei,după: un parcurs -de: câteva sute de, metri
numai, dela isvor,în care timp sa coborât până la 2000 m.,
se uneşte. cu: torentele ce coboară din. m-tele Obârşia
25% m.), şi numite

Viroagele

Obârşiei. Torentul

acesta

principal, ia numele de V, Obârşia Ialomiţei, tot fără apă
in, lunile secetoase...
me
da
patati
. După ce valea sare o cascadă înaltă de 20 m., se unește
pe stânga (1700—1 800 m., alt.) cu V, Sugarilor, afluent maăricel ce vine. din Obârşia şi Coştilele, iar două sute metri

mai jos, primeşte pe. dreapta
isvoarele

V. Doamnelor, ce-și trage

din m-tele Doamnele

(2 479 m.), chiar, de lângă

„frontieră, şi care desparte acest munte de Bătrâna, ambii
din culmea Strunga. Din, punctul, în care.valea primeşte
aceste două: ultime pârâuri bogate. în ape, râul poartă
numele . de: :V, ' falomiţei, şi are în” acest+ punet cam Yolumul: Peleşului la' Sinaia, .
Ia
tale
în
„Câteva sute de. metri mai Jos de. această confluență,
Ialomiţa incepe să treacă: printr”o serie de strâmtori şi de
chei măreţe

(gorges), cari se urmează aproape neintrerupt

până la Moroeni, şi cari au făcut atât de vestită această vale”
prin frumuseţile naturale ce le oferă cursul său superior.

Prima strâmtoare prin: care trece, poartă. numele de
Cheile:-Urşilor, lungi cam 'de 1 km., sălbatice grozav. şi

pline de bolovani

uriași. De
A

aci, ambele
N

Ei

maluri

ale Ia

"VALEA IALOMIȚEI,

domitei, se acoperă treptat; treptat, de. frumoase păduri
de: brad.
:
mai
Abia ieșită din aceste chei, valea primeşte pe Stânga
."V.: Cocorei, care vine din: m-tele: Cocora (2130 ri.) şi. care
traversează 6 cheie lungă si frumoasă, săpată în-conglo'merate calcaroase, :şi 'după 'ea,: intră , imediat în . Cheile
- Peşterei, lung defileu de .5oo m: cu pereţii! abrupți, stân;coşi şi înalți de roo m.; In: acest defileu, care conţine
„pe: dreapta 'calcaruri titonice (fosilifere)şi neocomiane, este
situată tot pe dreapta Ialomiţei, mâăreața: şi mult visitata: Peştera Jalomilei săpată în: calcaruri jurasice şi în
sura căreia se află schitul cu acelaş:nume,..!
. «i. i-..

* Eşind

din aceste chei, Ialomiţa lasă pe dreapta 2 grote

mici, precum: 'şi 2 isvoare

cu

debit mare,

numite. isvorul

Peştera No..1:şi No.2, şi după ele valea'se lărgeşte mult,
traversează terenuri mlăștinoase, unde se formează: si
“astăzi turbă;
“şi ajunge lâ:un al treilea:.mare - defileu,
-numit : Cheile Tătarului Aici şi Mari formate pe dreapta
din mrţii Cobeanui şi Colţul Tătarului, pe stânga de m-tele ,
“Blana: şi foarte caracteristice pentru regiunea calcaroasă
pe care o:traversează

această

apă. :

-!- . --.

„ i” Ia intervalul coprins între Peşteră și: Cheile “Tatarului, Ialomiţa primeşte.pe dreapta V. Bătrânei. bogată: în
apă: şi plină de chei'mărete.-Ea vine din: m-tele cu acelaş nume, şi primeşte în . afluentul ci, V.. Horoabei, isvorul

Burlacu

cu debit

mare. Mai” jos tot pe dreapta.

există un al 4-lea isvor foârte bogat în apă; numit Co“teăânu din Baba care isvotând- din mtele' Coteanu
se

-varsă in lalomiţa, cam în dreptul V. Lăptici, mare tri'butar pe stânga, ce vine din m-ţii Cocora şi Lăptici.
“In Cheile Tătarului, foarte strimte şi: mai: puțin: fru“moase ca' cele de mai sus, mai Sunt. încă două isvoare
cu. debit colosal, şi numite: „isvoru Cheia Tataru No,
aa
E
si No.2. ...
Eşind din Cheile Tatarului, valea se lărgeşte din nou,
—

176

—

:

"VALEA IĂLOMIȚEI
şi reapar'în' acelaş timp 'conglomeratele cenomaniene şi
cloritoşişturile: pe ccari le părăsise la intrarea in! Cheile
“Tătarului, : i
Ri:
me
Sl De,
“In 'această' parte tot pe: âreăpiaj cam “la g'km, în jos
de Peştera 'lalomiței sunt “în” m-tele Tătarilui 2 peşteri
frumoase, la distanță de ''10o îm.!una de alta. "Una "din
cle a fost numită „Peştera Cutoanei+; Fiecare din âceste
-grote 'are cam

I00'm.. "lungime,

20 'm- lățime și

15 m.

“înălțime. Formaţia''de stalactite e: mai mare şi măi in'teresantă ca în Peştera Ialomiţei; în'una din ele s'au! „găsit
culcușuri 'de 'urs. Ceva mai! departe; există pe'vale 2
-isvoare cu debit: mare numite Galgoiu şi 'Pişetoareă,

“cari-şi varsă apelein Ialomiţa, îndată ce isvorăsc,
::: Debitul. acestor 8 isvoare citate, a fost calculat, în ve.
derea unei viitoare alimentări cu apă de isvor, a Capitalei, şi el se ridică la aproximativ 27000 ms pe zi *).
" Cam trei km. mai la vale de Cheile Tătarului, Ialo=

"miţa face un ocol mare la dreapta, trece printre Cheile
- Zanoagei,

în cari

formează un lac frumos, apoi eşind

“din ele descrie imediat un arc de cerc'la: stânga, apoi
unul la dreapta şi întră in U/fimele Chei Zănoaga, lungi

cam la 1. km,, sălbatice, 'imposante şi formate . din calcaruri titonice. Ele sunt săpate.în m-ţii calcaroși Zănoaga

(dreapta) şi” Dichiul : (stânga), Ss pare că aproape de gura

din aval a acestui defileu, sunt! sus, în peretele Dichiu“lui (stânga), două peşteri mari, pe 'cari ne propunem să le
explorăm in 'vara acestui an (1910).
-*-După aceste Chei, râul Ialomiţa,: ajunge la “localitatea
Scropoasa, (1200 m:) unde: valea se'lărgeşte considerabil
pe o distanță: cam de oo m., după care devenit acum
“rău mare, intră !n vestitul Gang, sau în strâmtele' (20 m.)

Chei Ore zea, defileu lung" de: Soo m., format din calcaruri
iai

1) G.

A. Orăscu:

Memoriu

:

asupra

.

alimentarii

Bucureşti, etc,

11]
In manţii Sinaei,

cu

apă

a „oraşului

”

—

Racăralui şi Branului,

:

12

NALEA „IALOMIȚEI

titonice, cu peretii , abrupți. și înalţi de 100—300.m. şi
„săpat în m-ţii Lespezile (âreapta) şi Orzea-Brânduşele (stânga),
Adi

la” Scropoasa. “sunt trei isvoare

(Dichial 1 şi II, şi Scro=

poasa), cu un debit total de. 40 ooo. m? pe zi, descoperite
în. Aug. 1897,de. D 1.Inginer_G.. Al. Orăscu, cărora li s'a
construit câte un, deversor sistematic, pentru' a-se putea

calcula matematiceşte volumul apei ce isvora, şi aceasta
în vederea viitoarei alimentări a Capitaleicu apă. de isvor.
Temperatura acestor ape, la isvor, este.de4+-5'8— +65!)

:. Primele donă. adică,: Dichiul:
Dichiul, și se varsă direct, în
treilea, Scropoasa, iese cam la
tot de sub Dichiul, şi se varsă

1 şi II, isvorăsc: de sub
stânga. Ialomiţei, -iar.al
şoo m. departe de aceasta,
în V.:Scropoasa care is-

vorăşte tot din m- tele, Dichiul, şi care se varsă în, Ialomița
pe stânga...::
...
FI IEI
i
pm

„După Cheile Orzea; "urmează « o serie = de cascade. neintrerupte. încă vre-o 2, km. până, ce Ialomiţa. ajunge la
dreapta. râul
Dobrești, localitate unde..ea : primeşte--pe
Brătei, care, vine . din masivul cristalin al.Leaotei, pre-

cum şi din masivul Bucegilor. (m-tele Dudele-Mari), şi care
se încarcă cu nenumărați afluenţi, .ce;ies din Leaota...
"Nu .ne putem :opri:de a. spune .că porţiunea . coprinsă
între. Scropoasa şi Dobrești, este de o măreție ce.nu se”
poate

descrie,

fiind în acelaş

timp si una

din „cele mai

grele părți ale acestei.văi. . .
....:
pi
: Dela. Dobrești până la -Moroeni sunt. cam Io km,,:şi
afară de mici chei şi lacuri, nu avem nimica interesant
de semnalat. In acest .interval::ea primeşte pe dreapta
Văile Rătei şi Raciu, cari au tot. cursul lor. coprins în
masivul Leaotei.La Moroeni, Ialomiţa se uneşte pe stânga
cuV, Ialomicioarei,
.care

isvorând

din

mstele Păduchio-

sui şi-a săpat. albia în cretacicul interior. Ea, curge printre cele două
i G.A.

puternice

lanțuri

Orescu: op. cit. .
—

.
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cari pornesc

MASIVUL! LEAOTEI
dela” Păduchiosul: în'.jos' (vezi, "Iasiul, Buiecgilor),: şi care ro!

mulţime de afluenţi:ca':V; Glodului? Vi: Galmei,:V; Ţa-:
mâei, etc. (Vezi descrierea 'dramalai Morocni-Sinăia); 97.» itzi”)
“In 'această' scurtă! descriere hidrografică; am vorbit de:
toţi afluenții importanţi ai Ialomiţei, pânăla Moroeni.
Ne: mai rămâne de citat Vâile,: Mircea; Bolbocii şi Lucăcila,

absolut fără nici o importanţă, şi cari se varsă 1n dreapta!
Ialomiţei între cheile Tătărului şi cheile Zanoagei.:

«iti

« Tinem să atragem atentia asupra enormei greşeli, pe
cure'o: comit inulle persoane şi multe cărti, cari cred'căi

Jaloniila isvorăşte diu' Caraiman, :sau din Peştera Ialo-!
sniței. De asemenea nu:este Peştera Ialomicioarei, ci Pe-:
tera Ialomiţei, si cum se vede V, lalomicioarei este: cu:
totul: alta. si la ' distanţă

mare,

de V. Ialomiţei. :

: “i

: MASIVUL LEAOTEI, este mult mai mic decat al Bu-:
cegilor, şi se află situat pe: hotarul jud. Dâmboviţa cu?
Muscelul şi în toată întinderea 'jud. Muscel „până lav
Dâmboviţei.

Culmele

'lui, indreptate

in toate - sensurile, !

despart basinul mijlociu al: Ialomiței de: ibasinul” 'Dâm-!
boviţei.;
“Acest masiv,

constituit exclusiv

din

i
oa ro
şișturi cristalofi:::

liene; cari la poalele lui sunt acoperite de conglomerate”
formate

din o pastă

gresoasă

ce conţine: 'elemente cris:)

taline, se compune din mai multe culmi: şi. lanţuri de:
munţi. Prin unul din aceste lanţuri el se leagă direct la:
Pietrele- Albe

(vezi, Masivul Bucegilor) 'de masivul Bucegilor, HU

de care se deosebeşte cu totul atât ca constituție geolo-”
gică cât: şi ca aspect,

căci nu prezintă

ca aceştia, 'sau

ca" Piatra-Craiului, prăpăstii adânci, denivelaţii bruşte,!
creste' rebarbative sau văi strimte şi abrupte, “ci din con-!
tra ochiul se plimbă la Leaota, pe forme

rotunde şi grâ-

ţioase;:din cari lipsesc cu totul stâncile cu< contrastul lor
isbitor;:sau cu aspect” alpestru. 1! =:
ast rii it
- Tată: culmele. coprinse:de acest masiv, 'diătre cari mai:
NU
toţi
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MASIVUL

toate pleacă - din. vârful

LEAOTEI

mare

al „Leaotei

(2 141 m.); care.

este în acelaş timp şi.centrul masivului. . -. -:: zii
cu ma-:
Culmea către frontieră, care stabileşte legătura
Mare;
rataCumpă
sivul: Bucegilor, este. compusă din'm-ţii
iii
iii
e.
le-Alb
Pietre
„Mică, Jugureanu,; Secările şi
.
merge
care
pe
Ilie,
Sf.
culme
mica
leagă
se
De aceasta.

Sf.
frontiera dela Pietrele-Albe la: Giuvala, prin -m-ţii a)
Ilie, Fundăţica şi Giuvala.....-:: . ai

de ua

spre. V.,
, Culmea care.se intinde pânăla Dragoslavele
853 şi. 1713,10.), si.
(1
a
Cioar
m.),
795
(1
lea
Geabe
mţii.
prin
coprinzând câteva.
Roşu, (1 545.şi 1 192, m.), acesta din'urmă

t două lan-;
puncte de granit. Din. această culme se despar
ajunge la.
şi
lea
Geabe
din
pleacă
N-V:
țuri: unul către;
ile Al-:
vârfur
prin
jumătatea drumului, Rucăr-Dragoslavele
bescului

437 m); altul
(1 756, 4 508 şi, 3 143,m.) şi Vârțoapele, (1

la, Bădenii-,
către S-V,; ajunge In':V, Dâmboviţei tocmai

trecând. prin. .vârfuPământeni, plecând. din „Geabelea şi
1 547 m.) și Priseaca;
şi:
618:
.(1
rile, Cioarei,. Făgețelului-Mic
(îi za m) îndreptat,
,
Algâiu
metele
cu.
(1.35), care, se leagă

spre N.-V. Intre aceşti doi munţi,

se află un important:

e detritice, Rocele
grup .de: gneis, acoperit.de altfel de:roc

mai, mult;
“din, acest:punct ;conţin mult cuarț, felaspat,
vit (mica;
musco
brans),
(mica
biotit.
las,
oligoc
cât
de
ortosă'
coprinsă între;
alb), sfen, zirconşi grenat. În V. Olăneasca
aceşti doi munţi,

ase
ea
: frumo
am. găsit, de asemen

plăci :

l ca ele să:
de biotit.şi mai multe de muscovit. E posibi

de sus ale. muntelui. .:,
fi fost cărate de ape, din „părţile,
S., şi. ramificaUn ultim lanţ pleacă din, Leaota către
;calcaruri “tito-.
din
t
forma
—
Răteiu
ţiile lui ajung prin
i, “dincolo ,
până
mite
lalo
V.
în
ai
tocm
tu.
Cufuri
nice — şi

PET d
sita e ia
i
ii
p
de Moroeni... it
şi fru-:
parte
face
că
ăm
ider
“Tot. din:acest masiv, cons
mosul

m-te Ghimbavu

(1 59%.m,), situat la Vest între-Văile:

" Dâmboviţei, „Ghimbavului. şi Cheei:şi legat
E
masivului prin mici coline.
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PIETREI-CRAIULUI,

Apele cari brăzdeazămăsivul . Leaotei, sunt. următoarele: V.' Brăteiuluicu afluenții Mitărcea, Jugureanu, etc.,
care-l desparte la'N.-E., E. si: S.-E.: de culmea, Strunga;
(a masicalai Bucegilor); „Văile. Cheei, Ghimbavului, Caselor şi
Bădeanca la V_ toate vărsându- -se în V. Dâmboviţa, care

separă acest masiv la N.-V. şi :V. de. masivul Iezerului:
şi Păpuşei; şi în fine-V. Ialomiţei: care. delimitează ma-!
sivul la S. si S.-S.-E. de masivul Bucegilor. “Toate aceste:
văi aparțin basinului Dâmboviţei şi au; direcția: EV:
sau basinului Ialomiţei şi au' direcţia N. si N-V. către:S.
şi SE.

ci:

cncioeui

an

LII

.

rr

„Pentru. a încheia această: "descriere |orografică, vom
adăuga că in masivul Leaotei cele mai răspândite roce.
din grupa şisturilor cristaline, sunt micaşisturile, fie.cu;
mica albă,. fie cu:mica neagră şi albă, amfiboliturile cu .
varietățile lor, gneisurile

amfibolice şi 'amfibolituri feld-,:

spatice, Granitul, nu ocupă suprafeţe mari, ci se! găseşte
răspândit pe ici pe colo în câteva puncte, cum este m-tele:
Koşu citat mai sus, apoi prin V. Fageţelului, :m-tele Cioara, etc.. ,..
is,
ame
pi

MASIVUL PIETREI: CRAIULUI, compus dintro: singură.
culme

mare,

este

situat

jumătate

in. România,

jumătate

în “Transilvania 'şi..are. direcţia -N-N.-E. câtre: $.-S.-V.
Principalul:
lui. caracter, este că' prezintă in ambele, ver-:
sante, pante: colosal :de prăpăstioase,
cari in majoritatea :
casurilor: se transformă: în' adevărate ziduri: de piatră,
de 200—a00.m. Inălțime, şi aceasta. mai: cu: seamătinvesantul Vestic, --: i;
a
“Această culme formată în intregire “din: caleairuiri: ju-:
rasice cu straturile colosal ridicate, are caracterul alpestru!
pronunţat, însă fără zăpezi eterne. Ea ține de basinul!

Dimboviţei, şi începe în 'România dela .Podul-Dâmboviței, de unde creasta:ei se îndreaptă către N. prin vârfuz.
rile Berila (1 049), Gruiul-Miri (1 362 m.),şi Pietricica (1 699 m.),
De aci. culmea

ia direcţia
—
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formând .un:-arc.

MASIVUL

PIETREI-CRAIULUI *

de cerc" foarte deschis, 'si 'ridicându-se::treptat ajunze:în
punctul 'cel 'mai. înalt (2 000:m: ?),- cam: la:'200'
m; 'de'fron- :
tieră, de: care: este: "despărțită - prin o: depresiune: adâncă
de

vre-o: 200: “miti: fre

Du ai (De

7

i

me

ouă

Pai

»Toată 'această parte: poartă numele de Pietricica, !--“!
i După: depresiune, “creasta :care. s'a ridicat în mod brusc:
lao: Inălțime: mult - niai': mare, -urmează
i cum: am spus.
100
—— 206. ni.,-'tot inălțându:se,;. şi “ajunge în punctul: cel :
mai înalt'al” Pietrei-Craiului (2 244 m), numit: "vârful; „La
-

Om;

situat- intre „jud,i Muscel: şi 'Ardeal.!-]

:. iii...

De aci creasta continuă tot neintreruptă prin Ungaria,
de: astădată: scăzându-i: înălțimea; trece:prin vârfuri de

2 108 m:j:2146:mi;: şi “ajunge la' 0 colosală : depresiune,
adâncă ca:oi.vale- prăpăstioasă' și numită Crăpătura Pie- frei-Craiului:!
Partea aceasta; dela : Pietricica * aci poartă:

namele”de! Piatra-Maresil iai:

iii

iti

„ii

sa

i

*Dela Crăpătură, culmea se căntinuă' prin partea nurhită:
Piâtra:Mică (1 93: m.),'ale. cărei 'ultime' ramificății-ajung :

tocmai!lai satul: Zărneşti (ardeal).i tz iri Biti ouă
Lungimea crestei Pietrei-Craiului dela un cap, la'altul!
este;râi vol: Poiseau;: cam de 3ă kka; dintre ări î+ în:'RO-

„ mânia: şi 8 in.:Transilvania: îi. cutia sto nelu
„In privința apelor. câri brăzdează acest masiv,nu avem::
prea: mult de spus. :Astfel: versantul! Estic, :întreg. calca- :
ros, ține în: România

de. basinul: -Dâmbovicioarei,

care -

isvorăşte:
din m:tele Grindu,.direct legat. de: Piatra-Mare şi,:format intreg din conglomerate cenomaniene.. Valea:,
“aceasta la început poartă numele de V. Pietrelor:şi:ese;
tocmai de, sub. frontieră -din locul : numit. Colţii ;Găinei.
Ea: primeşte: multe, torente pe dreapta, cari: cobâară din:
Piatra-Craiu. ai 7
e
ieri ei rotit arie
-In “Transivania, versantul. Estic este mărginit: de. apa:
Râul'şi apa Turcul; cari ţin de basinul Oltului. Şi acestea.:
primesc: mai_ multe .torente cariicoboară din Piatra- Crai:
şi cari :n'au apă: decât când plouă. De :acest versant tin
—
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mai mulţi munţi, cu mult mai mici
ca crea

sta principală.
Ii citămîn ordine; dela! Zârneşti spre
:frontiera::Dealu.
rile.

Gruiu 'cu Mistecine şi Barcu,iapoi -iniţii:
Colţul Pielui

trei-Mici; Muchea

Gârnită;! Măgura 'de'i

'unde! vederea
este splendidă, Șteghioara,; Pietrele
Şi“ Vlăduşca care: se
hotărăşte: cu 'm-tele Grindu pe care
trece feontieră:: Nici

unul din aceşti munţi; nu' trece dei 550
m. înăl

țime,-aşă
că față de axa Pietrii-Craiulu
'ei' i,
pot fi : consideraţi: ca
nişte
dealuri” mari, :: e

int

d
.
,
Acelaş “lucru 'se întâmplă Şi cu' versai
antu
l
'Vest
ic-al
acestui masi
v, câre nu este

PE
i
ME
a

:
ți

străbătu

t decat! de. viroage
seci, şi de' care se leagă mai:multe dealu
ri maâri-numite

m-tele Valea-lui-Ivan,: m-tele iValea-L
argă, --m-t

ele :Păltinet (1182 m.), etc;, precum şi un'
mic lanţ'numit:al Tamaşului, şi care având direcţia
N.-N.-V. este compus
din

dealul

Piscul:cu-Brazi “(1072 m.), * m-tel

e “Tămăşelul
(1 600 m.) 'şi Tămaşul-Mare (1 650 m.)
(vezi,: Valea Dâmboviţei).
» Aci, sub Piatra-Crai, în “dreptul
metelui Tămăşelul şi: a]
începutulVăei
ui lui Ivan, există nişte imense:
excavații
numite

„„Ceardacul Stanciuluje.- După unii
această grotă»

ar răspunde pe sub

Piatra-Crai; din.-Rom

ânia în Tran„ Silvania la satul Peştera, Nu ştiny
întru cat poatesă fie
adevărată această. aserțiune. „ieri
ir
"* Incheiem arătând că versantul Ş.-Ve
stic al Pictrei Craiului, este format în mare parte dint
run calcar roşiătie
fosilifer,” ce::pare :a!fi 'de -'origină: juras
ică: superioară
(oxtordian),
mi

i

eg

"" PALEA DÂMBOV> IȚ
*);caEI
re dela isvor şi pânăla Rucăr
prezintă spect

acolul admirabil “al! unor tăeturi adânci
şi
regulate intr'o puternică aşezare cristalină
, isvorăşte din

şişturile cristaline dela N. masivului
lezeru-Păpuşa, de sub
m-tele: Oticu (2 0: m), prin torentele
Boarcăşul şi Oficul,
OEI

pat

Ri
îi
„3)Dr..1. Simionescui
LIRI
-.
E
: Studii geologice şi paleontoloLa
gice din Carpaţii :
Sudici, etc, Bucureşti 1898.
|
:

—
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: inceput
stă vale,.la
din unirea cărora .ia;.naştere „acea
primeşte
l
carepe
mare,
nt
aflue
l
aproape. fără. apă. Primu
or văi
acest
al
de.unire
este V.:Vladului şi din; punctul
pa

Dâmbovitei.;

m.) ia. numele. de V.

(140
isvor, traversează
„.„Această - vale “aproape. chiar. dela
în direcţie N-Ese
curg
ut
incep
Ja
şi
e,
regiuni păduroas
t de, unireal celor,
paneta
din:
tică spre frontieră, (eam.12, km,,
(2,631 şi 1.503 m.)
tirei
Mănăs
ui,
doaă săi),.până în dreptul m-tel
facă un arc de cerc şi
care formând barieră, o sileşte să
ând culmea cristalină
să .se indrepteze spre S-E. inconjur

ţie „o urmează
a Papuşei (m-tele, Pecincagal). Această direc (Valea-lai=:san)
m.)
600
(1
l
şelu
Tămă
ui
până în. dreptul: m-tel
ari, de unde

cătunul Cojoc
- al masivului Pietrei-Craiului, la
ea carsalaiV. Mănăstire,-—
ungim
S.:(L
către
t
direc
curge
apoi:
aIvan, „cam 13 km
2 Veelai
Ă

ie Ti iDi

ve

E

|

a

!

E

viţa primeşte atât
1. In intervalul descris mai. sus, Dâmbo
. afluenţi. mici,
pe dreapta .câtşi pe stânga. nenumărați
de

să-i înşirăm,
: fără importanță pe.cari ne vom mulțumi

it în et za ati
tii ie at
jos. nirea
Ma isvorn dela
„V.: Vladului cu..V. -Boarcăşul
întâl

., 4 Pornind

, Lutele, Luţele-Mari,
avem pe stânga. Văile :: Berevoescu
Pârâul cu Platină,
Scări,
.cu
Y. lui Aron, Bunea, Valea
lui Stanciu, Tur:
V.
ii,
Richiţ
or,
aicel
Nemţo
Mănăstirei,

lui Ivan. Aceste
cilor; Tămașului, Dragoslăvenilor.şi V.
TăTâmaşul-Mareşi
6.văi din urmă, isvorăsc. din meţii.

măşelul,.cari tac parte din lanţul, Tămaşului,

masivul Pietrei-Craiului.

„Pe

dreapta:sunt

ce, tine de

a

Văile:

Colțul ;lui; Andrei, Foişorului,

Aron, Caprei,
-Barbului, Hotarului, Pârâul Larg, V. lui
masivul le:
din
ând
isvor
toate
l,
Cascu
V:
şi
- Dracsinului
pi
zeru-Păpuşa (culmea Btrânei). ta

tie

nu

stâng al Dâmboviţei
:„„Dela:V..lui Ivan în jos, versantul,
ale Pietrei-Craiului,
ice
juras
e
ruril
calea
este forimat din
de Podul-Dâmboviţei
dealungul căreia curge, iar aproape
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— - acelaş mal -— prezintă puncte

de: calcar. roşu „fosilifer;

probabil de origină jurasică oxfordiană.. ; „iii
i ut
Din acest punct, Dâmboviţa intră intrun pitoresc platou'
de calcar jurasic, cu stratele slab înclinate, platou foarte:
interesant “prin” cheile, !grotele: 'şi” perderile: de âpă cari

se. întâlnesc. de aci în jos, în tot basinul:ei,.ui: sii

stai

Chiar înainte de a: ajunge la Podul- -Dâmboviţei, „valea:
trece printre vestitele Chei:de la Plaiul-Mare,: icu. pereţii
abrupți formaţi: dintr'un "calcar titonic, şi printre cari se.
pare că:nu e posibilă. trecerea decât 'cu pluta, :
ii:
Indată după aceste: chei, baza.: versantului : stâng, at.
Dâmboviţei, este formată de şişturi cristaline cări se con-:
tinuă spre Ss. până" la Leaota, luând o întindere din ce

In ce mai

mare.

-..:

"Ceva: mai - jos ' de Cheile dela

i

ca

Plaiul Mare, Ve Dâm-!

:

boviței primeşte apa isvoarelor numite Schinchiful,
icu:
i
un debit aproximativ de 23000 m: pe zi, apoi pe
stânga:

V. Dâmbovicioarei, şi intră în: Podul. Dâmboviţei. .. .«
Ieşind din acest sat, Dâmboviţa intră aproape imediat.

în

măreţele

CAej ale

Ghimbavului,

formate :din acelaş:

calcar, lungi de: aproape: 4 km. şi'la jumătatea: cărora
se uneşte pe stânga cu: V. Ghimbavului, plină și ea de :
adinirabile chei, - 'm
male
“După acest defileu, 'ce de 'asemenea: nu poate! ă stră=,
«
bătut : decât pe plute, ea: ajunge: la' Rucăr, de unde:işi:
continuă tot: sburdalnică: — prin cascade şi săritori:—i

cursul 'spre S.' prin: "Dragoslavele, Stoeneşti, Cetaţenii-.
din-Vale, etc, (Vezi cap, "Predeal. Braşov-C. -Lung,i ele.) mail
* Dela Rucăr, valea care s'a. lărgit considerabil,: este.

săpată tot în şişturi cristaline” pe o lungime cam de 16 km.
până : la Bădeni-Pământeni, : de :unde:se strimtează din!

nou şi traversează

aproape

numai

terenuri

cretacice;

-.

“De la V. lui Ivan la Rucăr, Dâmboviţa primeşte iarăşi
o mulțime de văi, în ordinea următoare : pe stânga Văile;
lui Ivan, Largă, Seacă,

Speriată şi Berila,
—
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rând' direct - din Piatra-Crai.:. Apoi: V. Dâmbovicioarei,
Cheei, Ghimbavului şi Caselor, Pe dreapta Văile: Şaului,
Clăbucetului,: Băştei,

Oncioaiei,. Rătei şi Rauşorului toate

venind din culmea : Păpuşei. ....ID
n
: Având în vedere,că unii din, afluenții Dambovitei sunt.
foarte interesanţi

atât pentru. omui de ştiinţă, cât şi pen-.

tru: turist, dăm descrierea pe larg . a, fiecăruia. e mia
11%. Dâmbovicioarei, isvorăşte din, masivul calcaros;
al Pietrei-Crai (Estal), de sub Colfii, Găinei ai. m-telui.
Grindu, tocmai de lângă. frontieră,și după un,. parcurs;
aproximativ. de 17 km.,.se

varsă,în Dâmboviţa,

nul, Podul-Dâmboviţei.:

..î,

...

Ja cătu-

scie

4

„In-vâlea. aceasta, vestită” "prin. mărețul . ei “defileu, şi:
foarte curioasă prin constituția ei, predomină cretacicul:

inferior,. representant + prin marne. calcaroase; sau. calcaruri marnoase. cenușii, câte: odată nisipoase şi, având la:
baza lor..uneori: silexuri. Defileul, prin. „care curge ea,

numit Defileul „Dânibovicioarei, este în; „general strimt,:
şi pe alocuri unde, se : lărgeşte, sunt totdauna. la: suprafață terenuri cenomaniene. sau. baremiene.:- e
„La început. valea, poartă. numele. de. PV. "Pierrelor sau.
s
„V. Seacă, care. este. fără apă, până la punctul” „unde! „se.
întâlneşte cu Valea cu Apă (956 m.alt.), tot seacă şi aceasta,.
şi de unde valea ia numele de V. Brusturetului. În această
vale; apa apare şi dispare din dist. în. dist., din cauza:
infiltraţiunilor în aluviunile “calcaroase.. Cam ja 4 km.,
în sus de Peştera Dâmbovicioara apa dispare complet, ast-.
fel că valea rămâne cu totul uscată pe o mare distanță,,
Apa reapare apoi, în cantitate colosală, la eşirea diatr'o
chee :splendidă, sub forma unor isvoare puternice. numite.
la: Gâ/goaie, cu un debit. de 20 000 —25 000 m:, pe zi, şi.
cu temperatura. de+6'81).;.
SE
:.De 2aci în jos. valea care are acum “apa, „multa, “trece
,
one

a

aaa
sal

it

7.

G. A.. Orăscu : Memoriu asupra alimentării, ete,

a

.?

1
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Aflaenţi

printrun defileu măreț, la mijlocul căruia
' primeşte pe
V, Muerii, bogată în fosile, şi din care punct pârâul ia
numele de V,: D)âmbovicioarei. În porţiunea aceasta: se
găseşte o grotă, numită de ţărani „Gaura Brusturelului“,

pe care însă mam avut timp s'o explorăm.: Ea este situată la 2 km. depărtare de Peştera „Dâmbovicioarei. :,
- Dela: V. Muerii'până la Podul: :Damboviţei,. acest pârâu
foarte bogat în apă, :curge'printr'un ! şir neîntrerupt de
chei grandioase, trece. pe, lângă :mica dar drăguța. Peşferă Dâmbovicioara, săpată in calcaruri jurasice,. şi primeşte pe stânga. Văile Isvorului şi Zambilei. +: . i»
„La'podul de la Peşteră, debitu! total al Văei Dâmbovicioara, în 24 ore, este aproximativ de 42 000—54 000 mt.
Pe Cheii, ca şi V. Dâmbovicioarei, poartă- mai multe

nume, şi are acelaş regim de curgere, când pe sub pământ, când pe. “deasupra. Isvorăşte de sub Sf. Ilie, 'sub
numele de:/. Rudărila, nume. pe care-l păstrează până
dincolo de cătunul Fundătica,. unde primeşte pe dreapta
V, Cercearei şi. V. Uştughinii. În dreptul acestui din
urmă afluent, apa intră in pământ, astfel că valea rămâne
complet seacă. Toată partea de mai sus a Văei;Nudărita, este puţin interesantă şi puţin pitorească, căci traversează aproape în continuu numai păduri mlăștinoase.
Partea frumoasă a acestei văi incepe numai din dreptul
V. Uştughinii, de, unde valea coboară prin poziţii admirabile, ajunge la V. la. Vişa (dreapta). de unde încep. mârețele defileuri .cari se înşiră ; "Aproape. neintrerupt; până
la -Dâmboviţa, şi 'de: unde. pârâul ia.numele de V, Cheei.
„M-tele Caăpăţâna, mare, alb şi ars de soare, formează
de aci, malul drept al văei ;; la un; moment dat ei „pare
că astupă- valea. către S$..
isa
Continuând tot în jes, “alea primeşte pe stânga p. “Pre |
Peleagului care isvorăşte din Zacote de sub sf. Ilie, şi
care curge printre chei grandioase. In unul din acesti
-—
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găseşte o: grotă! "frumoasă, numită

:

n:

» Grota, Za-

i

ICE

-

. Imediat după'V.- “Peepelagului, pâraul «Chieii' primeşte
pe dreapta Valea la Uluce : şi»Vi. Urdei 'sau Urdarita,
din dreptul cărora apa reapare” din pământ, : si de astă
dată în cantitate foarte mare;
„i
De aci, printre formidăâbile ziduri stâncoase, lingi cam
de :750 m., "pârâul :ajunge la . vestita :Va/e a Crovului,
ce vine de.sub m-tele-Cumpărata: Nu 'ne putem opri de
a spune că V. Crovului este o adevărată minune în cursul
ei inferior, strâns între două uriaşe ziduri de stâncă, şi
se'.pare că pereții” ei ascund două mari peşteri. Nu, am
putut însă verifica încă, această afirmaţie.

“De. ja'V. Crovului în :jos până la Dâmboiiţa, pârâul
Cheei “curge dealungul Ghimbavului, pe care- -L iriconjoară
la-N., şi care-i formează pe stânga o barieră neintreruptă
de stâncă.

EL

se 'varsă în' râul: Damboviţă, tocmai

* Pereţii "acestei minunate

dea-

,

:

supra Cheilor Ghimbavului.

sai;s sunt şi eii gauriţi de doiiă

grote nu prea mari. si.
ie
LV, 'Ghimbavului, curge de asemenea, ca toţi afluenții
acestei” extraordinare. văi, printre.

măreţe

chei,

formate

de o parte de Ghimbavul şşi de cealaltă parte de picioarele 'Leaotei.
:
" Ea isvorăşte tocmai de sub “Leaota, primeşte 'o 'mul. țime de afluenţi puţin interesanţi. şi se varsă pe stânga
- în Dâmboviţa, tocmai la jumătatea Cheilor Ghimbavului,
Se. pare că în zidul Ghimbavului, înalt de peste” 200 m.,
„există o grotă la înălțimea de peste 100
1 m. D „Noi inşine
n'am putut verifica lucrul.
e
.
V. Caselor, este iarăşi o vale măricică pe stânga Damboviţei, ecare însă nu “prezintă nimica interesant.
,
.
ES
la SA
pi
1) Popovici-Hatzeg: op. cit.
—
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-

In “fine, Dâmboviţa : are pe dreapta 1 uni singur afluent
mai mare; acestaieste:: i
ir.
ao

- Valea

Râuşorului,

curge

in toată. lungimea: ei prin

şişturi. arheene, isvorăşte tocmai de'sub mi-tele. Păpuşa,
şi primeşte un număr considerabil de afluenţi. Ea se varsă
in Dâmboviţa,

după

ce a traversat intreg “Rucărul.”

MASIVUL 'IEZERULUI ȘI AL. PĂPUŞEI, este intreg
format din şişturi “cristaline, cari impreună cu şişturile
Leaotei, 'delimitează marginea orientală a mârei :zone cristaline din "Carpaţii României, și care : se intinde” de la
Vârciorova la V. Ialomiţei.) “iii
:
Aceste două masive (Leaota şi rit Tars), sunt legate
intre ele printro lată zonă. cristalină, care trece printre

Rucăr şi Dragoslavele; şi 'care separă 'stratele
'
'sedimentare ale platoului Rucărului, de cele de la- Sudul Dra-

goslavelor 1).

ii

mi

-

Uriașul. masiv lezerii-Papuşa, face parte din m- ii "Fagăraşului,' şi este'situat în jud. Muscel. El este colosal,
atât prin. volumul şi intinderea lui, cât. şiprin înălțimea
m-ţilor care-l compun, şi se intinde aproape paralel cu
m-ţii pe cari trece frontiera (culmea Brătilei).
Acest

interesant

centru muntos,

căruia

din

”
nenorocire

ii lipsesc — ca 'şi Leaotei—cu totul. aspectele! alpestre,
desparte basinul Dâmboviţei de'al râului: Doamnei, şi
fiindcă are forma unui patrulater, coprinde în interiorul
lui și cursurile superioare ale: râurilor Targului : şi Argeselului..

!!

-.

Liza

i.

Următoarele culmi formează laturile acestuii patrulater
care se pare că conţine filoane aurifere.
Culmea Păpușşei. Din vârful Păpuşa (2 579 ni.) situat
la NE. pleacă spre S-E. către Rucăr, laturea de E.. a
acestui patrulater, formată din culmea ' Păpuşei,: care: -e
compusă din două lanţuri paralele, :printre, cari -:curge
—

Do

—

LEI

*

a

"1 Popovici:Hatzeg: op. cit; | !
—
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V. Argeşelului, cu: albia “ săpată în terenuri “terțiare. eo-

cene (îlys). Ea este coprinsă

între V, Râuşorului.și râul

Târgului. Creasta.lanțului stâng (cel limitat de v, Râaşorului
),
trece prin m-ţii :: Boteanu: (1785 m.), Găinaţul-Mic
(1830 m.),

Piscul-Ars (1 792 m.), metele Mâra, Ţefeleica
(1712 m,),-dealul

Preajba (15s2- m.), : plaiul „Muntişorul,. Gruiul-l
ui- Andriaş
(1200 m.)-şi ajunge: la; Rucăr.şi Dragoslavele:în.
V. Damboviţei. Lanţul. drept, (cel limitat de râal Târgalui),
este mai
puţin. important ca cel Stâng. EI trece prin
:m-ţii: Grădişteanul (1729 m.), Găinaţul-Mare (1834 m.), “ Botu-Ca
lului
(1438 m.), Muşuroaele-Mari (1299: m.), şi. prin
cele două
Dobriaşuri ajungela Lereşti şi Câmpulung. »,
DR
-.- Culmea Păpuşei se întinde şi la- N. de m-tele Păpușa,
prin. m-ţii Barbului (2 156 m.) către 'N., Cascul (2000
m.),

„ Dracsinul: (1 948 m,), şi Pecineagul (186: m.),
către N-NE:

care ajunge până la arcul Dâmboviţei (cezi, V. Dâmboziţei).
Culmea

Bătrâna.— Laturea Nordică

a patrulaterului

lezeru-Păpuşa, este formată; din. culmea, Bătrâna,
care
porneşte. din vârful Păpuşa şi: are. direcţia E.-N.-E,
la
V.-S.-V. Creasta ei trece prin m-tele Păpuşa (2379 m.),
plaiul Tambura, m-tele Bătrâna (2 333 m.), Piscanul (2383 m.),
şi Roşul(2 08. m.). Din această culme isvorăsc_ Văile 'Tam.
bura şi Bătrâna, cari unindu-se dau naştere. râului Târgului. De asemenea

din versantul

Nordice al ei, isvorăse

nenumărați afluenți ai. Văei Dâmboviţa...

..

.:-.

Culmea Iezerului.— Din m-tele Roşul, începe laturea

V. a patrulaterului, sau marea culmea a Iezerului, care

are bine pronunțate caracterele munților. înalţi, fără să
aibă totuşi aspectul deplin alpestru al masivului Bucegi

sau Piatra-Crai.

Versantul

său Nordic este. intretăiat de

circuri glaciare, şi întreaga culme are direcţia N. la
S.
Ea coprinde dela m-tele Roşu spre S$. uriași; munţi
le-

zerul-Mare (2 463, m.) şi lezerul-Mic (2 300 m.),:din' care .se

despart trei lanţuri. Unul din ele prin muchea Groapelor, m-tele Păpăul (2 09: m.) şi Şeţul (1 72: m.), se îndreaptă

MASIVUL

IEZERULUI

ȘI AL

PĂPUȘEI

către S.-V. spre V. Doamnei

şi comuna

doilea, şi cel iai

formează

important,

Nucşoara.
un arc

Al

de cere,

care răspunde în râul “Târgului 'şi care este în acelaş
timp şi laturea de S. a patrulaterului. Creasta lui trece
prin msţii Cernatului (1 89% m.), Portăreasa (1 659 m.) şi Zănoaga. Ultimele ramificații ale acestui lanţ ajung la Lereşti şi Câmpulung, până in malul drept al râului Târgului, al cărui mal stâng este format după cum am spus
mai sus de ramificaţiile lanţului drept al culmei Păpuşa.
In fine tot din lezerul-Mic, mai pleacă spre E. un lanţ
format din 'Tărâţoasa şi Văcarea (2063 m.), care ajunge
tot în râul Târgului. Pe m-tele Ilezerul-Mare, la alt. de
2 129 m. se găseşte „Lacul lezerului“ cu o suprafață de
4 pogoane.
Culmea lezerului continuă şi spre N. de m-tele Roșu,
prin m-tele Oticul (2036 m.) din care isvorăște Dâmboviţa, m-tele Mezea (2114 m.) şi Căltunul (2203 m) până la
culmea

Brătilei, pe care

trece

frontiera.

Cum

se vede

masivul lezerul-Păpuşa este legat de culmea Brătilei în
mod neintrerupt.
În privinţa apelor cari brăzdează acest masiv, nu mai
avem nimica de adăugat peste cele spuse mai sus. Versantul Nordic şi Estic aparţine basinului râului Dâmboviţa. Versantul Vestic, ține de basinul râului Doamnei,
iar Sudul masivului coprinde râurile Târgului şi Argeşelului, cari bine înțeles primesc o mulţime de afluenți.
Cu masivul lezeru-Păpuşa am isprăvit descrierea regiunei visitate de noi, şi această scurtă privire asupra

munţilor și văilor ce-i brăzdează, va servi la înțelegerea
descripţiilor ce dăm asupra drumurilor ce se pot tace
în aceste patru masive.

—.
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Având în vedere faptul,că în cele patru
masive de:
munţi descrise mai sus, se pot combina
nenumarate pla-:

nuri de excursii, pe care dacă le-am descrie
în . parte,
ori cât de sumar, ne-ar trebui volume -Intregi,
Si.având, *
in vedere pe de altă parte că asemenea descr
ieri
ar fi
forțamente prea complicate şi cu .prea multe. trimite
ri,
am adoptat sistemul descrierii câtorva artere princip
ale.
Aceste artere le impărțim în zone, numerotate, fiecare
zonă coprinzând mai multe drumuri, astfel că o
desluşire dată asupra unui itinerar, să poată servi tuturor
pla:

nurilor ce sar baza pe acel itinerar,

Arterele, sunt următoarele:

|

e

1: Sinaia —Pietrele-Arse—

Omul
Bran; — Il. Sinaia — Omul — Strung — Peştera
Ialomiţei— Vârf-cu-dor— Sinaia ş — II. Sinaia— Omul—

V-lalomitei până la „Seropoasa— Dichiul— Sinaia ;
— *
IV. Sinaia— Strunga — Pietrele- Albe — Sf.-1lie— Rucăr ; —,

V. Bran— Zârneşti— Piatra-C rai— Rucăr;— VI.: Rucâăr
—,

Păpuşa — Iezeru — Lerest
— Rucăr
i ș — VIL -Rucăr—Pă.,

fuşa— Olicul— şi întoarcerea

pe

V. Dâmbovilei

Ia Ru,

câr ;—VIIL. Sinaia— Vărf-cu-dor—V. Isvorul-Dorului—.
Sinaia;—IX. Sinaia — Pietrele: Albe— Leaota— Ziinoaga—
Sinaia ; — X. Culmea. Baiului, NE
.
AR

I. Sinaia—Pietrele-Arse—Omul-—
" I--SINAIA—PIETRELE
ARSE.— Drum
Cior, Dist, ro km. Timp

de cal şi de pi-

necesar 2-4 ore. Pentru a ajunge

” vârful Pietrelor-Arse sunt două drumuri:.

-

Bran. |
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| În manţii Sinaci, Racăralai și Pranalui.
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Sinaia —Pietrele-Arse

a) Se ia drumul spre Sf, Ana pe la Foişor (rezi, Sinaia,
excarsia 4 B), şi se urmează acesta până la bifurcaţie, de
unde se continuă la deal şoseaua până la isvoarele Peleşului,

captate

Sinaci), numite

pentru Sinaia, (vezi, Sinaia, excarsta 6 B, şi harta

„La şale Isvoare“.

(Dist. Pod. Principe Carol-

Captări 3 000 m.). "Ac se lasă la stânga poteca spre poiana
„Șfârşitul Lumei“ şi spre Vârful-cu-dor, si se urmează
la dreapta

„foarte bună

poteca

spre

vârful Pietrei-Arse: Mici. Poteca

urcă moderat

la deal, şi traversează 7 vâi

seci, toate ramificații ale Peleşului. Ultimul vad sec este
însăşi V. Peleşului, şi dela ea drumul care până acum a
urcat tot pe m-tele Furnica, trece la gol pe Pietrele-Arse..

Acum urcuşul' devine 'ceva mai greu, în schimb prive-:
liştea e minunată. Curând drumul acesta se întâlneşte cu
poteca ce vine dela

Poiana Reginei, şi imediat ajunge iu.

vârful Pietrei-Arse Mici (1 700 m. alt. şi dist, Foişor=aci 5 500 m, )
5) Al doilea drum care urcă învârful Pictrei-Arse Mici,
deşi este mai scurt, este însă mai greu, mai urât şi foarte

plicticos. Se pleacă dela Foişor, pe una din numeroasele
poteci cari conduc la Poiana Reginei, (vezi, Sinaia, ex. 2 B.)
"se traversează această poiană, (1350 m, alt.) şi se:ia dru-

mul care incepe

să urce peretele Pietrei-Arse. Drumul

urcă în zigzag, “traversează posiții frumoase şi ajunge sus

aproape de vârful

cu drumul

Pietrei-Arse Mici, unde se întâlneşte

descris mai

sus la punctul a, (Dist. Foişoreaci

4500 m.),
Din vârful Pietrei-Arse Mici, drumul suie mereu urmând la început povârnişul de N-N.-E. al metelui şi după
ce traversează o creastă numită de noi „Ja stânca lui
Parsanufe“ unde se face popas, trece pe versantul de
SE. pe care-l urmează până în vâriul Pictrelor-Arse
(2007 m. alt. şi dist. cara'10 km, dela Foişor). Pe drumul descris
nu se găseşte apă decât la Captări (poteca a), si la Poiana
Reginei (poteca b.).

ARTERA
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Pietrele-Arse

'2—PIETRELE-ARSE, este coprins între Văile Peleșu
lui
şi Pietrele-Arse, şi vârful lui este un întins platou
aproape
orizontal. Are vre-o şase alte vârfuri: ascuţite
şi .prăpăstioase, din cari panorama este foarte frumoa
să. Se vede
bine.V. Prahovei dela Buşteni la Valea Largă.
|
„. De sub „sfânca lui Varsanu fie", pleacă la dreapt
a, către N., o potecă de picior,
a
a) Spre

Claia

Mare

a Jepilor

și

spre

Clăiță. —

Drum foarte greu şi periculos. Se merge tot
timpul pe
brâne. După Piatra-Arsă se trece pe brânele
JepilorMari unde potecuta se isprăveşte, apui pe ale
JepilorMici şi pe lângă un bordei se urcă la Claia. Claia
Mare
(1865 m.) şi C/ăifa Jepilor, sunt nişte colțuri
ascuţite şi
isolate de restul muntelui. Ele au forma unor câpățâ
ni

de zahăr. Dela Claia, întoarcerea se poate face
prin V,
Jepilor, urmând tot spre N. şi N-V. brânel
e Jepilor. Dru-

mul este unul din cele mai periculoase ce potfi
făcute în
Bucegi şi vederea este încântătoare. Dist. aproxi
mativă:

- Stânca

lui

Varsanufie— Claia, cam 6 km.,

de aci în-V,

Jepilor cam 2 km. şi apoi V. Jepilo
— Buşten
r i 5500 m.

Calăuze: N. Butmăloiu (izaşteni) şi Negelea din Secăria
.
Apă

nu se

găseşte nici pic în acest

drum,

Timp

nece=

Sar pentru a parcurge distanţa „stânca lui Varsan
ufie—
V. Jepilor“ 6 la 8 ore după mers şi după tovarăş
i.
Din vârful Pietrei-Arse pornesc mai multe drumur
i secundare,
e
|

d) Pietrele-Arse—Poiana-Papului, prin
V. Pietrelor. .-

Arse sau prin V. Babei, este un drum greu, numai pentru
+
picior căci nu există potecă, prăpăstios şi puţin
inte„resant; de aceea nu ne oprim asupra lui. Timp necesar
4—5 ore,
|

|
|

c) Pietrele-Arse—

Vezi artera II.

!

Creasta, Furnica—Vârf-cu-dor,

a

i) Pietrele-Arse — Peștera Ialomiţei. — Nu există

potecă. Locurile sunt însă frumoase şi cine cunoaşte bine

(
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Babele

şi Baba«iare

topografia culmei' Bucegi, poate ajunge: uşor la Peşteră.
Pentru cai:locurile sunt: cam rele, totuși ei pot merge.
Distanţa cam.ro km.: Timp necesar 2—4 ore după mers.
“ "Dela.P.-Arsă se. urmează cam 200 m. potecuța spre
Jepi, pe urmă! se ia la stânga: prin o mare pădure de
jnepi 1), se trece pe sub funicular (vezi, Buşteni," fabrici), şi
se coboară în V. Isvorul-Dorului unde se găseşte apă.
- Se traversează această vale; şi în partea cealaltă
se urcă
metele

Cocora,

al

cărui

vârf mare.

(2 169 m.)

rămâne

la

dreapta. După creasta Cocorei, se coboară o pantă colosală şi se ajunge în drumul, făcut de fosta societate Carpatină, 'spre Peşteră. Se urmează: acest drum, astăzi
stricat cu totul de ape, şi în curând iată-ne şi la Peştera

Ialomiţei, de care vom .vorbi pe larg la artera Il. '
„ 8.—PIETRELE-ARSE— BABELE

ȘI BABA-MARE, drum:

-de cal şi de picior. Timp necesar r—2 ore după mers. De
la Pietrele-Arse unde drumul lucraăt se isprăveşte, se continuă urcuşul spre Jepii-Mari(2 os m.), lăsând la dreapta
stânca ascuțită numită „Coltul Babei“. Poteca coboară
-apoi în fundul Văei Babei, si'imediat sue în partea cealaltă creasta Jepilor-Mari printr'o pădure de jnepi. In
partea cealaltă tot printr'o astfel de pădure, drumul co-

-boară puţin, trece pe sub funicularul Schiel (vezi, Buşten:
fabrici) unde este o fântână, merge o bucată orizontalşi
ajunge la inceputul Văei Urlătoarea Mare, apoi la al
Urlătoarei Mici şi întră pe Jepii-Mici. Mai departe, drumul trece. pe ia începutul Văei Comorilorşi apoi imediat
lasă ja dreapta

vârful cel mare

al Jepilor-Mici

(2 158 m.,

3) Jnepi (Pinus pumilio Haenke şi Juniperus nana Wild.), sunt arbori
pitici, conifere, cari crese pe vârfurile munţilor, şi carj ating o

înălţime mai mare de 1-1 m. so, din cauza frigului şi vânturilor
continue cari domnesc în acele regiuni. In schimb trunchiul lor se
întinde pe pământ mai mulţi metri, şi o pădure formată din astfel de
arbori,

este aşa de deasă

imposibilă.
având

Aceşti

pomi

şi încâlcită

aduc

în cât pătrunderea

mari servicii

de ce te agăța, fac posibilă urcarea
—
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unor pante
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ca zidul.
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_Casa Caraiman

şi la stânga

poteca -spre fânt
(dist. 2 km),De aci poteca urm âna de. apă. din : Cocora
eaza spre N., cam 500 m,,
pe o pajiște oriz

ontală, până in dreptul :unu
i ultim vârf
mare al Jepilor Mici, de.und
e se desparte în două, ;.
+ 4) Spre Babele și Baba-M
are.O parte.a potecuţii sue
“acest vârf al Jepilor de
pe care, trece direct. pe Bab
ele
(2292 m.), lasă la stânga
poteca spre. Peşteră a căre
i descriere o dăm la Punctul
c, trece peste O.Viroagă
în care
de obicei curge apă bună
de băut,
„imediat sue
la Baba-Mare (2 303 m.); (Dist, Foişor=aci şicamapoias m
)

d) Spre

Casa Caraiman. A două

parte a potecii continuă drept Inainte către
N,, înconjoară vârful, citat
mai
sus, şi apoi urmînd V. Jepi
lor, coboară la „Casa Carai.
an“ (2100 m.), mare pavi
lion de adăpost construit
de
Etoria Sp. Civile,.pe seaua
mică a Caraimanului_ Ja începutul Văei Jepilor. Aci timp
.de 4 luni pe.an (1 .Ianie—
1 Octombrie
stă),în permanenţă un ingr
ijitor, „cu. îndatorirea de a da apă;călători
lor.şi a le face focul „la,sobă
,

(Dist.

Foişor-aci

cam

13 km.)

Pa

|

E
Dia regiunea coprinsă, intre Jepi
i-Mari şi Baba-Mare,
pleacă următoarele drumuri:
pi
E
€) Jepi— P.-Țapului prin V,
Urlătorilor. Este po
tecă lucrată care porneşte la
vale chiar de pe creastă, de
sub funicular. Ea coboară!
V. Urlătoarea Mare şi apoi
„V. Urlătorilor, care resultă
din unirea primei cu .V,.Ur.
lătoarea: Mică, Lungimea dru
mului este aprox. de 9 km.
Drumul e: foarte bun, poziţiile
frumoase dar.şi coboraşul
„e colosal. Timp necesar 2—4
ore după mers. Pot merge
şi caii.
Aa
|
a

d) Babele — Peştera Ialomi
ţei. Potecă

foarte bună,
de cal şi de picior. Dist, cam S km.
Timp necesar 1—2 ore
după mers. Poteca foarte bună,
făcută de Eforie, incepe
de pe creasta Babelor şi cob
oară în zigzag intreg versantul Vestic al Babelor des
preV. Ialomiţei, până ajunge
jos în vale. De aci continuă
la Peşteră o mică potecuță,

p

care după.ce

ARTERA
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Caraimanul

traversează o pajiște verde, urmează

cursul

Ialomiţei până” la' Schitul Peştera. Drumul acesta e foarte
"frumos; panorama asupra V. Ialomiţei este admirabilă
şi Peştera se vede în tot timpul coborâşului.
e) Casa Caraiman —Buşteni prin V.I epilor. —Drum

bun numai de picior. Dist, 8 km. Timp necesar 2—4 ore
după mers. Deşi poteca e foarte bună, trebue să se meargă
totuşi

cu mare: băgare.

de seamă, "căci

coboraşul

e re-

pede, poteca care şerpueşte trece pe lângă prăpăstii foarte
adânci

şi bolovanii pornesc la vale la cea mai mică nea-

tenţie. In două locuri sunt şi două scări aproape veiticale. Lăţimea potecei este de 1 metru.
7, Jepilor desparte meţii Jepii- -Mici de Caraiman, şi
ia iubire ceva mai sus de Casa Caraiman, din viroagele seci ale Caraimanului, Babelor şi Jepilor-Mici cari
se întâlnesc în acel punct. Ea este o vale măreaţă prin
prăpăstiile + şi pantele ce .le oferă, 'aşa că drumul este
„foarte pitoresc. Poteca şerpueşte tot timpul când pe malul stâng (Caraiman), când pe cel drept'(Jepii-Hici), ajunge
'de câteva ori în fundul. văii, şi primeşte pe stânga po-

tecuța ce vine dela Portia. Caraimanului şi dela 7ârla
" Berbecilor, și - pe dreapta panta pe care:se coboară de
la Claia Mare a Jepilor. In partea de sus a văii este o
cascadă uriaşă (cu un perete de 40 m. înălțime) numită „Cascada Caraimanului“ care seacă către finele lui August.

"Drumul acesta frumos ţine până la Carierele Caraiman
(5 xm.), de unde în jos până la Buşteni, restul de ş km.
se face pe un drum
un

interes (vezi,

de căruță care nu mai prezintă

Buşteni ; plimb. şi ex, 8 B). Apă

de

băut

nici.
se

“găseşte în 2 locuri, şi isvoarele sunt chiar” pe potecă ;
“cel mai de sus seacă prin August,
.
PD Casa, Caraiman—vârful Caraimanului.—Nu există nici: un drum. -Fiecare urcă pe unde ii convine mai
bine. Cei ce urcă călare, vor lua povârnişul S.-V..al Ca-

raimanului” pe lângă bordeiul cârlanilor. Cei ce se simt
— 198 —
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Caraimanal şi Coştilele

tari 'de'picior, şi bine pregătiţi, vor urca:la vârf, urmând
Marele :Brâu al Caraimanului,: (cu floră, colosal, de. bogată. şi

înteresant$) de pe, versantul S.-Estic (spre Başteni)'al, m-telui;
Acest drumeste: mai- uşor, ca primul, mult :mai; frumos
şi mai, interesant: “dar până: la un punct, periculos pentru
cei. cu

piciorul

nesigur. sau, pentru 'cei:ce sufăr. de ame;

țeala prăpăstiilor. Din vârful Caraimanului (2 106, m.) panorama asupra Prahovei este măreaţă. Se; vede Azuga,
Buşteni;.P.- Țapului, Sinaia, etc., muntii -din-stânga Prahovei - (culmea Batulai). şi. spre..V. Intregul ; masiv al 'Buce=
gilor.. Din acest. vart se. „poate uşor - trece în vârful Coştilelor (2 497 m.), de unde vederea este şi mai frumoasă.
Pe timp 'favorabil se poate vedea Ploeştiul cu ochiul libeş
şi tot aci există un punct,

din care se zăreşte ln acelar

timp, spre'S.E. Ploeştiul, şi spre S.-V. Târgoviştea. Din
acest vârf, făcând un arc de cerc la stânga, spre V., se
ajunge ;]a - Baba-Mare, în „punctul unde ne-am oprit mai
Sus, (No. 3).
Apa Su găseşte câte odată în viroagele afluente Vaei
Ţepilor. :
£). Caraimanul
cari

au

aceleaşi

şi

Coştiiele,

caractere,

şi sunt

sunt doi
despărțiți

munţi fraţi
prin

pră-

păstioasa Vale Albă. Caraimanul munte mai mic prin
intiderea ce o ocupă. se leagă pe creastă cu Babele, care
“ răspunde în V. lalomiţei, iar Coştilele: munte mult: mai
mare pe deoparte se leagă cu Baba-Mare care ajunge în
Ialomiţa, iar pe de altă parte ajunge in metele Obârşia..
Nu e aci locul să descriem toate excursiunile sau mai
bine zis toate explorările 'ce le poate face un adevărat
alpinist, în aceşti 'doi m-ţi primejdioşi, interesanţi şi cu
Caracterul absolut alpestru. Vă sfătuim insă, să nu vă
hasardați fără calăuză pe. „brânele, şiştoacele, văgăunile
sau vaile lor, căci riscaţi să „Vă rămână oasele pe acolo.
- Citâm ca indrumare,

noi în aceşti doi munţi,

următoarele! : drumuri, făcute de

i
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Caraimanul

şi Coştilele

Coştilele:Buşteni (poiana Coştilei), prin V. MăPosiţii admirabile, dar coborâş extrem de greu.

linului.

Caălăuze: N: Butmăloiu (Başteni) şi 'Gheorghe 1. Marin Văsii
(Sinaia), Lungimea drumului:
cam 5 km. Timp
' necesar
apă
găseşte
se
Nu
tovarăşi.
după
şi.
mers
după
ore
2-5
până la: Poiana' Coştilei. Floră foarte interesantă. În văgăuni rămân cantităţi colosale de -zăpadă dela un an la
altul. Excursia e pur alpestră.
--1) Coştilele sau Caraiman—Bușteni

prin V. Albă.

Poziţii 'mult mai frumoase ca'la 'cel de'sus, dar coborâş
eitrem. de greu şi periculos, mai cu seamă din causa
bolovanilor. cari. “fug la vale. Se merge mai numai pe
brânele : Caraimanului. Aceleaşi 'câlăuze ca şi pentru
drumul! A. Excursie alpestră..
“La

Buşteni

ajungem: “in spatele

gărei. vezi, Buşteni,

Plimb. şi ex. 10 B,). Dist. : de parcurs . cam 9 km. . Timpul
ore după

necesar 3—6

"mers şi după

tovărăşilor.

tăria.

Floră extrem de interesantă. Nu se găseşte apă de loc.
Valea “păstrează 'zăpadă.:
j) La Portiţa Caraimanului, plecari dela Buşteni,
(vezi, Buşteni,

Kalinderu

prin' „Poiana

Zlimb: şi ex. 7 B.) în

“Târlelor chiar la

sus, ajungem în poiana

baza

zidului

Caraimanului, şi de acolo când pe brâne când pe creste,
când în două picioare când în patru labe, urcăm la „bor-

deiul berbecilor din Caraiman“ şi apoi. la Portila (cam
1900 m.

alt),

O enormă

gaură

întrun

perete

de

stâncă,

care permite trecerea de. pe versantul Estic al Caraimanului, pe versantul N.-Estic., Vederea este superbă. Locurile sunt grele dar nu tocmai periculoase. Dist. Buşteni
aci cam'7 km. Dela Portiţa se „poate : urca în : siis spre
vârful Selei -Mari: (long. drumului cam 2:km.) deadreptul.:
Drumul-e foarte greu căci panta este așa de înclinată în cât urcuşul abia se poate: face în - patru labe. Dela Portiţă, se mai poate ieşi în partea de sus: a 'V. Albe, urmând

brânele

dela N.-E. şi trecând o Săriloare;
—
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Văile

e lung cam de 3 km.. şi: este foarte , pericu
los,
dela Portiţă am

mai

făcut un

Jepilor ceva mai jodes,
Casa

Coştilelar

-In.. fine,

drum uşor, care, ese în V.

Caraiman, şi care pornește

dela bordeiul berbecilor din Caraiman.;
Călăuze ;.N. But:

măloiu şi Jilipeanu (Basteni). Apa lipseşte
'cu, totul; “Floră

săracă, ;
O
lo
tr
ez
-£) Pe Valea Verde, pe.V. Seacă
; şipe V. Coșştilelor. Coştila, afară de :Y.:Mălin, mai
este brăzdată de o
mulţime de. văi ca :V. Verde,
: Y. Seacă,-.V,, Coştilei, V,
Priporului, Y. Urzicei, etc. Toate,
aceste văi se pot par.
curge, sunt foarte. interesante, dar
'sunt sextrem
de -periculoase; Numai cei absolut tari. se:
pot aventura pe aceste

locuri,şi atunci. bine Ințeles sub conducerea
unei câlâuz

e
de elită cum sunt,. N. Butmăloiu şi Jilipe
anu din Buşteni.

Toate aceste excursiuni, se pot compara cu
cele măi

grele
şi, periculoase.ce se fac !n Alpi. Apa
lipseşte
cu totul din,
aceste văi, „...

!
Dia
Ea
! ra
Se .mai pot face şi alte explorări
în Coştila, /a. lor.
nul cel Aare, pe Brâul Aare, etc.
pe cari însă „nu le-am.

vizitat, incă. a

; 4—BADELE

ȘI BABA-MARE,

ea

=;

a

i

sunt doi m-ţi strâns uniți

unul de altul, şi fac parte din lanţul
"drept, (despre
. Ialo-,
miţa) al culmei Bucegi. Pe. Babele: sunt;
o. mulţime - de

stânci în formă

de ciupercă,

formă

datorită

erosiu

nilor,
- produse de vânturi, Am. spus la parag
raful 3, cari sunt
drumurile cari pleacă dela. aceşti
munţi nu prea impor-,
tanți. Tot acolo am arătat.că .dela::
Baba-Mare. se poate.

„ ajunge uşor. în vârful .Coştilei, | făcând
un
câtre E. Apă

se găseşte

.câte, odată

lângă cari trece drumiul

arc” de cerc

in două viroage:pe;

a

i ii
„ S-BABA-MARE-VÂRPUL OMUL. — Poteca de cal
şi:
de picior continuă a
urma

Baba-Mare,
apoi trece

pe spinarea Coştilei pe care. o străbate
pe. la N.-E., apoi'pe la
N.-V., până ajunge la Obârşia deasu
pra Vâei Sugarilor..
Ac
:drumul

se. împarte

in. două,

—
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Vârfal Omut

Obârşiei*, este mai: bun, mai lung şi pe'el pot

merge caii. "Pe jos ppe sub Brâul Obârşiei“ este mai scurt,
mult mai greu şşi numai de picior. Vederea de sub această
imposantă'cingătoare' este -fruimoasă: de tot: Se::vede' în

faţă Morarul

cu colțurile: lui de stâncă numite „Diiţi:

Babei“. -E| se întinde dela Omul spre Azuga, care se ză- .
reşte' jos în vale,: iar.“:V: Cerbului: pe“al cărui: “versant
drept suntem, se întinde la picioarele noastre cu fcumoa:
sele ei circuri glaciare. Odată brâul trecut urmează şeaua
despărţitoare nuniită: pa-tele V.-Cerbului. (2550 m), care
separă. culmea

Bucegi de culmea

Strunga.:

:

:

- Această şea are o “importanţă geografică deosebită, prin
faptul: 'aşezărei ei pe linia de partagiu a apelor basinului
Ialomiţei” 'de al bazinului Prahovei. După m-telt Val.-Cerbului, “poteca” urcă:'din” greu, direct la Omul

(su m.),

aproape!'de'care se 'uneşte 'cu- drumul grănicerilor, care
vine pe frontieră dela Strunga. (Dist. Foişor-Omul 22 km. şt
timp necesar. 4:2-7 Ore: după: mers.) Dela -'Baba-Mare la Omul

inu

se 'găseşte! apă idecât primăvara,. în viroagele: Coştilei.
a) Dela Coştila în vârfurile Obârșiei.— - Frumosul
Obârşia, este!'un imunite -izolat între aMuenţii! 'Ialomitei; şi

el 'se leagă de:'culmea

Bucegi ! prin 'o 'mică!: porţiune în

partea lui 'N.-Estică. Din poteca care urcă 'deasupra Brâu-

” Titi său,” 'se continuă” urcuşul! până: în' vârful cel mare
(2 509 m.), care este un întins platou, de altfel ca toți munţii

din masivul Bucegilor. Din ' acest -vârf se coboară: prin
altele: două mai micişi apoi pe versantul său -Sudic se ajunge în: V.: Ialomiţei, în locul unde aceasta primeşte V.:
Sugarilor,: De'aci se poate merge la Peşteră pe Ialomiţa:
în jos, sau la Casa

Caraiman, urcând

la deal drumul

de

mai .sus'3 d. Dist. totală Casa Caraiman —Obarşia — Casa
Caraiman cam 9km., şi timp necesar 3:-4 ore.. . -:i -:6..—-Y ÎÂRFUL

OMUL,

unul din

cele:mai :înalte

ale Car-

paţilor, Româneşti, face parte din m-tele Moraru
şi din
culmea. Strunga (vezi, 'masivul Bucegilor): Prin el trece fron— 202 —
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Omal

tiera Ţării care venind - după Doamnele urmează
spre
Predeal prin Bucşoiu.. Vârful Omului este in realitate
un
intins şi trist “platou” orizontal, aproape:- lipsit: cu
totul
de vegetaţie şi de pe care vederea este foarte frumoa
să.
Astfel de pe laturea de E.; se vede în: România: V. Pra-:

hovei. De pe cea de V, se văd masivele Pietrei-Craiu:

lui, Leaotei şi hăt departe în ceață uriaşul masival
lezerului-Păpuşei străluceşte la soare, Dela Pavilionul Omul

se vede bine culmea Bucegi şi V. Ialomiţei, iar din Nor-

dul lui; platoul Transilvaniei
cu numeroasele lui sate ro-

mâneşti, pare la o aruncătură de piatră deşi este la 2 ooom.
dedesubt.

La:

Omul este.

o bună casă de adăpost, con-

Struită de Eforia Sp. Civile, unde se găseşte un îngrijitor
(4 Ianie —4 Octombrie), care în schimbul unei plăţi minime
dă turiştilor apă rece şi limpede şi le face focul la sobă.
Dela Omul pleacă următoarele drumuri:
i
a) Omul-—Bușşteni prin-V. Cerbului.— Drum frumos de cal şi de picior, lung de 13 km. Ajunge la. Buşteni la Eliseul V. Cerbului,

trecând

prin Poiana

Coştilei

[oezi, Başteni, Primz, şiez. 9 B.). Dist, Omul-P, Coştilei 8 km.

P.Coştilei— Buşteni

5 Km." Poziţiile sunt frumoase şi nu

Sunt periculoase. Apă se găsește ceva mai sus de P.-Coştilei, cam în dreptul Piezrei.Pârlite. - : : - aa

6) Omul-Buşteni sau Predeal prin V. Mălăeşti și
Dihamu
— Drum
l numai de picior până la Dihamul. Dist,

Omul — cârciuma Mălăeşti, 6.km. Cârciuma Mălăeşti-Di-

hamu prin poteca T. Ionescu, 4 km, Dihamu-Buşteni, 8 km.

(Vezi, Başteni, Plimb şi ex. 12 BJ, sau Dihamu-Prede
al pe fron-

tieră, 15 km. (Vezi, Predeal, Plimb. şes. 2 B.). Drumul e foarte

pitoresc şi uşor, fiind potecă lucrată, care însă având
scări de piatră pe alocuri, nu o pot coborâ: caii. Ceice
vin călări până la Omul, pot coboră :pe jos până la

cârciuma

Malăeşti. De aci vor'urcă " poteca “Tache Io—
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Bacşoiat

nescu 1): pe: Bucşoiu:şi
apoi :vor 'coboră 'din nou la'Di-!

hamu;

unde vor:intâlni caii cari au venit: dela' Omul prin'

V;:Cerbului, -P..Coştilei. şi! Poiana: Morarului lă Dihaniă

(dist cam-:3 km;).0) Di

Dita

-Este.un:drum'şispentru

te 7

petit

pe ut

cai care vine: dela Cârciuimă

- Mălăeşti şi- ese: la: Dihamu..pejos
: prin: V. Glăjăriei şipe
la Baraci, dar în: cazul acesta:trebue ca:să coboare! caii

şi V.'Mălăeşti, -care'leste periculoasă. pentru'ei. Apă: se

găseşte numai la Mălăeşti:-V. Malăeşti şi poteca T.:1onescu sunt - în. Transilvan:ia,
căci frontiera trecpee::la

Dihamu,;.! si. ...: metre tii za!
TE
ai
e
i
:
-: Cabana 'Mălăeşti, impropriu numită Carciuma Mălăeşti,
este. un; adăpost. spaţios construit de:soc. Carpatină! din
Braşov, pe.
i Mălăeşti.
V.
cam la :1 600 m. alt, în 'locul:

,

unde. incepe! regiunea păduroasă :a văei. Cabana este
sub

conducerea

unei. familii: Române; ! (Stsnils); şi :'se: găseşte

aci totdauna (în: timpal: erei); vin; bere; lapte-- și: cafea
'cu
lapte, 'ceai;:pâne, unt, pui fripți, ete;: 'cu'prețuri mult inai

mici. ca în: România.!
Are. şi pături cu saltele.-de. paie.
(1.:coroană ; patal pe. noapte;

şi 50 bazi o cafea

ca: lapte)...

u.€): Omul-Bucşoiul prin V. Bicșoi! la: Dihâmui.--:

Drum' greu
moment

numai

de. picior... Nu

exista: potecă::: La'un

dat se trece. o 'săriloare'?), şi apoi se coboară în

"poteca “Tache -. Ionescu,: aproape: de ;Dihamu.' Drumul e
puţin. periculos şi nu prea.:interesant.:
Dist; Omul-vârf
Bucşoi (2477 m.) cam 2.km.: Varf Bucşoi-Dihamu cam 4

km: :Vârfal: Bucşoiului este hotar: intre jud.. Prahovă şi
Ci

a

Poze
E
e
“ 2)A "fost făcută cu cheltueala d-lui Tache

:

PN

Daiasi

patimi
Ionescu. Pi , ! ÎN

'2) Săritoare, se nâmeşte o stâncă marc care astupai0
valeşi: care

trebue sărită pe deasupra.Se mai numeşte săritoare şi
prăpastia care
separă două stânci peste care trebue să se 'păşească pentru
a putea
continua “drumul. Aceasta e,cea mai periculoasă şi aşa
e pe.V.. Mo-,

farului. Uni perete: drep
de stâncă
t de câţiva mâtri pe care trebue să
te laşi în jos, este tot o săritoare.
”
”
Cuvântul de săritoare în înţeles ciobănesc, înseamnă cascadă.
—
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Omul-Bran

Dâmboviţa. si între Ardeal și Ţara Românească, Vederea in.Ardeal de pe. intreaga coastă.a Bucşoiului este
admirabilă, şi nu greşim spuind că e unardin' cele mai frumoase din Bucegi. Apă nu se găseşte de loc. Valea Bucgei
e în Transilvania. ..
DC
ra
a:
- d). Omul— Valea Morarului la Buşteni.— Drum răa
şi periculos, numai de picior. Excursie pur alpestră. Nu
există potecă, Călăuze: N. Butmăloiu şi Jilipeanu (Huşteni),
ciobanu Ştefan .din Moraru şi Niţă: cioban în Vânturiş,
cari sunt singurii buni cunoscători ai acestei admirabile
și periculoase văi. Ea poate fi parcursă prin trei locuri
deosebite. Prin fundul văei.
şi atunci dist. Omul-Poiana
Coştilei este cam de6 km. Pe malul drept al văii, şi,atunci

dist. Omul-Poiana Coştilei este cam de 7 km., şi pe malul
stâng cel;mai frumos şi primejdios, cu dist. cam de 8
km. Această interesantă vale prezintă trei
, circuri .glaciare. Nu se găseşte apă decât la Poiana Coştilei. Valea

păstrează zăpadă. - Flora extrem 'de bogată şi interesantă.

£) Omul--Peștera Ialomiţei. Vezi artera III. . - :
4 Omul-—- Râşnov.—Se merge tot pe V. Mălăeşti, şi
dela Cârciuma :Malăeşti,. în loc să luăm la dreapta poteca “Tache lonescu, urmăm valea în jos până la Râşnov,
Drumul ţine cam 3—5 ore, dar nu putem da alte detalii
asupra. lui pentru:câ noi nu lam făcut. Lung. „drumului,
Omul-Râşnov.e de 13km.
..
i
2) Omul -—Strunga pe frontieră. Vezi artera ur a
7: — OMUL— BRAN (TRANSILVANIA). — Dela Omul la

Bran (vezi descrierea Branului în „armă), nu se poate merge de
cât cu piciorul, căci nu există poteci lucrate şi afară de
aceasta povârnişurile sunt colosal de repezi. Trei sunt drumurile:pe cari se poate ajunge acolo, toate in TransilVania,
a) Omul — Bran prin Clinoea. — Calauza; Nicolae
Voinescu din Poarta (com Bran). Dela Omul pornim către
N-V, urmâm. creasta m» „teluii Gaura, apoi pe la Scări:

ARTERA

1.

.

”

Omal-Bran

trecem pe Țigănești şi pe! : Clincea, apoi 'coborâm pe la
isvoarele: Văei Drincea, traversăm : pădurea Zănoaga,

muchea Buricii, muchea Orbului,V. Oprişului, V. Poartei
şi ajurigem la. Poarta

de

unde, peste

a km.

suntem .în

Bran. Total,' Omul-Bran prin Clincea şi Poarta' 11 km.
Apă se -găseşte in mai multe locuri, dar. numai In partea
de jos a drumului. Locurile sunt uşoare şi foarte j pitoreşti.
Timp necesar 3—4 ore,
:
4

Omul-Bran

prin

Gaura, — Călăuza, "Gh.

Negrea

din Şimon, şi alţi ciobani. Dela Omul se porncşte pe frontieră pe Doamnele, şi apoi imediat secoboară versantul
Nordic al Doamnelor până în fundul Văei Gaura lângă
o fântâniţă. Nu există potecă şi coborâşul se face numai
cu piciorul.

Valea

foarte. interesantă.

Gaurei,

având

Ea prezintă

cheie -splendidă' „Cheia

aspectul

alpestru

un: circ glaciar,

Gaurei“;. un coborâş

e

are o

pitoresc

„Fruntea Căfunaştuhui«, o cascadă colosală cu trei etaje
„Moara

Dracuhiia „ Şi alte splendori. Dela

lui, începe o potecuță

pe dreapta văii

Moara Dracu-

care 'merge tot

prin 'pădure, şi inainte de a ajunge la satul Şimon, trece.
peste un mic platou numit Preduşul, de unde vederea
asupra Pietrei- Craiului este admirabilă. Se coboară acest
„platou şi apoi se urmează V. Șimonului prin Şimon, până
ce se întâlneşte şos. naţ. spre Bran.

Dist. Omul-— Moara

Dracului cam 7 500 m., şi de aci la Bran' (otei Fritz) cam
16 km. Total Omul—Bran prin Gaura 23.5c0 km. Pe tot:
acest drum se găsesc isvoare şi fântânițe cu apă delicioasă. Timp necesar pentru coborâş 6-8 ore.
.
c) Omul-Bran prin Ciubotea. — Coborâş obositor
dar locuri grandioase. Dela Omul pornim 'pe: m-tele
Gaura, apoi trecem pe Ciubotea ale cărui muchi şi brâne
le coborâm până în satul Poarta (com. Bran). Dist 18 km; .
dela Omul. Poarta-Bran 2 km. Total 20 km. E preferabil
ca acest: drum să fie urcat, panta fiind prea colosală pentru coborâş.. Apă nu se găseste de loc. între. Omul şi
—
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Omal-Strunga

Poarta; Timp necesar 8 ore pentru urcat şi Gore pentru
coborâş. Călăuză, N. Voinescu, Poarta" No. 126, (com. Bran),

In rezumat! distanța de la Sinaia la Bran prin Omul
este de aproximativ 45 km. si numai

jumătate din ca.o

pot parcurge caii. Locurile nu sunt din cele uşoare, dar
„nici din cele prea grele, şi un bun mergător alpinist,
"poate străbate cu uşurinţă acest 'drum întro zi (12 ore),

Peisagele de pe întreg parcursul sunt încântătoare. Excursiunile

dela

N-rile

2a,

zh,

zi,

3j,

3k şi 7c, sunt

excursiuni foarte grele, periculoase, şi pentru a fi făcute
sunt” necesare:

fringhia, ghetele cu tinte sau mai bine cu

„crampoane şi baston cu cârlig.

IL Sinaia—Omul—Strunga-—Peştera-lalomiei —Vârf-cu-dor—Sinaia.
1,SINAIA—PIETRELE-ARSE— OALUL. —Vezi artera,

N-rile 1, 3, 3-a şi 5. Dist. Foişor-Omul 22 km.

!

„2.—-OMUL—VAMA STRUNGA.—Drum bun de cal şi de
picior, lucrat de grăniceri si numit Drumul Grănicerilor.
E] urmează frontiera “Ţărei. Dist. este cam de ro km.
Poteca, lată 1:/, metru, porneşte de la Omul ocolindu-i
două

mari

vârfuri (2 509 şi 2 479 m,), si

intră

pe

uriaşul

m-te Doamnele, urmând versantul meridienal şi trecând
pe deasupra Mecetului Turcesc (sezi, Valea Ialomitei). Poteca
urcă şi coboară în total vre-o 7 mari vârfuri ale Doamnelor, toate cu inâlțime mai mare de 2 330m. La dreapta, dealungul. acestui drum se află versantul Vestic şi N

Vestic al Doamnelor, care se coboară prin ziduri verticale în V. Gaurei. La stânga este V. Ialomiţei, de care
insă suntem despărțiți printro colosală ramură a Doamnelor. Pe

acest

munte, sub

o movilă

de

frontieră cam

la 500 m. distanţă în spre V. Gaurei se află un mic
Şipot de apă. De pe Doamnele poteca trece pe la is—
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Omal-Stranga

vorul: văei' cu acelaş nume, Si; intră pe Bătrâna, munte
colosal, cu, două. ramuri; ca şi: precedentul.. Poteca ur-

mează vârfurile lui, şi “deodată in dreptul unui vârf
mai ascuţit numit Vârful Tapului 1), coboară brusc vre-o
so =100 m. la isvorul- Văei Lenita, afluentă a Văei Bătrâna, unde se găseşte.o apă . excelentă, De aci . poteca
urcă: din nou, conturnând.al s-lca mare vârf al Bătrânei'

numit vârful Colţii, şi ajunge iar pe creastă pe locurile
numite ; Colţii Leşnifa, deasupra . Văei Oarbelor sau a
Schitului, - Din colțul care domină .V. Oarbelor se văd
foarte bice sălbatecile chci ale Batrânei. De aci drumul.
urcă tot şerpuind m-tele Colţii-Strungei cu -cele cinci
vârfuri

ale sale, dintre cari cel mai

mare

poartă

numele

de vârful Gutan, şi apoi trece pe m-tele Strungele Mari,
coboară versantul Sudic. plin - de: bolovani! al: acestui
munte şi ajunge 'la trecătoarea-Strunga de pe StrungaTiţa (1980 m. alt.),
: Toţi acesti. munţi

sunt. foarte caracteristici - prin spi-

narile lor, albe ca "zăpada; întoarse spre frontieră. Timpul necesar; pentru:a parcurge, acest, admirabil drum
este, de 2—4

ore după. mers,

sau de 4—6

ore pentru ur-

cuşul de; la. Strunga la Omul. Vederea. „pe. întregul drum
este splendida, atăt . în. Transilvania. , (ăreapta), cât

şi

in

„România (stânga), unde. se vede tot timpul masivul Buce“gilor şi V, Ialomiţei. In dreapta, maiestoasa Piatra-Crai
ţine stovărăşie călătorului de la Omul la Strunga.
!

" .) Iată legenda

acestui

-

a.

vârf,

'prin aceste locuri de ş6 ani

auzită

In acea:

1

.

de la un „cioban, ccare “păstoria

neintrerupţi (in 1925), Se zice că în ve-

-chime pe când fugeau boerii la Braşov de 'urgia păgânilor, o » ceată
Întreagă a plecat de la mănăstirea Sinaia, spre Vârf. cu-dorŞŞI spre
Strunga ca să treacă în Ardeal. Cum nimeni nu cunoştea drumurile
au rătăcit „prin aceste locuri, unde surprinzându-i noaptea s'au
cul:

cat. Peste noapte un ţap sălbație furios, a prăvălit
lători

1n prăpastie,

şi

de atunci

colţului

Jul Tapului,

—
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Doamnsle

|,

stă porţiune:a culmei. Strunga; cu aspectul
absolut alpestru, se pot face următoarele explorări
interesante: |
a) Omul

prin

Doamnele

în V, Ialomiţei, —

Drum

numai de picior. Lungimea de ia 4710
km. după păr:
țile parcurse; Doamnele este un munte cu
prăpăstii pe-

riculoase şi spăimântătoare pe. ambele. versante,
Nu are
apă

în altă parte, de cât isvorul citat mai
jos în V. Doamnelor.
|
E

sus, precum şi
Ra

6) Omul prin V. Doamnelor în V, Ialomiţei..— Acest

drum nu.presintă nimic deosebit. Tot timpu
l urmăm fundul Văii Doamnelor, mare afluent pe dreapta
al Ialomiţei.

c) Doamnele--Căţunu-Mic în V. Gaurei.— Drum

greu şi periculos, care nu se poate face
de cât sub con-.
ducerea: „unei .călăuze experimentate. Cobor
âşul. incepe
cam de pe la jumătatea Doamnelor iin Ardeal), prin
abruptul său; versant. Vestic:şi avem de coborât
prăpăstii îngrozitoare. Timp .necesar 3—4 ore, pen
tru
a eşi în V. .
Gaurei
,

tocmai

sub doara.

continuând eşim la Bran.

Dracului (vezi, 1, 7 b.)
de unde
;

A

Ajungând în V; Ialomiţei prin drumuril
ea) sau 4) putem continpe.
ua.
vale în. jos, până la Peştera Ialomiţei.
d) Bătrâna la Peşteră prin Cheile Bătrâ
nei sau
prin Colţii Bătrânei.— Ambele drumu
ri sunt admirabile şi uşoare. Nu putem da nici o distan
ță pentru că
ele pot varia la infinit, după itinerarul.
adoptat.
- Se găseşte-un

isvor pe V. Oarbelor. lângă

un

bordei,

şi un şipot pe colții de lângă stână.. Apă
mai este şi în
V. Bătrânei.
DE a ate
MR
-.8:—STRUNGAVama
.— Strunga este o clădire mare si
bine construită, cu vre-o 8 „odăi, unde.
graţie amabilităței vameșului se pot petrece nopţi bune.
Despre caracterul acestui munte am vorbit la masiv
ul Bucegilor. Ve-

derea este foarte frumoasă, atât în Ţară
cât şi în Ardeal,
Dela Strunga pleacă următoarele drumu
ri :,
—

In manţii Sinaei, Rucăralai
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-"a) Strunga

UI

-— - Pietrele-Albe pe

artera IV. i

ai

Stranga-Peştera

.

frontieră, — - Vezi

tii

i

5) Strunga — Bran. prin vama. Guţan. 2 Drum de
cal şi de: picior 'lung 'cam de 20 km. Drumul pleacă la

vale dela Strunga, si urmează creasta m-telui Guţan si
Grohotişu până: la! Bran." Intre Strunga şi vama ungurească Gutan, se face'cam; trei' sferturi 'de 'oră.. Drumul
e foarte bun,
după

mers.

uşor „şi pitoresc. Timp necesar. 4
a

-:c) Strunga

ten

5 ore
„7

Polaiia-Florilor pe

oreastă.. — Drum

frumos şi:uşor. El: urmează: crestele munţilor Cobeani,
Deleanw,- “Tătaralui,

Bulboacele, Lucăcilă

şi Cetatea-Za-

. noaga'sau "Poiana-cu-Flori. Poziţiile sunt pitoreşti şi timpul necesar este de! 2—4: ore. Dist: cam 10> km: Nu există
potecă, “Apăise

găsește în două locuri,

.i..:::

4.— STRUNG A-PEȘTERA IALOMIPEI.— Drumul bun si
lat de'z m, coboară-în” zigzaguri m: tele Strungăriţa până
în V. Ialomiţei.: Timp" necesar:z. oră, Caii merg bine. Vederea e frumoasă. Dist. 4500 m.
II
E
5, | PEŞTERA: IALOMIȚEI, este situată eta, Valea Ialoniiței) :pe dreapta răului cu “acelaş nume, în defileul sau
Cheile Peşterei,: pe: 6.terasă, la:18 m., deasupra nivelului
râului, şi la 10 km:: distânţă de isvoarele Ialomiţei. Splengoarea: drumului. până la:peşteră, poziţia încântătoare în
care se găseşte ea situată, precum şi curiozitatea natu-

rală ce o deşteaptă

dânsa,

fac ca.

în fiecare an să fie

vizitată de mai bine de soo persoane,
Iată în rezumat descripția acestei interesante peşteri,

dată de D.nii Popovici-Hatzeg şi I. Sângeorzan 1) şi completată cu observaţiile noastre proprii. . i.
-..ii
"Peştera

Ialomiţei, a

către Soc. Carpatina

fost

desfundată în:anul

1897; «de

din. Sinaia, care: în' acelaş timp

a

.

1) Vezi: Buletinul Soc. Iaginerilor şi Industriaşilor din 2595,
cum şi: Găleşescu, Sinaia şi împrejurimile.
„—
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făcut în interior. scări şi poduri. Se pare că -ea este cea

mai. importantăşi mai mare, din toate grotele-României.
„ Gura ei în formăde semicerc, are 20 m. înălţime, 16 m,

lățime, şi se deschide in. „Grota ::Mihuea- Vodă“ . spa:

țioașă, luminoasă şi lung
de ă
115 m. Acl, în gura ei, se
află mănăstirea numită -„Schiful ;Peştera Ialomitei“ atât
de cunoscută astăzi. Grota, Mihnea-Vodă 1şi- păstrează

dimensiile

mari, cam

pe o adâncime

de zoo

m., .unde

deodată se,strimtează brusc (117, m. însițime), Acest loc a:
fost .lărgit:de Soc,

Carpatină,

aşa

că de

unde

înainte,

trecerea mai departe era foarte grea şi periculoasă, as-,
tăzi se poate face cu cea mai mare uşurinţă.
„
„Din

grota Mihnea-Vodă

prima

cavernă

care urmează

este „Peştera Decebal“, un soi de dom din care mai multe
intrări,se deschid spre alte galerii laterale. La dreapta,
o mică galerie se îndreaptă spre V..iînfundânduse imediat. Puțin mai la stânga urcăm pe bolovani uzi şi. alunecoş
. spre
i Grofa. S-ta Afaria.- Pentru a pătrunde în
această cavitate,-a cărei Inălțime este dela 2 la 8 in. şi
lățime cam de 8 m.; trebue să mergem pe vine căci ga” leria este foarte joasă. In fundulei este o'mare crăpătură, pe care nu se poate

s'o credem,

trebue să

intra, dar care, avem

comunice cu

motive

o excavaţie impor-.

tantă,
|
i
SR
. Revenind la Peştera Decebal şi continuând in sus, vom:

urma 0.galerie lungă de 4o:m. în fundul căreia se gă-.
seşte o cascadă zgomotoasă, şi un zid vertical de piatră
ce, pare;că Inchide peştera. În adevăr, trebue să ne suim
pe.o scară inaltă de 4 m. care urcă acest perete şi care
ne: conduce

deasupra

intro

nouă

galerie ce se întinde.

dealungul unei crăpături adânci. De aci, intrăm intro,
mică -cavernă, de unde trecem in deschizătura mai mare;
numită „La Răspântie“. care este la 35 m. mai sus ca,
intrarea .peşterei. „Din acest, punct pleacă 2 drumuri,

Unulla dreapta, coboară pe bolovani alunecoşi printr'o
— 211 —
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strimtă şi: ajunge la două lacuri: de'o

transpa-

renţă ideală, Nu putem descrie splendoarea acestei grote
şi efectul.i miraculos ce-l fac “draperiile şi concreţiile ' cu
formele: lor fantastice, reflectate în apele limpezi ale lacurilor; Locul se numeşte: „Lu /acuri", şi fiecare: din ele
e lung:de 12 m- şi! adânc! de 3:la 3m.'s0. Ace

Revenind: la Răspântii 'so'luăm
acesta e

greu

de

găsit.:'El urcă

„foarte alunecoşi,şi răspunde

la Stânga:
tot pe

în cea- mai

Drumul

bolovani

uzisi

|

vastă : cavitate

din 'această. peşteră, care e numită. „Grota Urșilor“. Ea
e cu .mult mai mare şi mai imposantă decât oricare alta,
prin dimensiile: uriaşe şi prin graţioasele sau bizarele ei
concreţii

calcare, agățate

de tavan şi de: pereţi. “Această

grotă are 76:m. lingime; 35 m: lățime şi cam 30 la 4qomînălțime. Pe dreapta, ei, se află un bloc calcaros enorm;
pe care spânzură mici draperii 'verticale şi paralele, aşa

că. văzut prin: serni-obscuritatea peşterei, :pareun elefant
petrificat.: Grota” Ursilor este cu: totul: lipsită” de apă, şi
âci sau

găsit case şi chiar'schelete întregi

'de ursul

«ca-

vernelor (Ursus speleas Blum.), i:
i
:
„ Continuând. exploraţia printre bolovanii gigantici cari
încurcă solul acestei imense :caterne; să ne îndreptâm .
spre. N„-V.' unde diimensiile 'peşterei scad. Zeci de metri
„cubi de dărâmături abia te lasă să inaintezi, şi probabi:

că aici au fost ultimele ascunzători ale urşilor cavernelor,

căci

în

această

meroase'osăminte.

parte s'au

- *

găsit

:-:

: Pe deasupra acestor bolăvani,

Di

mai “cu

bt

cari formează

seamă nu-

ia
un soi de

punte,. pătrundem în: „Fusidul Peşterei“- printr'o galerie
inaltă de 2 m, strimtă: și împodobită cu! sute de stâlpi
cari leagă tavanul de: 'podeală. Efectul minunat al stalactitelori cristaline, acoperite de strălucitoare picături de
apâ'ce se scurg dealungul lor este indescriptibil. Rămâi
în: extaz, şiş nu ştii ce să priveşti întâiu, draperiile: îndoite
și sucite în 'mod bizar, stalactitele strălucitoare ca aurul,
—
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concreţiile albe ca laptele, sau stâlpii DĂ impozanţi: pe cari
se sprijină tavanul

grotei.

Urmăm această galerie
leria 'Apelor,« lungă: de. 15
şi cu direcţia spre N.-V.
bită şi.ea în mod magic

i

i.

„n

iti

ete

cam 3o m. şi ajungem în „Gam, lată de 2 m,, înaltă: degm.
Prin' această galerie, impodocu tot soiul de formaţii calca:

roase, curge apă multă, care primăvara în: urma topirei
zăpezilor vine foarte mare aşa că galeria devine imprac-'

ticabilă. Pe jos, este:aşezată o punte lată de lemn, incât
putem merge foarte bine făra a: ne uda: picioarele; E
- Peştera se” isprăveşte „La 'Al/lar* unde: sunt stalacti.
tele aşezate în aşa fel, în cât Ii da iimpresia pe departe
a unui altar de biserică.
Inainte nu se

mai! poate : merge, dar. 'starețul : actual

dela peşteră, Ieronim, susține că pe timpuri secetoase
când apele scad cu totul se poate pătrunde mai departe
de Altar încă vre-o 200 m, tot urcând.la deal şi el zice
că ar fi intrat chiar pe acolo de'câteva ori.:
- In orice caz, cert este că,;: "peştera se mai; continuă dela
Altar, şi cu o lumină puternică şi: îndreptată potrivit se
poate vedea că grota se. intinde în sus. -

Formaţia: acestei

grote, ca -in' general

a tutulor

peşte-

rilor, 'se datoreşte acțiunii disolvante şi prelungite â apei

asupra calcarului.
Cum am spus, solul acestei peşteri este în pantă, mai
peste tot acoperit

de bolovani de toate mărimile,

în grota Mihnea-Vodă panta e foarte dulce

„totul plan.

numai

şi solul cu

E

Societatea Carpatină, a deschis- o, şi i-a făcut în inte:
rior poduri, punți şi scări 'cu rampă. Din cauza umezelii continue, lemnăria a putrezit aproape complet, şi
„ de oarece astăzi nu se.mai i ocupă

,

nimeni

,

de peştera, ele

1) Rezultaţi din unirea unei stalactite cu o stalagmită,

i

.

Pot

ceai
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n'au mai:fost; reparate, 'aşa că: actualmente accesul până.
la Altar este foarte dificil şi uneori chiar periculos, -- iai
„:Nu. ne putem:oprl, de a deplânge aci, puținul.scrupul
pe care Pau; ayut unii din vizitatorii acestei grote, cari.
pentru plăcerea: de a avea pe masă o bucăţică; de stalactită sau stalagmită, nu. Sau dat în lături de a. sparge
coloane şi draperii întregi; În adevăr, interiorul peşterei:
e. acum Intro stare de plâns. Tot ce era' accesibil a: fost spart. Au fost, persoane cari au. mers; până acolo, în 'cât:
trăgeau Ja ţintă,cu revolverul;-în lămpile cu petrol, puse.
de.soc. Carpatină: pentru luminatul grotelor, sau în stalactitele şi draperiile bolților. ;: 4.
sii
- Peştera Ialomiţei, este cunoscută: de: mai: mulţi secoli,
şi In, ultimele ; zecimi de; ani i s'a- dat mare importanță
de străini” şi. mai cu "seamă, de Nemţi,- cari au vizitat-o
des şi descris- -0, de mai: multe ori... ,., 4,1
VI

„In interiorul „grotei, Mihnea- -Vodă, se află, mica , bisericuță „Schitul
Peştera Ialomitei“ ridicată la 18:9,de Popa
Gheorghe, Popa Jaja, Ion Baltag şi leromonah Ghironte,
care--a. fost; și: primul: stareț, toţi .din Moroeni. Acest
schit a fost clădit pe urmele unui schit-cu mult mai ve:
chi, fondat se zice de Mihnea-cel-rău, în secolul XVI-lea +).

Lucru sigur este că, înaintea actualului schit exista un schi"tuleţ foarte vechi, situat
—

.

cu

vre-o ro

Să Se

-

i

m. mai

în interiorul

i

:

sai

EA

"3 lată ce ne spune tradiţiunea în această privinţă: „Michnea- Vodă
venind odată în creerii Bucegilor şi intrând în peştera dela: Obârşia
Ialomiţei, sprea consulta o vestită vrăjitoare care locuia acolo, aceasta
blesteme Ecozav, încat Vodă speriat a luat-o la fugă, prin padiiti, pana!

ce a căzut jos leşinat,

'

Nişte ciobani dând de' el Pau transportat la o stână” unde şi-a ves. :
nit în fire. Atunci Michnea-Vodă
zidi în gura peşterei un schit şi
orândui acolo câţiva călugări, în semn de mulţumire că a scăpat cu
viaţă“. (lon G..Babeş,
op, cit.). .
i
NC)
d
—
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peşterei,: decât. actualul, și care a: ars până. în: temelie
în 1818.

-

a

a

Da

dt a

e

lată staretii cari s'au succedat la peşteră: eromonachul
Ghirorite, 1819-1830; Ieromonachul Ieronim, 1840—1861;
leromonachul Gherasim, 1861—1894, era la peşteră de la

anul 1844, şi d-l N. Bogdan, iniţiatorul nostru în, alpi“.
nism, Pa cunoscut pe acesta bine. D-sa imi spune că
monah era foarte" cult şi că adeseori şedeau de
ore întregi. Actualmente este stareţ. vrednicul de
Ieromonach' Ieronim, care e acolo din anul 1885, si
din 1894.

acest
vorbă
laudă
stareț

:

Pe bolta superioară a peşterei, deasupra Schitului, cam
la.15'm. înălțime se află. următoarele inscripţii, aproape

şterse de vremuri :
LE

(cea

mai

dela stânga),

„Însemnarea

de

când am

venil aicea

în

schitul Peştera la lcatul 1340, şi am şesut
nim Jeromonachul, cu multe scârde pentru
_ II. (mai, 12 dreapta, mai sus şi mult mai
de Popa Gheorghe, Jon Baltag ; și Jeromonach

până la lealul 1861, Jeropăcatele mele“.
vechie), „Făcut acest schit
Ghironie, în locul .'. . «

ed

ese

atente

-Rândul punctat este
cunoaşte 'nimic acuma.
se'şterg. văzând

eee

aie

a eee

la 189%,

şters de tot, aşa că nu. se mai
Din nenorocire âceste inscripţii

cu: ochii. Aşa

cum

sunt redate

aci, au

fost ' copiate in 1905. În anul 1909, din inscripția Il-anu
se mai: putea citi: decât cele g cuvinte dela începutul ei
şi cele 2 dela Âne; restul de 4 cuvinte au devenit invizibile.-:
e
“Actualul stareţ a Inceput in 1905, construcția unui rând
de 'chilii, precum 'şi a unei noi! bisericuțe de lemn, pe
stânga Ialomiţei,:intr'o poiană frumoasă la piciorul Co/[ului cu Cruce din faţa peşterei. “Astăzi după multă osteneală: şi cheltuială, 'căci singur a lucrat:o şi făcut-o pe

socoteala proprie, bisericuța este complet gata. - î::1:
La inceputul anului 1908. vechile 'chilii călugăreşti din
gura peşterei au ars până:în temelii.In câteva luni însă

acest stareț, graţie şi unui mic. ajutor acordat
“de Casa

:
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Bisericii, le-a ridicat la loc mai! înalte, mai încăpătoare

şi cu mai multe camere, în cari călătorii întârziaţi „pot
a.
o
petrece. noaptea: foarte bine,
" Să spunem câteva cuvinte. asupra vizitărei peşterei. .

“ Acum câțiva .ani, Soc. -Carpatină avea un om. al. ei
acolo, care "conducea: pe călători în interior, în schimbul
„unei taxe de un leu de. persoană. Peştera era. luminată
de: lămpi cu. petrol, iar .vizitatorilor Ji. se dedea. si „câte

o' lumâriare.. Organizaţia de atunci era foarte bună, atât
pentru peşteră: cât şi: pentru călători, căci pe deoparte

grota era păzită de stricăciune, iar pe de altă parte visitatorii aveau totdauna la dispoziţie, în schimbul acelei

- minime

taxe;:0 călăuză experimentată, lumină, şi în peş:

teră poduri şi scări ţinute în stare bună, Spre: nenorocul
acesta n'a putut ține mult,

însă al peşterei, aranjamentul

de oarece mulţi se: “lipseau de a intra în: peşteră decăt
să plătească taxa, iar 'alţii: luau Ja bătae pe 'omul societăței, şi intrau fără să 'plateâscă Consecința acestei purtări “incalificabile” a multora din 'visitatori, a fost că Soc.
Carpatină, care nu putea cheltui din pungă, şi-a. retras
îngrijitorul de, acolo.

1l avem

Rezultatul

azi: subt ochi ;

pe deoparte peştera în stare lamentabilă, pe de altă parte

“turistii lipsiţi, de călăuză, de. lumini, şi expuşi

a-şi rupe

gâtal;prin; peşteră, un e s'a rupt, şi Sa putrezit

Călugării Ioil, şi. Varsanufie,

în: schimbul

totul,

unui :bacsis de

3-4 lei, conduc actualmente pe visitatori în interior, dar.
greu-pot: şi ei ajunge

până la Altar, căci

sunt bătrâni

rău. .Lumânări se găsesc de cumpărat la peşteră cu 10 b.
bucata, Noi când intrăm, inăuntru, ne luminăm calea cu
un felinar cu „acetilenă, pe care îl aducem de acâsă. E-,
fectul este 'surprinzător...Peştera mai: poate fi luminată
şi cu magneziu, în cazul acesta se pot observa foarte.
în
bine toate splendorile acestei mari excavații. .
„_Dela Peştera Ialomiţei, pornesc. următoarele” drumuri:
4), Peştera — Omul, pe .vale In .sus. Vezi artera. IN.
—
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Peşteră—Vârt-ca-dor -

d) Peştera— Scropoasa, pe.vale în jos. Idem.
€) Peştera-— Babele Ja casa Caraiman: — Vezi ar

tera ],3d.
.
.
.
i
a
d) Peştera — Sinaia, prin Pietrele-Arse. —Vezi ar.

tera ], 2 d.

i

IC

eaa

a

:

:

" €) Peştera —iîn vârful: Colţului. cu. Cruce.— 0 .

mică potecuţă pleacă din spatele bisericuţei :noi, si urcă
in acest vârf prin o pâdure foarte incâlcită. Drum numai
de picior. Panorama din acest colț este măreaţă. Se vede

V. Ialomiţei, gura Peşterei, parte din culmea: Strunga,
drumul la Strunga, etc. Intoarcerea prin “aceiaşi potecă

la peşteră. Dist. dus

maximum 2 ore. :

şi întors cam ş km. Timp necesar

i

m

a

6. — PEȘTERA IALOMIȚEI — YÂRE-CU-DOR. — Dela

Peşteră se începe urcuşul spre Vârf-cu-dor, 'fie luând
prin pădure poteca dela dreapta bisericuţei noi, fie urmând pe Ialomiţa în jos cam 400! m., şi apoi luând la
deal la stînga pe lângă o cruce de lema. Drumul făcut

de Soc. Carpatin
dela. Peşteră
ă, la Vârful-cu-dor (lungime
10 km.), este astăzi cu totul stricat de ape, asa în cât a

fost părăsit. El urcă m-tele Cocora, trece apoi pe Lăptici, traversează V. Isvorul-Dorulu
(vezi,
i Masivul Bucegilor), trece pe sub funicularul Schiel, şi de acolo urmând ultimele ramificații ale Jepilor-Mari şi Pietrelor-Arse, ajunge
pe Furnica şi la Vârful-cu-dor. Actualmente nu se mai

merge decât pe drumul vechi care urcă direct pe m-tele

Lăptici, (cu vârfal Pietrosul 1931 m.) trece pe la Curmătura
Lăptici, (1825 m; alt.) şi coboară în .V: isvorul-Dorului
unde se întâlneşte cu drumul cel'bun descris mai sus,

care de aci la Vaârful-cu-dor e în stare excelentă şi urcă
In pantă dulce. Lung. drumului prin Lâptici este de 7500 m.

şi timp necesar 11/,—3 ore după mers. Drum de calși de

picior. Apă se găseşte numai în V. Isvorul-Dorului,

„1 —VÂRFUL-CU-DOR (2.006 m.). — Acest cunoscut vârf
—

217

—

IERI

a:

ARTERA II. .;,.

Na

Vârtal-ca-dor

nu este. munte propriu, ci face parte din m-tele Furnica 1).
Din vârful lui se distinge in amănunte Sinaia, şi pe timpuri clare se vede bine şi Câmpina. Pe şeaua care desparte acest-.vârf de creasta - Furnicei,: Eforia Sp. - Civile
construise un mare şi frumos pavilion de adăpost, căruia însă mulţămită 'unor turişti, pe cari. nu-i. ştim din
nenorocire cine sunt, i s'a: pus foc într'o seară din Sep.
tembrie :1904, astfel. că.a ars până în temelie. “Tot aci
pe această
.şea .se.află;:un mic.lac, care seacă pe secetă,

şi o :cruce veche,
de: piatră: cu ; inscripţii chirilice. La
Vârful-cu-dor. se semnalase acum câţiva ani presența unui
dolmen.*). şi işi închipue oricine importanţa ce ar fi avut-o
existența unui astfel de monument preistoric la „această
altitudine.: Ci?

paru

»» In realitate” nu. era'.aşa. De pe locul fostului chioşe se
vede sus pe vârf-o. ciupercă: uriașă

de „piatră, :şi suin-

du-ne acolo,:vom „vedea că placa pretinsului dolmen fă
cea. parte dintr'o;placă :mult mai mare, spartă actualmente, şi care se:sprijină,pe un singur picior, aşa încât

are perfect forma unei. ciuperci, Fenomenele de erosiune
sunt numeroase în jurul acestor. stânci, ;şi: numai ele.au
dat. naştere acestor forme caracteristice, pe cari le gâsim
destul "de des în Bucegi. ! Pa

1,

e

++ -Dela Vârful-cu-dor, pleacă următoarele: drumuri; N
i-a) Vârful-ou-dor — Pietrele-Arse prin creasta
Furnica, și pe la casa Carp.—Nu există potecă, Dist.
:. 1) lată legenda acestui munte. Se zice că trăia prin locurile acelea;
în secolul XVIII, un baci foarte arţăgos, care era veşnic in ceartă,
cu ciobanii. Odată, când el lipsea dela stână, ciobanii au dat foc

stânei, iar „pe 'ciobănaşul lăsat spre pază, Pau legat cobză şi Vau
aruncat pe un muşuroi de furnici, sub 'Varful-culdor! Peste câtva:
timp nişte ţărani

din Isvor,

trecând

pe acolo, gâsiră

numai

<iobănaşului, căci carnea îi fusese toată mâncată de furnici,

scheletul

|

E

„2 Eugtne Pittard: Dans la Dobrodja (Roumanie), Notes de voyage:
Gineve 1302. Vezi şi ; Bulletin de la Socicte des Sciences de Bucarest,
„An. XI No. 3, zgoz2,

—
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Vârial-ca-dor

aproximativă 4000 metri, Urcăm dela Vârf-cu-dor, direct pe creasta opusă, trecem prin. vârfuri. de 2070 şi
2100 m. alt., și coborâm la Casa' Carp (2050 m. alt.), si:
tuată la adăpost sub vârful cel mare. Ea a fost construită
pe când era Ministru d-l Petre Carp, cu intenţia de a se
instala acolo o staţiune meteorologică. Nu ştim de ce nu
s'a realizat proectul, Casa este de piatră, a avut ferestre
şi uşi -bune, era tencuită, etc. Azi este intrun hal de nedescris. Numai zidurile. jupuite i-au: mai rămas, prin cari

şueră a pustiu vânturile crestelor. Dela casa Carp, coborâm o bucată până eşim în Călugărul sau Seaua- Pieirelor-Arse, de unde
Arse, la drumul care
spatele Calugărului,
m-telui, cam la 100

numai decât ajungem 'pe Pietreleurcă dela Sinaia (vezi, artera 1, 1). La
ascunsă pe povârnișul S.-Vestic al
m. departe de potecuță, se găseşte

o fântâniţă cu apă delicioasă. Caii nu pot merge:pe
creasta descrisă, Ei o inconjură pe dedesubt, pe o potecuţă care forma înainte drumul cailor :spre Caraiman și
Omul.

b)' Vârful-cu-dor — vârfurile Vânturișului și pă"duchiosului.— Drum numai de picior. Apă se găseşte
rar. Nu putem da alte indicaţii, fiindcă se pot face” ex=
plorări în toate sensurile posibile, în aceşti munţi, In
orice caz drumul

puţin

de 3o km.

Isvorul-Dorului

Sinaia-munţii

citaţi- Sinaia, nu are mai

Intoarcerea se
(rezi, artera

poate face sau 'pe V.

vu, sau pe la Dichiu şi Pă-

duchiosul (rezi, artera 11, + b.). Poziţiile sunt frumoase dar
caracterul munţilor nu „e alpestru, afară „de versantul
Estic al Furnicei,
i
c) Vârful.cu-dor — Valea

Isvorul- Dorului — si-

naia.—Vezi artera VII.
ăi
d) Vârtul-cu-dor — Valea Ialomiţei la Cheile Zănoagei.—Drum

de cal şi de

picior. Dist. cam 6 km. Nu

există potecă. Coborâm dela Varf.cu-dor direct în V. Isvorul-Dorului, (oezi, artera VIII, No. 2), de acolo urcăm Blana»

ARTERA
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Vârt-eu-dor

„II

— Sinaia

Schiel,
trecem pe Nucet şi 'dăm în “drumul funicularului
Inainte de. a se coastrul acest drum,

coborârea

prin:pă-

Nucedurea de brazi care imbracă “versantul 'Vestic al
cu seamă
tului, spre V. Ialomiţei, era foarte anevoiasă mai
r înpentru cai, din cauza “arborilor. căzuţi şi-a crăcilo

se găseşte în
câlcite, căci pădurea. e foarte. deasă. Apâ
al acestei văi,
afluent
întrun
şi
ui
Isvorul
V.
în
locuri,
două

TăDela Vârful-cu-dor se poate eşi şi in susul Cheilor

taru. Pentru

aceasta, de pe platoul Blanei se merge drept

Nucet. Cobospre V., în loc să:0 luăm la stânga spre
o
os.
anevoi
foarte
râşul printr'o -pădure arsă este

i,
_8.—VÂRFUL-CU-DOR —SINALA.—Sunt două drumur
coborât,
pentru
ambele de cal şi de picior. Timp necesar
1'],„—a ore; pentru urcuş, 2—6

se găseşte chiar

ore. Apă:

sus de Piatra-Tursub. Vârful-cu-dor un sipot; apoi. mai
şi

bună,
cului, în V. Zgarburei, o fântâniţă cu apă nu prea
drum,

1o m. în jos de
ceva mai. sus. de chioşcul Davila, la
a
mare.
ugă
un şipot subt o butur
cam de 9 km.
lung
plai
pe
vechi
l
drumu
“ Primul, este
ca. Trece
Furni
str.
EI răspunde în Calea Codrului lângă
e în
ajung
şi
a
Davil
cul
chios
pe lângă :Piatra: Turcului,
care
a
potec
două
în
taie
aci
De
.
pădurea numită Barăci

vine din. Calea Codrului

(chioşeal Zgarbara) şi din poiana

Carol

(eezi, Sinaia, Plimb. şi ex. + 8), şi

Davila şi. apoi. prin
Pusnicului, trece pe lângă fântâna
Azi acest drum este
.
Sinaia
la
e
ajung
bolovani şi noroaie
Sinaci), . .;
cu totul părăsit de turişti. (Vezi, harta
de.1 m. Şi lungă
lată
A! 2-lea este drumul nou, potecă
cum am spus la
după
nde
cam de 12,5% km. Ea răspu

podul

Principele

lasă la stânga Valea cu
trece pe la Piatra- Turcului 1),
e de V. Sf, Ang; trece
Brazi, care mai jos poartă numel
geo-

unde e un semn
pe lângă locul numit La Pantelă,
„1). Vezi
Turcului.

la istoricul
EI

N
pi

Sinaei,

de

unde-i

vine
.

—
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Omui—Peştera

Ialomiţei

desic,: şi înainte, de. a .ajunge la „chioşcul. Davila. trimite
o ramură spre N.E., care prin poiana Sfârşitul Lumei

ajunge la Rezervoare

(vezi,. Sinaia, “Plimb. şi ex 6..B,), după

„ce a lăsat şi ea la dreapta pe o creastă ruinile unei stâne
numite Stâna: Veche sau Stâna-Călugărilor, fostă" până
acum

60—7o

ani, stâna proprie a mănăstirei Sinaia. (Vezi,

harta Sinaci), Dela chioşcul Davila, drumul trece-pe Jângă
o stână părăsită, numită Bărăcile lui Carol, intră în pădure şi se întâlneşte cu drumul -care vine. dela poiana
Pusnicului (1d., Plimb. şi ex 16 B.), de unde coboară prin

-

pădure direct la Sf. Ana (11;, Plimb. şi ex., +8.) şi la Sinaia,
- Din cele spuse se vede câ, lungimea drumului Sinaia—.-:
Varfecu- dor— Peşteră este cam de 20 km. Drumul. este

din cele

mai

uşoare,

nu e

de loc periculos, şi e foarte

frumos. Sub chioşcul Davila, jos în vale, se află o stână
ruinată numită de oameni Stâna-Aloşului. Aceasta a fost,
timp de mai bine de 100 ani, stâna locuitorilor din Isvor,
Ea a fost părăsită in anul 1849..
E
a
o
ÎI

x.

Sinaia —Omul—V. Ialomiţei pânăla ;
« Scropoasa--Dichiul—Sinaia.

" De oarece am vorbit pe larg de V. Ialomiţei la jprivi-

rea generală

asupra munţilor, vom adăuga

dicaţiile practice,
I.—SINAIA-0MUL.—

:
Vezi: artera L

* 2—O0MUL- PEȘTERA

jos. Drum

de cal

aci numai in-

IALOMIȚEI,

şi de picior, Dist,

.
urmând

tii
pe vale

în

cam o km. Timp

necesar 2--5 ore după mers. Poteca este foarte pitorească!
Ea trece pe la marea cascadă a Ialomiței, pe la mai multe

stâni, urmând când dreapta când stânga văii, dar'tot
pe lângă apă. Prin Cheile Urşilor extrem de grele nu
se poate

merge

decât 'cu. piciorul.: Caii: şi cei

ce

vor

să

le evite urmează poteca pe pajiştea” “din Stânga, pe lingă
o stână frumos construită, - : "2:
.
—
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Cheile Tătarului

- Din! această zonă se 'pot face următoarele drumuri toate

descrise:

.

m

a)'V, Ialomiţei — Omul pia Doamnele. Vezi ar
tera ÎI, 2 a şi b: !
'
bv. Ialomiţei — Coştilele prin vâztarilo! Obar:
şiei. — Vezi artera |, ş a.:
c) Peştera — diversele airăoțiuni — Vezi arterele
I şi Il.
3.—PEŞTERA IAL.OXUȚEI — CHEILE TĂTARULUL - -—
Di

cam

3 km.

Timp necesar

2—4

ore. Deşi

noi

am

trecut odată prin aceste chei, un cal de bagage; credem
însă că nu e bine să se bage caii prin ele, căci le pot
fi fatale. Eşind din cheile Peşterei, valea se lărgeşte colosal, trece prin o mare

/urbărie, şi ajunge

tarului, strimte: şi ele. Drumul e foarte
sant şi cum am: spus,
află

2 peşteri

Din această

indată

după

: (3: km.! dist; dela: Peştera

zonă, se pot face

la Cheile TŢă=

pitoresc, intere:

cheile

Tătarului, se

Ialomiţei).

următoarele

drumuri :

a) Casele Burlacului (lângă Peşteră)—frontiera.
printre Colţi.: "Drum interesant şi frumos, dar urcuş

mare. Există unisvor cu apă subt un colţ, la dreapta
unei stâni. Caii pot urca, dar cu greutate.
.. 9) V. Ialomiţei—Strunga (vamă).—Vezi artera ÎI, 4.
"9

V. Ialomiţei
— Sinaia. — ldem

II, 6 şi 7 d.

.

—CIIEILE TĂTARULUI—CHEILE ZĂNOAGEL.—Dist.
cati 4—5 km. Timp" necesar '1—2 ore. După Cheile Tătarului valea

se Jărgeşte mult, trece

pe lângă un .feră-

strău, apoi pe la uzina funicularului. Schiel, şi ajunge la
Cheile Zânoagei Mici şi Mari, ambele foarte. interesante.
Porțiunea aceasta o pot parcurge bine şi caii, căci mau
nevoie să treacă prin Cheile Zănoagei Mici, de „Garece
ele

pot fi înconjurate.

Zona

Peştera-Zănoaga,

prezintă

ca greutate pentru . pietoni; traversarea necontenită a
Ialomiţei, care e lipsită de punți şi care e lată şi adâncă,
Cine e bun săritor, scapă însă uşor,
—
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Cheile

Zănăoagei-Scropoasa

Din această zonă pornesc. următoarele drumuri :
- d) V. XIalo
— miței
Vârf-cu-dor,

pe

ARE

ae

tera II, 7 d.

stânga, vezi ar-

Ma

E

d) V. Ialomiţei-—Sinaia, prin Dichiul,: Dist. până la

parcul Sinaia, cam 15 km. Timp necesar, 3—6.ore după
mers. Drum de care, de cal şi de picior, care porneşte
pe stânga dela arcul de cerc, pe care-l descrie Ialomiţa
la dreapta, pentru aintra în ultimele Chei Zănoaga, tocmai unde aceasta primeşte V. Dichiului . Locul se numeşte la Bulboace (eezi, Vala Zatomiţei). Drumul urcă Di.
chiul, urmând puţin V. Dichiul, ese la gol, face un mare
arc de cere indreptat spre S.-V., se întâlneşte

„La Cruce“

(1 660 m. alt.) cu drumul de căruţă ce vine dela Scropoasa,
"lasă la dreapta vârful Dichiului (a cos m.), coboară puţin
şi intră pe Păduchiosul pe care-l coboară până în şos. naţ.
Moroeni-Sinaia, cam 2 km.

Păduchiosului. De aci
naia. În tot

mai jos de cantina din creasta

se urmează

acest drum,

şoseaua: până la Si-

apa e foarte rară. Până

sea, se găsesc numai două fântânițe, chiar lângă
_€. Ultimele

Vezi No. ş.

chei

Zănoaga—pe

:

în-şo-

drum.

m-tele Zănoaga. —

a

Pi

5:— CHEILE ZĂNOAGEI—SCROPOAS4.—Drumul acesta

pe vale, n'are decât vre-o 2—3 km., dar este colosal de
greu. Timp necesar 2—3 ore. In orice caz nu se
poate
merge decât pe jos şi numai când sunt apele mici. In
schimb măreția acestei părţi a văii, nu se poate nici
descrie, nici închipui. In peretele Dichiului (stânga), se
pare că sunt două peşteri mari, .
Da
.
Al 2-lea drum la Scropoasa ceva mai practicabil este:
2). Pe brâul Zănoagei.—M-tele Cetatea Zănoaga, sau
Poiana-cu-Flori, care mărgineşte Ialomiţa la dreapta,
este foarte stâncos şi prăpăstios. EL prezintă caractere
absolut alpestre, şi are pe versantul său S.-Estic despre
Ialomiţa, un brâu care încinge întreg muntele. Pentru a
"eşi pe acesta la Scropoasa, ne urcăm sus până sub
pe—
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retele muntelui, şi de acolo cam

Zănoaga şi Lespezi

la 100 m.:deasupra
'la-

*

lomiţei, care face:jos In vale printre bolovaniun zgomot
asurzitor, urmăm până aproape de Scropoasa, o platformă
calcaroasă, orizontală şi: lustruită ca marmura: Drumul :
altfel mar fi greu, dar alunecușul “pietrei este cam primejdios şi unic în aceste patru masive “explorate de noi.
Splendoarea: acestui” drum, 'în care se poate vedea dela
înălțime „Intreaga: cheie! Zănoaga, precum şi uriaşul zid
de piatră! al Dichiului; care se află in. faţă, întrece, după
noi, în“ măreție - toate vederile panoramice din aceşti
munţi, pe cari i-am umblat în! lung şi:in' lat. Coborâşul:
la Scropoasa

dure

este cam “neplăcut, căci se face. printro pă-i

“Incalcită și "fară potecă, aşa că nici nu putem

o distanţă precisă. a acestui:

itinerar. Aproximativ

da!
este

de 4—6. km. iar timpul necesar 3—6 ore după mers. !
- In fine al! treilea 'druni la Scropoasa, uşor, şi: pe «care:

pot merge şi 'căii este:

tă

“B): Pe deastipra! cetăților Zăndaga și Lespezi. —
Dist. cam 18, km. 'şi timp necesar 2—4 ore dupa mers.

Aceşti doi: munţi: “foarte” stâncoşi şi atât: de extraordinari
şi deosebiți faţă de ceilalți ai culmei Strunga, poartă mai
multe numiri. Astfel ! Zănoaga se' mâi - numeşte! “Cetatea
Zănoaga sau' m-tele *Poiana-cu-Flori, iar: “Lespezile mai:
poartă numele de Cetatea - “Lespezi. De: pe crestele “lor. .
prăpăstioase se vede bine masivul. Leaotei, iar din vâr-:

ful Lespezilor, se văd Moroenii- Pietroșița şi Târgoviştea.:
Cu ei culmea Strunga: se isprăv eşte tri: mod brusc la în-'
tâlnirea Văilor Jalomita cu : Brăteiul. Drumul: pornește
de: lângă Cheile. Zănoagei; pe lângă Valea: Lucăcilă, urcă

un şanţ de buşteni foarte noroios, lung. cară de 2500 m.
şi ajunge sus; „pe Şeaua. Zănoagei, pe

unde! trece și fu-

nicularul” Schiel. De aci: lasă. la dreapta: ifânicularul ' si”
drumul lui, cari coboară în: Valea Brăteiului prin vecină.
tateă' Văei- “Zănoaga: (atiuent” pe stânga al Brăteialai), şi o ia lastânga pe lângă mina 'de! cărbuni, trece: '2 vâlcele: mici”
—
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Scropoasa

(cu ap5) şi începe urcuşul pe, Lespezi.
Caru după 2 km!
ajunge aproape de virful. Lespezilor .trec
ând chiar priri

curtea s/ânei

Panf/uroiu,- Vederea de lângă stână,'e
foarte

frumoasă, căci. deoparte: se vede Leaota,. iar
:de:alta.jos
în vale Scropoasa.: Dela: stină luând:pate
ca' către S.-E:
în 30” ajungem la Scropoasa, scoborând pe
lingă 2 fân-.
tâniţe şi printr'o pantă cu mulţi fragi.
4
i
- Pe Zânoaga, în afară de cele 2 vâlcele, mai
este un
şipot cu:-apă admirabilă, cam la jumătatea
drumului înse *
tre Ialomiţa şi Şeaua Zânoapei.
:
€) Stâna Panţuroiu— Valea Brăteiu — Leao
ta.—
Dist. până jos în vale cam 2 km. Drum numa
i de picior,

Coborâş uşor. Fragi

mulţi pe drum.

In ao” ajungem jos

în vale,
'de unde urcând pe Leaota,
ore,:în vârful ei.
..

putem! fi cam în 3
i

6. — SCROPOASA. — Localitatea Scropoasa (1200 m, ait.)

de pe Ialomita, are mare
cu debit: mare

(vezi,

importanţă

prin

Valea Jalomiţei), prin

isvoarele ei

începuturile

ei

industriale şi prin extraordinarele frumu
seți naturale de

cari e înconjurată. Actualmente

are două

fabrici de che-

restea,; şi vre-o 3 case de locuit, în cari prin
amabilitatea
proprietarilor lor, călătorii intârziaţi pot petre
ce noaptea
în confort. Locul ar putea deveni în scurt timp,
o admirabilă staţiune de altitudine, dacă mar fi
aşa de grea
comunicaţia cu Sinaia sau cu Moroenii,
E,
Dela Scropoasa se poate merge la Moroeni,
urmând
V. Ialoraiţei ; drum foarte greu numai de picio
r. -:

.4) Scropoasa — Dobrești— Moroeni, — Dela Scro=

poasa, Ialomiţa intră în nişte chei uriaşe, numite Gang sau

Cheile: Orzea, de o măreţie-neînchipuită. Proprietarii fe:
răstraelor dela Scropoasa au construit: un “pod:mony4j

mental“ ptin chee, lung 'de aproape 500 mi, aşa că grofid.

Îui, se poate pătrunde

şi traversa

(vezi, I'alea Jalomiţei). In jos,- până
km. dela Scropoasa), cursul

[alomiţei.
—

In

manţii

Sinaci,

Racăralui
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ARTERĂ

poe

nune.. Inchipuiţi-vă un

Scropoasa

II.

râu, care are

volumul Prahovei

la Comarnic, şi care în tot acest curs dez km, "coboară
400 m. sărind dintr'o cascadă într'alta. Sgomotul infer-

nal, unit cu majestatea şi severitatea locurilor, şi bogăţia extraordinară a: vegetației, te impresionează adâne

când.treci prin această regiune, Adevărata frumusete
Insă a acestei părţi, nu se poate gusta bine coborând:-o,

ci urcând:o. ])e aceia dela stâna. Panţuroiu de pe Les-'
pezi (vezi mai sas 5 b.), cei ce vor dori să vadă acest admirabil drum, vor proceda în modul următor. Vor tri:
mite, la Scropoasa,

caii de

hbagage, pe

drumul

descris

mai sus, iar ei pe jos, vor urca spre vârful mare al Lespezilor. Un cioban dela stână, în schimbul. câtorva gologani, îţi arată poteca care conduce la Dobreşti pe Ialomiţa unde nu este decât o fabrică de cherestea a d-lui
Panţuroiu, din, Moroeni şi câteva căsuțe: ale lucrătorilor.
Drumul, „numai, de picior, nu e greu, dar din cauza pantei mari, e foarte obositor. Se vor udmira stâncile şi colțurile : absolut fantastice ale acestui mete Lespezile, al
cărui versant : Sudic e plin de seninări!) bizare. (Dist.
stâna. Panţaroi-Dobreşti cam 4000 m.). Potecuţa trece pe lângă
aceste ; seninări -sau' seninuri,. străbate "poiana. : Aloise
Arzoi, unde «e un isvor de apă, -apoi. coboară In zigzag
panta m-telui. traversând şi 'mai multe locuri mocirloase.
Din

această parte se vede

m-tele. Răteiu

în

faţă,:

care

face parte din masivul Leaotei,
ae
Dela Dobrești: urcăm lalomița la deal, până la Scropoasa, pe o potecuţă foarte rea care urmează malul! drept
al apei până la locul numit La Bradul Zapeiului, unde
„pe

deasupra unui acoperiş

de casă trece pe

stânga apei.

Drumul foarte greu până aci, devine mai departe extrem
de greu +şi „periculos, dar eşti recompensat de toate sfor- 1) Ua fel de crăpături uriaşe în stâncile muntelui. Aşa pee Lespezi.
e una adâncă cam de so m.,:largă de s şi lungă de 100 m.

—
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Sinaia — Pietrele-Albe

țările făcute prin splendoarea. locurilor. Deşi acest
drum,
Dobreşti-Scropoasa, n/are - decât 3 km. lungime,
timpul
necesar

pentru

a fi parcurs

este de

2-4

ore. Acum

4

ani, aproape intreg drumul îl. făceam pe un şghiab
vechi
de buşteni, suspendat deasupra apei, aşa că era şi mai
plăcut. Actualmente sghiabul S'a stricat cu totul.- -. -":
Dela

Dobrești la Moroeni (10 km, .), e drum de căruță, şi

locurile nu mai prezintă relativ nici o „importantă. 7.—SCROPOAS.4— SINAIA. -Dist. cam 19 km. Drum « de
care, de cal şi de-picior. - Drumul foarte pitoresc, :urcă 'la deal pe. Dichiul, ese la gol, lasă la dreapta un-drum

spre Moroeni, şi ajunge „La Cruce“ unde se întâlne
şte
cu drumul: descris mai sus (No. sb), care vine din:V.[a.
lomiţei, de lângă Cheile Zănoagei. Pe acest drum: se

ajunge apoi la Sinaia.
:
In rezumat lungimea totală a acestei
de 6o la 7o

km.

Drumul

poate

DC
e
artere este cani

fi parcurs

întreg

de cai

bine inţeles cu ocoluri mai mari. Timpul necesar este de
cel puţin 2 zile. Făcând şi. partea Dobreşti- „Seropoasa,
excursia va fi: lungită: cu o zi,

IV, Sinaia. — Strunga -— “Pietrele. Albe-—
Si. Ilie — Rucăr. ai
NE:

“I.SINATA

STRUNG 4. Dist. 24 cca, Vezi artera ll, (+, 6,

şi5), cu diferința că: ajunși în V. Ialomitei la cruce, nu
mai mergem la Peştera lalomitei, ci continuăm direct la
deal spre Strunga. Cu modul acesta câştigăm mai bine
de-1 km.:
:

2. —STRUNGA-— PLETRELE-ALBE. Drumul Granicerilor
care vine .pe frontieră dela Omul la Strunga, 'continuă
şi de aci inainte tot pe irontieră până.la Dudele-Mici.
Poteca foarte bună, trece pe lângă Cobeanv, lasă la stânga
„V. Cobeanului (afluent al Brăteialai) şi coborând spre Dudele—
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Pietrele-Albe

Mari :(dapă, ceslasă: la stânga: Y. Dudelor); ajunge : în: vârful lor

principal. Din acest vârf. panorama in. Transilvania este
splendidâ..Se vede Piatra-Crai, lezeru-Păpuşa, o mulţime
de. munţi. direct legaţi de culinea Strunga, ca Bărbuleţul,
Bucşea, Grohoţişul,. Preduşul, etc. şi mai multe sate, Peştera, Şimonul, etc. Din acest vârf. poteca incepe 'a coborâ spre . Dudele-Mici, şi . peste 200: m. acest 'drum:al
grănicerilor. se isprăveşte,:şi se continuă la Pietrele-Albe
cu o potecă naturală, care urmează versantul oriental al
m-ților, fără să . mai Intâlnească frontiera. Cine voeşte
să, facă. însă un:drum mai frumos, va merge tot pe frontieră până în vârful -Pietrelor-Albe. In acest caz, drumul
e ceva mai obositor, căci sunt de suit şi de coborât vre:o

7:vârfuri mari; în. schimb - însă, vederea. e admirabila.
" Intre Strunga — Pietrele-Albe sunt:2: fântâniţe: cu apă
bună, ..chiar lângă . poteca; cailor. ::Dist.: aproximativă
Strunga—Pietrele-Albe'cam 8 km. Timp necesar 224 ore:

Drumul -în general. e uşor,

foarte i frumosşi : caracterul

acestei, părţi: din culmea: Strunga . nu e de: loc alpestru:
Din această zonă nu se. poate face nici un drum im=
portant. Sunt numai variante mici, lucruri de detaliu.
a) Pe Valea Brăteiului, dela isvorul „ei „până. la. Ialomiţa, Timp necesar cam 3—6 ore.: “Druraul 'nii presintă
însă nici un interes,

.

-.

at

3.-—PIETRELE-ALBE. —Marele. munte Pietrele-Albe este
compus în realitate din trei munţi. El:face legătura. pe
deoparte între masivul Leaotei şi 'culmea Strunga, şi pe
de alta intre masivul Leaotei si culmea. Sf, .:1lie.'Fron:
tiera care „vine până în Pietrele. Albe, coteşte în unghiu
drept spre V. şi trece pe Sf, Ilie. Din acest munte curg
o mulţime :de isvoare. Vederea atât în Transilvania -cât
şi :in:' România. este foarte frumoasă, dar m- -tele n are caracterul alpestru,: : . .
EET
Tae
;. Din

acest: munte

pleacă

două

drumuri:

i

a) Pietrele-Albe — Leaota, vezi 'artera IX, şi” —
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ARTERĂ IV! Pietrele-Albe—Fandăţica
-4. —PIEPRELE-ALBE — SF. ILIE — CĂTUNUL
ȚICA.— Dela, Pietrele-Albe, potecă coboară! pe-oFUNDĂ
şea şi!

urcă pe m-tele Sf. Ilie. Acest munte: puţin inalt,
ocupă!
o suprafață enormă,'şi este brăzdat de o mulţime
de ape
dintre cari unele importante. : !.
-:
i... Mi
Drumul pe Sf. Ilie are 2 variante. Unul prin Români
a,
înconjoară m-tele pe versantul său Sudic, despre
V. Cro.

vului,

şi este urât şi 'puţin' interesant, El merge pe mu.
che câtva timp, trece pe 'la o stânăşi:
, intră In mocir-

loasă V. Rudăritei:pe care o urmează până la Fundăţica
trecând pe lângă două ferăstrae. Dist.

pe acest drum

este cam de 9 km. - -!
..
Ea
" Al-2-lea drum “și mult mai frumos este : pe frontier
ă

„până la Fundăţica.
Cine nu vrea să urce vârful cel imare'
al lui-Sf. Ilie, 11 poate inconjura
pe poteca care urmează
versantul său Nordic! (unguresc) 'şi “care se numeşte”
S/4nicioaia. Vederea
de pe acest 'versânt este minunată. Se
vede Gaura şi intregul
Strunga, cu fantasticele

versant Transilvan al culmei
lui colțuri şi prăpăstii.
Jos în

vale este V. Jigarea, iar în fund

legat de m-tele Gro-

hotiş se vede un munte foarte bizar numit Lacu
şi Magura-Codli. Dupa ce a inconjurat vârful “mare
al m-telui
Sf. Ilie, poteca trece pe frontieră, care traversează
de aci

înainte creasta în formă de platou a acestui munte.
Ea

coboară în pantă dulce până la m-tele Fundăţi
ca. Ca să
dăm 'o idee de splendoarea acestui drum pe frontier
ă,
m'avem decât să spunem cum l-au botezat țăranii:
„Șleul

- Mândrilor“:) aşa e de „mândru şi frumos*, Cam la 4-5
km,

dela Pietrele-Albe se găseşte chiar pe frontieră
un şipot
cu apă bună. Vederea tot timpul in'Ardeal este măreață
.
M-tele Măgura-Codli, in formă de căciulă, ține tovărăş
ie

turistului dela Dudele-Mari şi până aci. Acest șleu se is-

prăveşte într'o poiană admirabilă numită Colţii Şleului
1) Șieu,

înseamnă

drum.
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Fundăţica

n i ARTERĂ IX,

anca

care are la dreapta, V. Fundăţica, şi, m-tele Fundăţica pe

care continuă poteca spre Giuvala, Lângă această poiană
ime:drumul nostru întâlneşte pe. cel descris mai sus, şi

diat urmează cătunul. F undăţica. Dist, "Pictrele-Albe —
la.
Fundăţica pe acest drum cam 10. km, Timp necesar
ai
!
coborât 2—3 ore, la urcat. 2—4 ore; iz,
case
20
vre-o
decât
mare
CA,
UNDĂȚI
FU
L.
CĂTUNU
„5 —

şi „depinde 'de. Dragoslavele. Este izolat cu totul. Copii.
" se. duc la şcoală în Transilvania la Fundata, cale numai
de-o jumătate -de oră. El este situat pe V. Rudărita.
„De aci, în afară de cele2 drumuri la, Rucăr, nu pleacă
, nici un “atum important,

ci numai

câteva

poteci.

.

_a). Fundăţica — satul Fundata. — Se trece “peste
m-tele, Fundăţica, şi se iese 1n şos. nat. pe lângă. Giuvala.
Timp, necesar 1—2 vre după mers,»
b) Fundăţica

Căpăţâna,
Timp

— vârf. Căpăţâna.—— Din Vârful înnitel

vederea este „frumoasă. Drum numai, de picior.

necesar 2—4

ore...

.

6.— CĂTUNUL FUND ÎPIOA —RUCĂR.—Vezi, Rucăr,

plimbări şi ex. 3 B. După cum am spus acolo, sunt 2 dru-

muri pentru a merge la Rucăr,

| a) Fundaţica-Rucăr prin V. Urdaritei şi pe! os. naţ.i

19 km.
5) Fundaţica-Rucăr. prin minunata Vale a Cheii; 6 ra.
(etzi,. Valea 'Dâmboriţei)., Valea Cheii cum am spus, nu este
alta decât V. Rudărita, care mai „jos | 1şi schimbă numele.
,

In “rezumat, "drumul. Sinaia-Rucăr ni este prea greu, și
poate fi făcut pe jos său, călare. Lungimea. lui |este de,
55—63 km, după drumurile. urmate, şi. de aceea e bine
să fie făcut în 22 zile. Un mergător bun însă, poate face

sau

în , Sinaia.

= 200 —.

ARTERA V

”

Zârneşti

V. Bran —Zârneşti — Piatra-Crai — Rucăr.
1.— BRAN. — Vezi descrierea Branului In urmă.
2.—BRAN—ZÂRNEŞTI.—Dela Bran la Zârneşti se poate
merge

fie cu

trăsura

pe

sos.

naţ.

(12 km. şi s—6

coroane

trăsara), fie 'pe jos sau călare peste dealuri, prin. satul Predeal (9 km.),
3.—ZÂRNEŞTI.— (Zernest, pe Ung.), este un mare sat romă:

nesc, la 29 km. de Braşov (6% m-ai). El e capul liniei
ferate Braşov Râşnov-Zârneşti. (vezi mai departe mersul trenarilor). (Are 3 167

Români, 312 Germani şi 410 Unguri). Are otelu-

rile Zârneşti, Comunal, Koenigstein,şi altele, toate foarte
curate şi ieftine. La otel Comunal se plăteşte 1 coroană
patul pe noapte şi 2 coroane dejunul sau prânzul.
“ Călauze

pentru

Piatra-Crai

se găsesc mai

multe, e ne-

“voe insă să fie aleşi cu cea mai mare băgare de seamă.
câci nicăieri ca în Zărneşti mam întâlnit călăuze mai
beţive, necinstite şi lenese. Noi avem In particular a ne
plânge de Ion Dogărăscu şi de Ion Micuda. (Na patera spane
nimic

asapra "preţulai, de oarece

ne-am invoit ca ei cu 6 coroane

şi cână la plâtă ne-au pretins20 coroane),E bine dacă

pe zi

ajungeti

mai de vreme să vorbiţi cu d-l Dumitru' Bulmez, învăţător Român în Zărneşti, care vă va ajuta mult în alegerea călăuzei, Merindele necesare pentru timpul cât 'va
dura excursiunea, trebuesc aduse toate, fie dela Bran, fie
dela Rucăr sau Sinaia, de oarece aci nu se găseşte absolut
nimic. Căutaţi în acelaş timp să nu nemeriţi la Bran”
sau la Zârneşti, duminicile, căci e târg, sau la 27 Iulie,
6 şi 7 August stil vechi, căci riscaţi să nu găsiţi nimica
de mâncare, nici loc de dormit si nici călăuză. Caii de
bagage de asemenea, trebuesc aduşi din alte părţi.
Zârneştenii făceau în vechime transporturile cu căruțele pe V. Prahovei, şi din această cauză I-i se zicea şi

" Prahoveni.
4—ZÂRNEŞTI — „LA OMS (VÂRE, MARE AL PIETREI-

ARTERA..V
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„La Om“

ZÂRNEȘTILOR. —- Drum- de

cal şi de picior până la un loc, (cabana Visdaşca) şi de acolo

în sus numai

de -picior. Drumuleţul ese pe la S. din Zâr-

esti, urmează la deal apa Râul, şi ajunge la nişte isvoare

cu debit mare (cam 20 000 .m: pe zi) numite Fântânile Domnilor. De ac drumul tot de căruţă urmează Valea Râul,
care e coprinsă între munţii Colţul- Pietrei (stânga) şi Măde piatră, nugura (âreapta), trece pe-la fostele carieri.

mite Baia

de Piatră, lasă la dreapta o potecuță spre

vârful Pietrei-Mici, şi mai sus vna la stânga (cam urcăm
1a deal) spre satul Măgura, şi ajunge la un loc unde valea devine seacă. Cam 1oră după ce am. plecat din Zârneşti, ajungem la un mic adăpost, (ande se poate dormi noaptea),
unde

nu se găseşte: decât

vin, bere. și pâine.

Cinci

sute

de metri mai sus pe vale, începe detileul. numit Prăpăstiile Zârneştilor. Caii cari nu pot. merge .prin “pră=
pâstii în sus, iau dela „această cabană

poteca care urcă

V. Măgura, m-tele -Muchea. lui Gârniţă, traversează. pă-

duri, păşuni, satul Măgura, m-tele Şteghioara, apoi satul
Peştera şi ajunge prin. Valea-cu-Pietrelc în Golişte, pe

m-tele Grind şi la cabana Vladuşca (a s:K. v.)!). Drumul
acesta e uşor, foarte frumos, şi poate fi parcurs de. cai
cam în 3 ore..Dist. 13 Kkm.. Din satul - Magura, vederea
asupra întregului Bran, este admirabilă.
- Pietonii vor merge la adăpostul Vlăduşca, prin pră:
pastia

Zărneştilor.

— gara Prăpăstiilor 5 km. ). Pra(Dist, Zârneşti

pastia. sau Prăpăstiile Zârneştilor, lungă cam. de 3.km.
este-o crăpătură uriaşă-în masivul Pietrei-Craiului, prin
care odată: trebue să fi curs unrâu mare. Peretele stâng
al ei (cum. stăm

cu faţa

spre Zărneşti) e format de Piatra: Crai,

iar cel drept: numit: Dosul

Şteshioarei,

de m-tele Şie-

ghioara. Aceste chei sau acest defileu este ușcat,

și 2

de stâncă înalte şi lustruite, strâng între ele, parcă
ziduri:
„2 Siebenbargischer Karpathenvercin din Braşov,:..: s+
-—
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Zârneşti-,
La Om“

să | sugrume pe alocuri,- un! drum.de căruţă.
Vârfuri,
creste şi stânci enorme se ridicâ:cu cât inainte
zi, când.
la dreapta, când mai des la stânga, când in ambele
părti,
şi blocurile uriaşe par la “fiece moinent că sunt
gata să
se rostogolească in vale. Spectacolule frumos
, am putea
zice măreț, şi ar fi fermecător dacă un râu,
ar inveseli
„ Cu sgomotul lui aceste defileuri tăcute, intune
cate si-pustii.
In pereţii: drept şi stâng; dela începutul acesto
r chei se
află două mici grote. Cam 45 dela intrar
ea în Prăpastie
ajungem la 7, Vlăduşca, afluent uscat pe dreapt
a acestui
defileu: Aci. Prăpastia:
face un unghiu drept către S.-V,,
îndreptându-spre
se m-tele Zănoaga ; ele nu mai contin
uă

în sus de cât vre-o şoom.
-. m
Pa
: Greutatea drumului incepe din acest punct,
căci părăsind Prăpastia trebue urmată poteca pe
V. Vlăduşca in
sus. La inceput poteca urcă pe un sghiab
de buşteni lung
cam de oo m. până la un bolovăniş mare,
care pare a
astupa complet .valea. Aci este şi un defileu
numit Cheea
Ini Banu, şi: pentru a: putea continua,
potecuța urcă o
pantă colosala pe stânga văei. Dincolv de
chee, se continuă șghiabul pe care mergem, încă pe
o.distanță de
9oo metri până la Cheea lui Coadă. Din acest
punct pleacă.
2 poteci. Una pe malul drept care ese.
in vârful. Şteghi-.
oarei şi una pe malul stâng care ese intrun vârfal
PietreiCrai. Această chee foarte strimtă şi intortochiat
ă este
străbătută de potecuţă, şi la capătul de sus
al ei pleacă
9 potecă . spre vârful m-telui Maărtoiu
sub Piatra-Crai,
Căteva sute de metri mai sus ajungem
la un râuleţ (fără
name) care imparte m-tele Șteghioara în,
două. Din acest

punct, potecuța urcă o pantă colosală. printr'o
pădure

tânără de brazi până la adăpostul Vlăduşca (1 sus
m, att.),

Timp necesar 3—4 ore dela: Zarnești
Adăpostul

Vlăduşca, 'este o casă

şi dist. cam 12 km.

mare

de lemn, cu 2

odăi, foarte bine construită, cu paturi şi sobă.
N'are pazitor şi e încuiat, aşa in cât trebuie cerută
cheia dela.

ARTERA

V

-

„La

Om.

vre-o călăuză a S$. K..V:: din Zârneşti. . La stânga adăpostului se află o stână mare (stâna ini Vlad), de unde se poate
cumpăra brânză. Alte merinde trebuesc aduse de jos. De

aci în sus caii nu: mai pot merge, şi nici.apă nu;se mai
găseşte. Vederea de pe acest platou nu e prea frumoasă.
Se vede către S-E., Valea Vlăduşca şi m-tele. Piatra; la
E., Zănoaga; la N. E, Curmătura şi Mărtoiu; şi la N. V.,
şi 's. peretele alb al Pietrei. Craiului închide orizontul.

De aci în vârful mare'„La Ops

(2251 m. alt), urcuşul e.

foarte obositor căci panta e cutosală; nu este însă peri-.
culos. Fiecare urcă pe unde. vede cu ochii, căci nu există
potecă. La: început se urcă cam un km.. un grohotiş plicticos care astupă o şistoacă, apoi după acela suind când
spre-V. când spre S.-V., după 2—3 ore (dela cabana VIă4aşca)
se ajunge in vârful principal al 'Pietrei- Mari „La Om
de unde panoramă este măreață.
E
5-—sLâ

acestui

OM“, —Creasta

masiv;

în opoziție cu

vârfurile” Bucegilor pe cari 'se intind platouri mari, este .
aproape

în tot lungul

ei ascuţită

ca o muchie de cuţit şi

foarte prăpăstioasă. O lățime de 2—3 metri e lucru excepţional. Tot astfel e şi acest vârf prin care trece fron-tiera, El e inconjurat de toate părțile de prăpăstii adânci
şi numai spre S.-V. este legat de creasta principală. Din
acest punct culminant se vede: la N. platoul Transilvaniei cu numeroasele.lui

sate româneşti;

la S.-E. Bucegii

şi culmea Strunga (Gaura, Ciabolea, Clineca, Omul, Țigănești) ș
la s. :V.. ezerul-Mare, Păpuşa şi Boteanul; lă S$. munţii
spre Giuvala şi Rucăr, şi la N-V. culmea Brătilei si muchea Făgăraşului până la Negoi. Prăpastia e aşa de grozavă pe ambele versante, în cât vedem spre V. aproape
vertical în vale (la 1 391 m.-sub noi), acoperişul roşu al case

de adăpost 'din plaiul Foii (eezi, No. 6 armător), iar spre
în fundul văei, cabana Grindu, construită de S. T.R.
a) De; „La 'Om“—Rucăr,
Se pare că urmând creasta
—

pe creasta Pietricica.—
de „La Om“ spre S. Sar
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Zârneşti=
La Om&

putea ajunge la Rucăr.' După spusele ciobanilor drumul
acestae posibil dar e colosal de greu, din cauză că mu:
chea Pietricica este absolut ascuţită prin unele locuri,
așa în cât ele trebuesc ocolite."-pe sub creastă. Drumul
ar necesita: cam 10 ore. Noi n'am avut timp să-l facem.
In orice 'caz, nu vă încredeţi în călăuzele dela Zârneşti,

căci nu cunosc de loc această parte:
-5) De

„La

Om“. în vârful

i

Pietrei-Mioi.

— Drum

greu numai. de picior. “Trebue trecută Crapatină Pietrei.
Craiului şi se ajunge, la o cabană de 'adăpost, pe vârful
unei stânci de unde panorama e'splendidă. Nu există nici
o potecă, și poziţiile sunt mărețe, Timp necesar 4—6 ore.

6.——ZÂRNEȘTI—3LA OM“ PRIN PLAIUL FOII.— Drumul apucă pe la Vestul Zârneştilor şi urmează V. Bârsei, până când Intâlneşte Barsa- Perului şi Bârsa-lui-Bucur, De aci continuă Ta deal pe "Bârsa-lui-Bucur, până la

marea. poiană numită „Plaiul-Foii“ (850 m. tt. ), unde se
află v casă forestieră construită de soc. Carpatină” din
Braşov. Acest adăpost are mai multe odăi, în cari-se
poate “petrece noaptea; Dist.: dela Zârnești aci 12 km,
Timp necesar 2—3 ore pentru mers; pe 'jos, sau 1i/, oră

cu câruţa, căci e drum bun de tot. De aci în sus, poteca
numai de picior devine foarte grea. Ea urcă V. Vlăduşca 1)

la deal, mai sus. dispare, şi după

un urcuş :colosal de

greu printr'o pădure încâlcită, ajungem la isvorul acestei
văi, lu limita pădurilor şi chiar sub peretele Pietrei-Crai,

care' se înalță drept în sus poleit şi lustruit ca marmora.
Locul se numeşte aci :„Za Zaplaz&. Panorama' este ad-

mirabilă

şi alt. cam '1 500 m. În sus până la vârf, aşa

„zisa cărare,

însemnată

din

dist. în dist. cu semne

roşii

trece printr'un labirint de stânci şi de dărămături. Panta
e spăimântătoare. Tot timpul trebue să te ajuţi cu 'mânele şi să sari de pe o stâncă pe alta. La un loc peretele
- 1) Diferită de V. Vlăduşea de care ani vorbit mai sus (40. +4).
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pla

Om“-Racăr

este aşa.de drept, în cât sunt fixate nişte lanţuri în stâncă
de cari, te ţii. ca, să „urci în sus, locul se numeşte, „La
Lanţurie,

|

-

:
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E în acest. drum, se “intalnesc, nişte. stânci. zăurite,. în
forma unor arcuri . de triumf, De. asemenea este scobită

şi o grotă mică în peretele. muntelui... Probabil toate
acestea sunt datorite. acţiunii erosive a vânturilor.
.
- În fine în,6-8 ore, socotite dela; Plaiul-Foii, ajungem
în vârful mare „Za „Omt, unde am cşit şi prin drumul

descris la No, 4 Drumul acesta,; este. cu mult mai greu
ca primul, şi dacă nu e, făcut sub conducerea unei călăuze experimentate, este foarte periculos. E bine Inţeles

că „pe. negură sau, pe, timp rău, nici. vorbă nu poatefi de
acest „drum, . numit şi „Drumul lui Fr. Deubel“,.In tot

parcursul . dela, Plaiul- Foii la vârf nu se găseşte apă.:
„D= -ZÂRNEȘTI—VÂRFUL

PIETREI-MICI.— Timp nece-

sar. 5-6 ore după mers. Drumul. se face prin Crăpătura
Pietrei. Craiului

(vezi, „Masivul. Pietrei. -Craiului). Până la picio-

rul urcușului, „Sunt. cam 6; km. Se „poate merge şi cu
trăsura.. Apoi, urcând: prin Crăpătură şi traversând. locuri admirabile, se ajunge la pavilionul de adăpost. Bethlen
(sau Gloriette), de unde vederea este măreață. Dela acest

pavilion. putem fi in vâri (1814 m,), într'o oră, De aci se
„poate eși în vârful Pietrei-Mari „la | Om“.esa, No, sb de
maie), în 4—6 ore.
—»Lă; OA“
RUCĂR, — (zi No, 4 de nmaii 505). Dela ca-

ata Vladuşca, caii pot'urma.muchea. m-telui: până la
cabana Grindu, construită de Soc. Turiştilor Români pe
m-tele Grindu, chiar sub vârful

Pietrei-Mari.. Cei cari au

urcat. „La Om“ vor coborâ panta m-telui direct in jos la
cabana. Grindu. (cam. într'a oră), de unde merg şi caii până
la Rucăr... Potecuţa continuă a coboră dela casa Grindu,
o; pantă colosală până la stâna din Grindu (dist. cam 2 km,),
De

aci la Podul-Dâmboviţei

sar putea

merge,

coborând

chiar dela isvor Valea Dâmbovicioarei: (vezi, Valea Dâmbo=
—
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viței).- Totuşi

pentru

-.

Ceardacul

a scurta ' drumul,
: poteca

Stanciului

-urmează

piciorul Pietricichii o bucată bună, trece pe 'la stâna lui
Dulamă şi pe o pantă, mare, coboară şerpuind în V. Brusturetului, tocmai în -fâța metelui -Piatra-Galbenă. Dist.
totală vârful „La Om“ —Podul: Dâmboviţei, cam 20 km:
pe drumul acesta, sau 25. -km., urmând tot! timpul V.,
Dâmbovicioara. "Timp necesar 4-8 ore după mers. Dela
Piatra- -Galbenă, pe V,. Brusturetului în jos, poteca coboară cam vre:o 600 m. pe un sghiab de bușteni, aşa că

drumul e . foarte. agreabil; apoi de aco!o în jos: Incepe
drum de căruță.
.
„ 9. BÂRNEȘTI — RUCAR, PRIN V. LUI IVAX, ȘI PE LA
CEARDACUI, STANCLULUI.—Drum numai de picior (vezi
No, 6 de mai sus). De „La Zaplus“ în loc să o luăm la
deal, urmăm tot orizontal povârnişul m-telui, trecem frontiera in România, şi coborâm în V. Dragoslavelor prin
poziţii foarte pitoreşti. De aci începe o mică.potecă care

mergând paralelă cu Piatra-Crai, urcă şi coboară 5 creste
ale m-telui Tămăşelu şi ajunge prin Valea lui Ivan.în
Râul Dâmboviţa, la căt. Cojocarii. Din acest drum, cam
la 2 km. în sus de Valea lui Ivan, se vede în peretele
Pictrei-Craiului, acea faimoasă peşteră „Ceardacul Stan-

ciului” la care trebue să te urci pe'o prăjină de. 12 m.
înălțime, pentru ca să poţi pătrunde
: în ea. Dist. dela.
Plaiul-Foii,în Dâmboviţa la V. lui Ivan cam ro km. Apă
nu se găseşte decât

în V, Dragoslavelor:
sus, şi la stâna

din V. lui Ivan. Timp necesar pentru a veni din PlaiulFoii la Cojocari 3—4 ore. De aci pe Dâmbovita în jos
ajungem uşor la Rucăr (vezi, artera VII, No, 4). Dist,,.cam
14 km. Total dist. Zârneşti-Rucăr pe acest drum cam
36—38 km, şi timpul necesar 8—12 ore după mers.
a) Valea lui Ivan-—Giuvala, peste Piatra-Crai.—

Se poate trece creasta Pietrei-Crai, prin vârful Pietricica
(1 69, m.), şi se poate ajunge la Giuvala. N'am făcut acest
orum,

dar după

spusa

ciobanilor, e tot aşa de greu
—
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Racăr-Păpuşa

periculos ca şi cel dela .No.: 6.. Timp necesar 8—1o ore.
i Acestea sunt drumurile importante şi frumoase, 'ce se
jiot face in prăpăstiosul masiv descris, cu strălucirea
adevărat alpestră: Drumurile sunt foarte grele, pericul
oase
şi unele din ele se pot compara cu cele mai grele
ex:
cursiuni
din Alpi. Caii nu pot merge decât pe "versantul Estic,şi chiar acolo, nu se pot sui mai sus de
6o0o0om,
Dist, dela Zarneşti la Rucăr prin -Plaiul-Foii
poate: fi
parcursă într'o zi.. Făcând însă şi urcuşul „La
Om“ deşi
dist. nu creşte decât cu vre-o Lo km, timpul de
o zi numai

este suficient.
N
“ Dist, dela Zărneşti la Rucăr prin' Prăpăstii şi Grindu

urcând

şi in vârful „La Om“ este'cam deso'km,,şi un

mergător sdravăn o poate parcurge intro zi de vară,
ple-

când din Zârneşti la '3 dimineaţa.E mai bine însă ca şi
ea să fie parcursăin 2 zile, şi: în' acest caz noaptea va
fi petrecută -la

Vlăduşca,

de: oarece” cabana

foarte murdară în interior,-

Grindu e

Afară de drumur
' enumera
ile
te, mai sunt şi altele de
detaliu mai puţin 'interesante, dar totuşi foarte pitoreşt
i,
=" Cine doreşte

să cunoască

Piatra-Crai

în “amănunte, va

trebui să-i consacre o vară întreagă, şi în acest caz Va

putea consulta cu 'folos,: următoarele două lucrări intere:
e sante:! Zouren- IVeiser fir: Ausfliige în die' Umgebu
ngen

von Kronstadi“ 'care se vinde la librăriile din Braşov, şi

pSiebenbiirgeu de Bielz-Sigerus“ care se cumpără:
dela
Sibiu,
tă
Rt

VI. Rucăr —Păpuşa;lezeru —Lereşti—
Aaa
„Rucăr,
..
De oarece în masivul

acesta

nu există

nici: un drum:

lucrat, şi- chiar potecile naturale sunt cu totul. excepţionale, nu putem da distanțele exacte, ci numai cu mare —
4
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Rucăr-P&puşa

aproximaţie, mai cu seamă că fiecare poate. merge pe
unde crede că e mai nemerit. Cum indicăm Insă şi timpul
necesar coprins

intre.două valori, cel mai repede posibil

(cea mat mică), şi cel mai, încet (cea mai mare),: programele
intinerarelor se vor putea face, fâră teamă de .greşală,

1.-— RUCĂR-PĂPUŞA,
Dist. 24—26 km. după ocolurile

tăcute.. Timp necesar 6—8 ore după mers. Drum de cal
şi de "picior. Propriu-zis nu există potecă.: Eşind din
Rucăr.pe str. Păpuşa, urmăm câtva timp V. lui Andreiaş,
şi eşim

în V. Râuşorului

pe

care

o urcăm

cam

5

km.

Valea e largă, şi mărginită pe ambele maluri de munţi
acoperiți cu păduri. Cităm în ordine. munţii şi văile pe

cari le primeşte.

şorului:

m-tele.

Frăsinctul,.V.

(Cam urcăm spre Păpuşa). Pe dreapta Râu-

Plaiul-lui-Mazăre,' V.- Frăsinet,
Cârmăzănelului,

metele

m-tele Cârmazănelul-Mic

în dreptul căruia se află un ferăstrău, .V. Cârmăzanului;
m-tele Cârmăzanul,

V. Râsului

formată

de Vaile Mun-

tişoru şi Preajma şi m-tele Valea Râsului cu frumoasa
lui poiană numită Zolcoava: în faţa lui lucrează vn ferăstrău. Pe stânga Râuşorului avem : Piscul Dârstei,
V.
Negrilor, V. Lupului, m-tele Gruiul-Lupului, V. Zârnea,
şi m-tele Podul-Zârnea unde este un ferăstrău. Pe.V.
Zârnea urcă la deal o potecuţă care ese în vârful m-telui
Drăganul.

(Acest

m-te desparte

V, Dâmboviţei

de.Y.

Râaşoralui),

-. Lângă-m-tele Valea Risului, şi chiar în fața Văei Zârnea se află o pajişte frumoasă care urcă spre creasta
culmei în pantă mare. Ea poartă numele
.de Piscul-Foii,
Din acest punct părăsim -V. Râuşorului şi o:luăm la:
stânga urcând pe Piscu/-Foii de .unde vederea asupra
V. Râuşorului este admirabilă. Panta este colosală, noTroc că sus se găseşte o fântâniță cu apă. Urcăm această

pantă, coborâm puţin spre isvorul Văei Râsului (1400 m.
at.) şi suim apoi poiana Padina-Grozei, Inconjurată de
maestoşi . fagi seculari. De aci, tot suind, trecem pe
Preajba (uss2 m.), de unde panorama este splendidă, căci
—
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se vede când

Piatra-Crâi,

VI.

când

Racăr-Păpuşa

Leao
'când ta
-Ghimb
,
avu

și Valea Dâmboviţei.”
ERIE
e
! In acest punct se mai poate veni: dela Iiucăr, şi pe alt

drum

mult mai. greu, dar mult mai frumos..Din V.
Râu-.

şorului intrăm în -V. lui Maldăr, de unde. potecu
ta urcă
iri zigzauuri' bruște o pantă “colosală!
până :în Plaiul-lui- .
Maldăr,- De “aci. continuă în Sus” prin poiaua.
FrunteaObezii,pe la V. Frăsinetului, şi intîn''
ră:
dealul 'Iezeru

ale cărui livezi, Poduri, le traversează, şi
în scurt: timp

prin Muntişoru ajunge în Preajba (dist. pe acest 'dru
e m
cam
aceiaşi), unde se unâşte .cu poteca“ce vine
din Padina:
Grozei... :
..::
e
N
A
-“ Din Preajba, unde poteca. s'a isprăvit, suim: mereu
pante matot
ri
spre N. şi N..V. până ajungem la stâna
din Preajba, primul adăpost bun dela Rucăr. Acum
suntem la gol, şi numai decăt ajungem pe creasta culmei
pe. careo vom urma neintrerup
până
t la: Păpusa.. (Dist,
de ia: Rucăr“în ercâsta Preajbei '11.%0 km.).. Cam la. 100.
m: sub
creastă, ascuns printre copaci, este un isvor. cu apă
rece.
. "Creasta culmei Păpuşa ce mărginită la 'stânga
de V;
Argeselului. (vezi, masivul "Jeaeru- Papuşa), 'şi
la dreapta

de V.

Râuşorului. -Panoramele ce se desfăşoară din orice
punct

al ei sunt admirabile, şi “păcat că, 'conformaţia tutulor

“acestor munţi este

aceiaşi,

forme : rotunde

stâncă. -Dela Preajba, creasta se. continuă
Mic (1830 m.), după care urmează uriaşul

fără

nici o

cu Gâinaţulm-te Păpuşa

(2379-m.). De m-tele Găinaţul-Mic, spre V. Râuşorului, se
leagă o mulţime de picioare, cari poartă. diferit
e numiri,

ca: Țe/eleica pe careesteo stână bună de adăpost,
iar ceva
mai jos un 'isvor de apă,. Mâra-Mică, Mara-Mare, etc.
Găinaţul Mic, se leagă sub Păpuşa, direct cu. Găinaţul.

Mare care formează 'malul drept al 'Argeşelului. In acest
loc de întâlnire, numit „Sf. /li2*, este un bordei, şi aci,
pe timpul lui Matei-Basarab se făcea mare târg la Sf.
Ilie, la 'care 'veniau - Câmpulungenii şi ' Transilvănenii.
—
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Păpuşa

(vezi Câmpalangal). Şi astăzi se văd urmele drumului:natural de căruță, care urca până.în acest loc, ..:.:.:
..:

2. — PĂPUŞA. —M-tele Păpuşa, este -mult mai mare ca
toţi vecinii 'lui, atât ca inălțime cât şi ca întindere.

vre-o 4 vârfuri 'mari,
semn

geodesic.

dintre cari penultimul

Are

poartă un

Panorama din vârful cel mai mare(2379

m.)

este măreață. Spre E.,se vede V. Dâmboviţei şi PiatraCrai. Spre S-E, masivul Bucegilor întreg.: Spre S,
L.ereştii şi Rucărul, SpreV. şi. N.-V., m=ţii . dela isvoarele Dâmboviţei şi culmea Brătiiei. şi spre. S.-V. culmea
Jezerului și metele Boldu. Apă dela 'Ţefeleica' în sus nu
se mai găsește. In vârful: apuşei se mai i poate. venii prin

următoarele două drumuri: . a) Prin V. Râușşorului. Continuând la deal v, “Rauşosului, din punctul de unde 'am lăsat-o mai sus, ajur=

gem direct la Păpuşa prin V. Boteanului .şi m-tele' Boteanul. Drumul nu prezintă nici un interes, dar este mai
uşor. Dist. 22—25 km: după ocolurile făcute,
- 6) Lerești-Păpușa, pe creastă. Dela Lereşti, potecuța
urmează râul Târgului :la deal până la V. Dobriaşul,
de unde urcă la stânga (draapta cum .urcăm), m-tele Dobriaşul-Mic, trece pe la o stână şi ajunge pe creasta lanțului coprins între V: Argeşelului 'şi 'râul- Târgului. (eezi,
masivul Ieseru-Păpusa).

De aci

urcă

până

la. locul Sf. Ilie de

sub Pâpuşa, crestele următorilor munţi: .Dobriaşul-Mare
(1353 m.), Muşuroaele-Micisi Mari,

Piscul-Calului şi.Găi-

națul-Mare (1 834 m.), după care atinge numai puțin m-tele
Grădişteanul şi prin Sf. ilie se uneşte cu..creasta (căci
nd mai e potecă) care urcă la Păpuşa, pe lanţul descris la
No. 1. Drumul acesta deşi mult mai.frumos ca cel descris la a, nu este așa de pitoresc

şi

comod

ca

primul

(No. 1), Dist. dela crucea. din capul de N. al Lereştilor
la. Păpuşa, 24—26 km. după .ocolurile făcute. Timp necesar 6-8 ore. Dela Dobriaş la Păpuşa,. nu se găseşte
apă decât în două locuri.
-

In manţii Sinaei, Racăralui şi Branalai.

”
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Păpuşa —lezeral-Mare

- In 'afară de aceste drumuri, se mai.poate veni la Păpuşa dela Lereşti, pe râul Târgului în sus până la m-tele
Tambura

(culmea

Bătrâna), de unde o potecuţă

urcă la deal

spre Găinaţul-Mare, şi se întâlneşte cu drumul $; de mai
sus, după'ce trece .pe lângă: o stână. Dist.. dela crucea:
Lereştilor la Păpişa'23—25 km...
“i
-- Dela Nămăeşti se poate veni la Papuşa, urmând V. Ar
geşelului la deal, Poteca.trece pe lângă o “mulţime. de
joagăre şi de stâni. Dist. capul de N. al Nămăeştilor —
Păpuşa, 26-30: km. „Ambele aceste drumuri nu prezintă
însă nici un interes.

:

”- Dela Pâpuşa se poate face un drum spre:N. şi N. E,
c) Păpușa— V, Dâmboviţei

gul. — Drum

prin

m-tele Pecinea--

numai! de: picior. : Potecă. nu există: decat

pe ici pe. colo. Tot. timpul se. coboară urmând creasta
m-ţilor Barbului, Cascul (2.195 m.), Dracsinul (1 935 m.) şi

Pecineagul: (1 861 m.), de unde o.luăm pe pârâul Larg la
valepână în Dimboviţa (1 100 m. alt.). Isvorul acestui pârâu
este tocmai -la limita pădurilor (cam 1 500 m, alt.). Dist. pe
acest drum cam 12 km. Intoarcerea se poate face pe Valea
Dâmboviţei în jos spre Podul-Dâmboviţei e
artera VIL
N-rile 3 şi 4),

3. _PĂPUSA

-

— IEZERUL MARE. Se + merge | numai pe

creasta m-ților având a urca şi scoboră 14 vârfuri mari.
Vederea este foarte frumoasă. Caii pot merge bine. Dela
Păpuşa coborâm pe m-tele Tambura (2237 m.), apoi suim
pe Bătrâna (2338 m.), de unde tot pe creastă ajungem'in

363 m.). Tim:
piciorul Piscanul (2 385 m.) şi la Iezerul-(2Mare

pul necesar 4—6 ore. Dist. r2—r14 km. după ocolurile
făcute. Deşi această culme nu se coboară sub'2200-m.
aspectul

circuri
(spre Y:
Apa în
sunt de

ei nu este de

loc

alpestru, şi

afară

de câteva

glaciare pe cari le prezintă versantul ei Nordic
Dămboriţei), nu avem nimica interesant de semnalat.
această. regiune este foarte rară, “Adăposturi nu
.
loc pe culme.
—
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4 —IEZERUL-MARE,

VI :

Iezeral- Mare

(2 155. m, alt.) este un munte

uriaş

din care vederea 'se: intinde pe o dist. imensă. Astfel se
vede tot: spaţiul cuprins
- între culmea 'Brătilei, Bucegi,
Piatra-Crai, Leaota, Rucăr. „Leresti-Nucgoara, iar spre V.

aproape de tot la NV, bizară formaţie a - Coljilor. Iul
Cremene se inalţă fantastică şi amenințătoare. ca o cetate pregătită de luptă. (Vezi, Câmpulangal, excursii). Pe acest
m-te'e

un lac, mai jos câ varful lui, pe care
e
noi Insă nun

Pam vizitat;
RE
„i a) La lezerul-Mare : mai putem. veni dela Papusa, şiş
prin Văile Argeșel şi Târgului. Astfel dela primul vârf
„. al: Păpuşei, o luăm la dreapta, trecem pe lângă isvoarele
Argeşelului, apoi pe .Găinaţul-Mare pe la Sf. Ilie, .coborâm versantul. S$.-Vestic al Grădişteanului pe lângă un
bordei, traversăm

Văile Tambura

și Frecea, urcăm

pe

creasta piciorului numit Plaiul- lui-Pătru (1 556 m.), tot pe
lângă un bordei, coborâm din nou în V. Bătrânei, urcăm
apoi piciorul Văcarea, de unde trecem pe lezerul-Mic şi
făcând un ocol către N. ajungem în. Vârful lezerului-Mare.
Acest drura este foarte interesant, mult mai greu ca pre=
cedentul şi nu aşa de frumos, Timp necesar 7 — o ore

după: mers. Apă se găseşte des.: . . ....
De
Dela Iezerul-Mare pleacă următoarele drumuri:
d): Iezerul-Mare-—Colţii lui Cremene.

lungul,

Vezi, Câmpu-

excursii,

" c) Zezerul-Mare—Oticulla isvoarele Dâmboviţei.

Urmăm creasta către N. prin m-ţii Oticul, Roşu' şi Mezea.
Dacă am merge înainte am ajunge în culmea Brătilei
(machea Făgăraşului). Poziţiile sunt încântătoare, dar drumul
e obositor. Colţii lui Cremene cari se înalță la stânga,
insoțesc tot timpul pe turist. Oticul este aşezat 'într'o
poziţie admirabilă. Drumul e de cai şi de:picior. Dist.
8—1o

km.

după ocolurile făcute. Timp necesar 3—4 ore.

d) Xezerul-Mare — Nucşoara.
— Se merge prin: mu:

ARTERA
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lezerul-Mare—Lereştii

'chea Groapelor şi Păpăul;-Nu putem da alte detalii asupra acestui drum fiindcă .noi nu' l-am..făcut: :
-Dela'
direcţii

lezerul-Mare mai . pleacă: şi alte: drumuri în: alte
pe' cari. însă” noi nu le-am parcurs, .: m
ma e

„5: —IEZERUL-MARE— LEREŞTII.—-Drum

de cal şi de

picior: 'La Început: nu există potecă, asa că se urmează

tot creasta: m-ţilor. Dela Iezerul-Mare o luăm

către S.V.,

coborâm o mare depresiune şi urcăm la lezerul-Mic (2 300 m.),

de unde vederea: este măreaţă. De ac!o luăm'către S.-E.,
şi urmăm muchea Danciului, m-tele Cernatu.:(1 898 m.),
trecem apoi prin Colfii Caprei (i 82 m.), de unde o luăm
către
E.. tot pe creastă, care. singură a rămas neacoperită de - pădure.: Mergem astfel-dealungul m-telui Portă. .
reasa, trecem pe Zănoaga(1 659 m.) pe lângă o stână şi
cobo
prin
pădure. direct la râu! “Târgului, unde ace:
râm
sta primeşte V:"Ursului.:De aci: mai avem cam. 5 km.
până la Lereşti, pe cari 1i facem coborând râul. Târgului
pe

vale,

trecem

pe

lângă

o cruce

şi: intrăm

în: Lereşti;

Drumul acesta foarte frumos, este "destul 'de obositor căci
sunt de scoborit în total vreo g vârfuri mari. Dist. 24-28
km.: după. ocolurile facute. Timp. necesar 6-—g'ore. In
caz de .vreme rea, există! lângă drum numai două adaposturi:

stâna din Zănoaga şi un bordei la. „marginea pa-

durei dela Colţii Caprei.
6.—LEREŞIII — RUCĂR, Vezi; Comana Lereşti.. Dist,
23 km.

a e OCAMPULUNG—COLȚII LUI CREMEXEE:_Vezi, Ca ne
pulung, excursiuni. In rezumat -acestea sunt drumurile
importante: ce se pot face în : numitul masiv. Greutățile
de.a face excursiuni

în lezeru-Păpuşa, sunt cu mult mai

mari ca în celelalte 3 masivuri, pentru:următoarele motive:: este foarte departe de centre locuite; distanțele lui
sunt lungi: şi se socotesc cu zecile de km.; este cu: totul
lipsiţ de adăposturi; are foarte puţine bordeie şi stâni,

şi acele jos de tot sub 1.800. m. altitudine, pe. când bor—

244

—

ARTERĂ

VII...

Otical—Valeaclul-Ivan

deiele; în Bucegi se ridică. până! la 2200 m,.alt,, şi; In
fine crestele lui superioare mau apă. de'loc,.
a.
„Acest colosal. masiv, cu liberile şi grandioasele: lui sin»
gurâtăţi! lipsite. de. viețuitoare, de stânci,: de prăpăstii, de
ape şi. de zăpezi, te transportă parcă în infinitele. pustiuri
ale inaltelor platouri Tibetane şi îţi lasă 'impresia. unui
spectacol

măreţ,. dar grav şi trist. Crestele

lui se întind

cam .pe o lungime :de, 60 km., d, vol.d'oiseau (Rucăr —Păpoşalezera-—Lereţti), în cât de aci se poate judeca ce.di-

stanțe are. ....

..

-

i

Masivul este. foarte: puţin. vizitat.- Sperăm că Indrumările date în acest capitol, vor servi celor ce: : doresc. să
cunoască

resanţi.:

în. amănunte aceşti munţi, 1 totuşi. aşa de intepa

VII. Rucăr -Păpuşa— Oticu şi întoarcerea
pe V. Damboviţei. la: Rucăr., NETA
1—RUCĂR- OTICU. — Vezi artera VI. Dist, sia

Timp

necesar 10 — 14 ore.

krai
+

2.—0TICUL, (2 045 m.), este un munte frumos, situat în
N.-Vestul. masivului lezeru-Păpuşa.: El este despărțit de

m-tele

Roşu

printr'un

gât: subțire,

din N. -Estul căruia

isvorăşte pârâul Oticu, iar: dela V,, isvorul Roşu. Oticu

determină

un

punct: important

în acest masiv, căci. ac

este isvorul Dâmboviţei, el stabileşte legătura între Iezeru.şi culmea Brătilei, şi. face aproape corp comun cu
fantasticul m-te Colţii-lui- Cremene, printrun tunel natural. Vederea din acest. vârf este admirabilă.
:
8) Otioul — Colţii-lui-Cremene.— Am descris acest
drum. Timp necesar o.zi întreagă.
:
3.—ISYOARELE DÂMBOVIȚEI VALEA -LUI. Vas,
SUB PIATRA - CRAL, — Nu avem multe de spus despre
partea. aceasta a Dâmboviței, pentrucă cursul ei cu «totul

pp ou,

n
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Valea-lui-lvan —Racăr

superior nu este prea'interesant şi este lipsit de potecă
până în dreptul Văei Luţele-Mari (stânga), de lângă PisculBarbului. Lungimea. cursului din vârful. Oticului în V.lui-Ivan, este -cam de 35 km., şi:el.nu poate fi parcurs
decât pe jos.. Timp necesar 8—72 ore după mers.
"- Dela Oticu la:V, Barbului,: se mai poate “urma o po:
tecuță pe sus pe culme. Ea merge dealungul marginei
pădurei pe la 1300—1 700 m. alt., şi coboară în “Dâmboviţa .pe V. Barbului în jos. Drumul este: obositor, căci
trebue să urci şi să cobori vre-o g picioare
pâna la stâna dela isvorul Văei Barbului:

de

munți,

4-—DE LA VALEA-LUI-IVAN LA RUCĂR.—Drumul pe
Dăibovița, dela V..lui-Ivan în jos, este admirabil. Se
urmează tot timpul numai malul drept pe care este o
mică potecuță, de oarece malul stâng foarte prapăstios
este format de Piatra- Crai, care 1şi Inalță pană înîn nori,
creştetele ei albite de vremuri rele. :
Aproape de Cheile dela Plaiul Mare; (vezi, Valca” Dămbovilei)
poteca: părăseşte această vale, şi urcă m-tele Drăganul
* spre Piscul Jugi, trece pe „La Comoara“ coboară dealul
Pleaşa (1074 m.), urcă Faţa Crudului

şiş i prin Drumul Pă-

duricea coboară în! Rucăr.
:--.
+ Incepând din Piscul Jugi, vedere

DE
Da IN
asupra Rucărulii şi

asupra Păpuşei este încăntătoare. :
: După cum am spus la descrierea Vaei Dâmboviţa, dela
Cheile Plaiul Mare, în .jos, parcurgerea văei cu mijloace

obicinuite, devine

imposibilă. După spusa * Rucărenilor,

valea nu poate fi străbătută

decât cu “ajutorul 'plutelor,

Dist. V-lui-lvan—Rucăr, cam

13—15

km. Timp

necesar

—
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"4—6 ore, şi drum numai de picior. Incepând dela V.-luiIvan în jos, pe dreapta Dâmboviţei, sunt răspândite
mai
multe case, pe lângă apă şi pe dealuri.: Toate: sunt locuite 'de'ciobani şi de oameni cari lucrează:
la vre-un
ferăstrău. Această aglomeraţie poartă numele de Cojocarii.
“Tot în acest interval, se găsesc izolate -pe.ici pe colo

ARTERĂ

VII

V.

Isvoral-Doralai

un fel de hambare de lemn, făcute ca să se adăpostească
vitele pe timp. rău; ele poartă numele de Odai. ;;: i:+
- În resumat, drumul descris formează un 'circuit "splen: |
did dar în'general obositor. Caii pot merge până la Oticu,
de acolo în jos este riscat pentru ei. Dist. totală este de
82—88 km., şi timpul necesar pentru excursiune de 2—3
zile după mers. Din această distanţă cam: 45 kkm..se > pare, curg numai pe.Dimbovita. ..
ia
:: Merinde se vor lua din Rucâr pentru întreaga excursiune, de oarece pe drum nu se găsește nimic alt decât
apă. Nopțile” vorfi petrecute sub cerul liber, sau pe.la
vre-o stână,- căci alte adăposturi nu există. Recomandăm

în special pe ciobanii de la stâna din 'gura Văei-lui- “Ivan,
ca' oameni cum se cade.
NED

PIE

Aa

A

| VIII: Sinată

-Vart. -cu- dor—V.

NI

rului

Isvorul- Do-

Sinaia.

|

| AI “

"Dea această arteră, este departe. dea avea importanţa,
celor 'descrise până acum, căci nici ca intindere nici ca
drum nu se poate compara cu celelalte, e necesar să-i dăm
o descriere mai lungă, având în vedere frumuseţea Jocurilor şi faptul că fiind în afară de drumurile obicinuite;
este-aproape necunoscută.
>
1, —SINALA—VÂRE CU-DOR. — Vezi, artera 1, 8. Dist.
12. km.

:.:

II]

2.—V ÎRF.CU- DOR- Y. ISVORUI-DORULUI. _Dela Vârs
'. ful-cu-dor lăsăm la dreapta poteca spre Peştera Ialomiţei,
şi; coborâm direct pe scobitura văei în V. Isvorul-Doru=
lui.: Poteca naturală este destul de rea, cum însă coborâşul:

nu e mare,

pot

merge

şi

caii. foarte

uşor. „Dist

cam 1500 m. Timp necesar 20'—g0”. după mers.:
"
3.—Y. ISVORUL-DORULUI-—CASOADA YÂNTURIȘULUL — După

cum

am

spus

la „privirea: generală. asupra

meţilor,. V. Isvorului .vine tocmai: din Cocora; ea. este un
—
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Cascada Vânturişa

afluent: important:al Prahovei. Cursul. ei de.la isvor şi:
până ta acest punct (Iang de 6—z00 m.) nu prezintă nici o
însemnătate.

De aci (1 830 m.)în jos, valea

care se adân-

cește mult; formează un sistem alternativ unic. în Bucegi,
de frumoase

numită

lacuri şi

cascade; Până” la marea

Cascada” Vânturişu,

cascadă,

lungimea * cursului este de

"3 100'm.'și valea formează în acest interval 4 mari la-.
curi, urmate de 4 cascade din ce înce mai mări: ultima
are până .la 6o m. înălțime. Deasupra cascadei Vânturişu
se află:0 stână şi caii nu pot 'veni decât până la această

stână. Dist. până ac 33oo m. Timp necesar 1—2 ore,
4 CASCADA

: VÂNTURIŞULUI—SINAIA.—Dela

Vânturişu, mersul!

stâna

în''jos devine extrem de greu, căci

pantele sunt colosale şi locurile foârte prăpăstioase. Cascada Vânturişului, (1124 m.), este ultima şi cea mai mare

formată „de, această. vale. „Apa. se asvârle de pe un zid de

piatră inalt cam de 6o mi.

o

Coborâşul dela stână la “cascada: şi sub cascadă, nu
poate fi fâcut- pe vale, sau pe lângă vale, ci mult pe de:
parte:pe. brânele din stânga. Pentru.aceasta, se va angaja
un cioban dela stână, care: va servi de călăuză;
-..-..-.

-:Dela Cascada Vânturişu, până în Prahova, V: IsvorulDorului mai parcurge 77 şoo m. Primul km., de 'sub cascadă nu poate fi străbătut pe vale, din cauza locurilor:
absolut impracticabile”şi a'văgăunilorcu totul perpendiculare prin cari curge această apă. Mai jos, mersul! pe
vale devine iarăşi posibil, şi până la Podul-Isor locurile
sunt. admirabile, căci valea formează iarăşi lacuri şi cascade şi trece 'printrun splendid defileu cu pereţii înalţi.
- Cursul: văii, fiind impracticabil de sub cascadă în: jos,
trebue.să ieşim prin brânele m-telui Furnica, în drumul
Vârfului- -cu-dor. (Cam 1a 6 km. de Sinaia). Locurile şi pe aci
sunt colosal “de rele, şi dacă această parte nu e făcuta
sub condiicerea unei călăuze, care să cunoască bine m-tele,

excursiunea poate deveni periculoasă. Timp necesar pentru

"PIOD
*w
nou

1N10%0-1NH0ASI
TAVA

1
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a
— Leaota
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Da

a veni la- Sinaia, dela Cascadaa Vânturişu, pe acest drum
N:
a
4—6 ore, Dist; cam 12 km..:. .
In rezumat acest circuit de.3o km, poate A facut cu
uşurinţă într?o zi. Până

deasupra Cascadei Vânturişu, lo-

curile sunt bune şi pot fi străbătute cu piciorul sau că-

lare. De

acolo în jos, ele devin. foarte grele şi pracțica-

bile numai celor tari.
- Ar fi de dorit ca să se construiască
conducă la cascada Vânturişu, fiindcă
fel de splendoare rămâne necunoscută
de ciobani şi de câteva persoane, ce
a
a
AD
pe degete.

un drum, care > să
e păcat că o astşi nevăzută decât
le. putem număra
i.
aaa

Pietrele- Albe-— Lenota--Ză- |

1x. Sinaia

„noaga — - Sinaia.
1 —SIXALA— PLETRELE- ALBE. —Ve ezi artera W, I și 2.

Dist. g2 km.
ii 2.— PIETRELE-ALBE—V ÎRFUL

LE LOTEI. pala "Pie-

trele-Albe, lăsând la dreapta poteca spre Sf. Ilie, (vezi, ar»
teră IV, 4) continuăm

poteca sau

creasta: munţilor. către

S.E. Leaota se vede: bine .acum, şi până în vârful “ei
putem merge: chiar fără călăuză. Poteca trece pe Secările, munte mare şi cu multe vârfuri, de pe al cărui versant occidental, vederea. este măreață către Ghimbavul,
Piatra: Crai, Roşu

şi. Albescu.

Poteca înconjură

trei vâr-

furi ale Secărei,. coboară.o pantă mare,; trece, pe lângă
o stâncă bizară, numită Pişatul-Boului, şi lasă la dreapta
stina și. m-tele Cumpărata-Mare, care „propriu zis este
un. picior al m-telui Jugureanu. Dela stânca mai sus nu:
mită, poteca

urmează

versantul

Vestic

al culmei, spre

V. Popei şi V. Cumpărata, trece pe . lângă o fântână cu
rece, şi până la piciorul

leşte când la E; când

Leaotei unde. dispare, oco-

la V, vâriurile m- “ilor. Jugureanu
=
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”

Leaota

şi iMitărcea: "Locurile sunt .bune şi caii urcă: până

în vârf,

“Cel mai frumos drum este însă tot creasta,: :pe.care pietonii'o.pot

urca fără oboseală, Ea. trece prin

14 vârfuri

eşelonate între Pietrele-Albe şi vârful Leaotei,: Dist: dela
Pietrele:Albe. cam:77000 m. şi timp. necesar 2-—3 ore.;
'3. — LEAOTA; (2 110 m.). După

cum

am:spus

la privirea

generală asupra m-ţilor, masivul Leaotei este :foarte mic,
nu 'are caracterul .alpestru şi vârtul: Leaota este: situat
camin centrul lui. “Panorama: din'acest vâri este încântătoare.: Spre 'V., departe:de tot se zăreşte un. oraş, probabil :Piteştii,: apoi. mai aproape. m-ţii :Botul-Calului. şi
Boldul. La N.-V., lezeru şi Păpuşa. La N.N. -V., Culmea
Brătilei. La N., Piatra:Craiului. La S., Geabelea, La E.
şi N; E masivul Bucegilor şi la S-E,, “Cufuritul şi Răteiul
din masivul “Leaotei :şi Lespăzile-:Zânoaga din Bucegi.
Din acest vârf nuipleâcă nici 'o.potecă, se pot face insă
următoarele drumuri urmând crestele culmilor.
2 a) Leaota--Dragoslavele;; prin; m-ţii- Geabelea, Al

bescu şi Vârtoapele,

-c16) Loâota

i

ie

Stoeneşti, 'prin m: ţii Geabelea, „Cioara

şi

Priseaca: ! E
ot
e o sl tat
ei
"i Noi n'am'parcurs aceste părți, dar după: spusa cioba„nilari şi'a țăraniloriele sunt foarte! uşoare şi. frumoase.

- 4 DEAOTA=

vârful Leaotei;

VALEA. BRĂTELULUL, — Coborâşul: din

până în“.V.: Brăteiului este mare, -căci di-

ferința de nivel este de 1200 m. şi dist. numai de 7 km.

Lângă: vârf nu există potecă, apoi. mai jos: potecuţa: na=

turală care se formează, înconjură când. la dreapta când
la 'stânga' "vârfurile Leaotei. La marginea Estică a acestui
munte, ea "face un ocol către N.-E.;: trece pe: lângă un
bordei: situat chiar pe creastă, şi iniră:pe m-tele Șutilele,

a' cărui: creastă oi icoboară: până în V. Brătei.. Pe: Șutilele -

coborăşul 'este mult mai mare, 'şi când: poiccuţa intră în

pădure; “drumul devine foarte greu pentru cai, căci pantei

celei repezi: i se'adaogăo pădure incâlcita plină de rădăcini
= 230 =
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L.eaota-Sinaia

și de buşteni căzuţi. Dintre țăranii dela Sinaia, numai
David Turcu şi Gh.. Ion Marin Văsii cunosc această parte,

şi sunt, singurii
caii lor.
,

cari vor să o coboare

sau să o urce cu
PI îi

FE

In Valea Drăteiului, poteca Tăspunde tocmai. la capul

funicularului. Schiel, (vezi, Buşteni,

fabrici) unde este in tim-,

pul Verei o cantină (s Juni pe an), Tot aci sunt şi niște

case de locuit, în cari, prin, bunăvoința . şi amabilitatea

funcţionarilor funicularului, se poate petrece câte o noapte;

5.—Y. BRĂTEI—VÂRFUL ZĂNOAGEI. —Urcăm buna și

| larga potecă a funicularului, pe lângă V. „Zănoaga, până
sus pe creastă la casa funicularului, made întâlnim poteca care vine

de jos din V.

Ialomitei. „Dist, V, Brătei

în acest vârf cam 4 km. Timp necesar. =, oră. Drum
de cal şi de picior. Şipot. de,apă la 500 m. dist, „de Y.
Brăteiului.
.
.
AV,

Brătei

— stâna

Panţtiroiu de pe Lespăzt,—

Chiar dela instalațiile funicularului, din V. Brătei, luând
„0 potecuţă către S. dincolo de V. Zănoagei, putem urca
direct la stâna din Lespezi. Am vorbit de acest. drum
la artera III, 5 c. Dist. cam 2 km. Drum . numai de picior.
6.—y ÎRFUL 7ZĂNOAGA —Yi, ALOJUȚEL Vezi, £artera
III, 5 b. Dist. cam 3000 m. Drum. de. „cal şi de picior.
Şipot de apă la jumătatea drumului.
. . .
po
7:—Ve IALOMIȚEI——PICHIUL-— -SINATA,— Vezi artera
u 4 b. Dist. -15 km,
.
îi
, În rezumat excursiunile la Lezota :sunt, „foarte. uşoare,
- şi întreg circuitul poate fi parcurs de cai. Lungimea” totală a acestui frumos drum este cam de 68:km.,. aşa că

“sunt necesare cel puţin două.zile pentru a-l străbate. Pe
Leaota apa este rară, căci în afară de fântâniţa de pe

Cumpărata- -Mare,. nu mai există decât un mic. isvor. pe
Şutilele, situat chiar pe „creasta muntelui, ceva. maii. jos
-

de bordeiul „pomenit.

i
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CULMEA .BAIULUI

.
E
..
..
Pee

Ie
.

x
”

-

>

Culmea Baiului.

Di

a
E

”

d

.

Culmea. Baiului este compusă din m-ţii cari formează
malul Stâng al Prahovei, Ea este departe de a avea “întinderea 'şi importanţa! celorlalte patru masive de munţi
descrise, şi nu presintă nici frumuseţile : naturale. nici părţile interesante ale acelor munţi. Cele mai Inalte vârfuri
ale culmei Baiului, abia se, ridică până la 1 700, m., iar re„ giunea pădurilor care In Bucegi şi 'Tezeru- -Păpușa ajunge
până la 1 800—1 goo
4
m. în culmea Baiului se opreşte

pe la-'1 600 m. altitudine.

- Potecă' lucrată mu există, locurile nefiind însăA rele, caii

pot merge cu uşurinţă.
“Pornim din Sinaia, urcârid Cumpătul
Sinaia, Plimb. şi ax,

12. B.), până

pe muchie (vezi,

sus; pe creastă, “Această

primă parte a drumului“ este foarte „Sbositoare, căci urcuşul e colosal. Dist. de jos aci! cam 9 km."
Din vârful Cumpătului, urmăm tot creasta m- ţilor, trecem prin cel mai înalt vârf al Zamurei, (+ 700 m), apoi
printral Dutcei, (1200 m.) de unde coborâm spre V. Azugei. Dist. vârful Cumpătul—vârful Dutca cam 6 km., apoi
vârful

Dutca—Azuga cam

7 km.

Vederea de pe întreaga

creastă este admirabilă atât spre V. Prahovei, cât şi spre
V. Teleajenului, unde se înalţă cele două Tigăi, Zăgănul
Babeşul, Bobul, etc, toți situați imprejurul mănăstirilor
Cheia şi

Susana.

Tot

la E., se vede şi V.

Doftanei, cu

m-ţii Steiasa, Orjogoaia, etc., alte ramificații ale culmei
Baiului. Timp necesar pentru

a parcurge această creastă

dela Sinaia la Azugă 6-8 ore maximum,
“In-rezumat această excursiune are cam 22-— 23
"Mii Piscul-Câinelui, Gagul, Şstul, etc., țin tot
mea Baiului. Din ' Sinaia, peste munţii: aceştia,
poate merge la mănăstirile Susana si Cheia. Drumul
plicticos, necesită 4 zile pentru dus : şi intors.
—
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km...
de culse mai
foarte
-

PIATRA-MARE

Piaâtra-Mare *
Pentru a isprăvi cu descrierea excursiunilor ce se pot
face în aceşti munţi, ne mai rămânesă spunem câteva
cuvinte despre m-tele Piatra-Mare: (1 as0 m.), dela Predeal.
Deși izolat, este'un

munte

foarte

frumosşi uşor, pe

care se poate merge numai cu piciorul. Intr'o zi poate
fi vizitat întreg, pornind din Predeal şi coborând direct
la Temeș. Tot la Piatra-Mare se mai poate merge şi pe
la” Retevoiu din Azuga.În orice caz
e nevoe de călăuză.i

Cu acestea încheiem descripţia regiunei ce am parcurs,.
"şi sperâm că cele spuse până aci, vor reusi să deschidă,
câtuşi de puţin, gustul publicului românesc pentru cunoaşterea

şi înţelegerea splendorilor Ţărei noastre; căci,

ce este mai inăltător decât dorința de a vedea, de a simţi
totul, de a trăi in studiul plin de tarmec al ştiinţei, în
contemplaţia naturei, şi în nobilul exerciţiu al. facultă-

ţilor superioare ale omului.

“Singurele

nări

bune, privitoare la accastă

sunt cele ale Statului-Major

|

,

Român.

pentru

regiune;

România,

şi

Statului-Major Austriac pentni Ungaria.
«
Foile necesare sunt următoarele: Sinaia, Predeal, BahnaRusului— Rucărul si Câmpuluug foaia specială, pe scara
de 1/100.000, pentru România, şi 4746 Brasso (Kronstad!) pentru regiunea

din Ungaria. Primele

foi se pot

cumpăra dela Institutul Geografic al Armatei (str. ŞtirbeyVodă, Bucureşti), şi ultima se găseşte la librăriile din
Braşov.
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mm
indicate la începutul volumului, pentru

Predeal-braşov

şi viceversa, au fost valabile numai până la 1 Maiu stil nou gr, De
atunci încoace, trenurile ungare circulă după orarul ce îndicăm aci. —
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Notă. Toate aceste orare sunt în vigoare dela 1 Maiu stil nou 1gro,
până la 1 Maiu stil nou Tg1r.
Numerile scrise cu cifre subliniate indică orele de noapte, dela 6
seara până la 6 dimineaţa.
Toate valorile orare sunt date după ora ungară,

Tarii

pentru

staţiunile
din Ungaria,

"a 'coroane

coprinse în această călăuză

şi fileri) :
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i

Predeal-Braşov
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'-“Pabela” duceti aaa...
“Vocabular uzual e
e
Căluze
e
eee
ete
„Orare şi tarife a C.F.R. .,....
Orare şi tarife a Cc, F. Ungare
+
"Introducere. .
1.1...
" Hucureşti— Predeal cu trenul , .'.:,:
* Hucureşti— Predeal pe "sos, naţională
Ă Târgovişte— Sinaia pe 'şos: naţională *
- Predeal—Braşov—Câmpulung. -Târgoviş
" Istoricul drumului Câmpina-Predeal',
AZuga
“Branul

«ss...
.. . .
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e e
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Privire generală asupra regiunei descrise ,,
Valea Pțahovei . ... ........
Masivul Bucegilor . ....
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Artera VI.
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Culmea Baiului
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1 vol.

Simionescu

80.

Jon : Ueber die Geologie des Quellgebietes der Dâmbovi.
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în

Iahrh.d,

K. K. Geo. Reichsanstalt, XLVIII,

1595,

Sintionescu, Dr. Jon: Studii geologice şi paleontologice din Carpaţii
Sudici : 1.--Studii geologice asupra basenului Dâmbovicioarei.
11.— Fauna

neocomiană

din basenul Dâmbovicioarei.

Bucureşti

(Carol Gabl) 1895, z vol. 8,
Jwcilescu

G. Gr:

Manual de

Istoria Românilor
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Urechiă

«1. Vs Istoria Românilor.
Gobl) 1692. 2 vol, So-gr.
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1 şi

1Î, Bucureşti

(lozeph

U'rechid A. 1": Anuariul Generale al Instrucţiunei Publice pe anuli
şcolariă 1864- 63, sub direcţiunea D-lui... ...
„Anul
Il-lea Bucureşti (Impr. Statului; 15868, 1 vol. s-gr.
Urechid «1. V.; Documente încdite diri domnia lui Alex. Const, Moruzi (1793—1796). (Analele Acad. Române. Seria 11. Tom. XV,
Memoriile Secţ. Istorice). Bucureşti (C. Gabl) 1895. gr, în &,
i tahuţă «1: Din trecutul nostru. Hucureşti (Socec) 1yo5. 1 vol în,
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PROPRIETATEA EFORIEI SPITALELOR CIVILE DIN BUCUREȘTI.—R
IDICATA IN 19%
DE INGINERUL

I. SÂNGEORZAN.

—

LEGENDA:
1. Castelul Peleș.
2. Mănăstirea.
3. Castelul Pelişor.

Le Château-Pelesh.
Monasiâre

4. Şcoala Carmen-Sylva.

a1VA

5.
6.
?.
8.
9.
- 10.

Otelul Caraiman.
Otelul Sinaia.
Riegler,.
Băile de hidroterapie.
Otelul Regal.
.
Farmacia şi otelul Bulevard.

11. Reservorul de apă de pe Furnica.
12. Corpul de gardă.
13. Podul Principele Carol,

ŞIINIS

v

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Castelul Foișor.
La bufetul din Pădure.
Pepiniere. (Ale Eloriei).
Buiet la pescăria Etoriei,
Sanatoriu.
Otel Kiibler.
Cariere de piairă de var,
Biroul Eforiei.

Sinaia.

Le Château-Pelishor,.
L'€cole Carmen-Sylva.
L'hâlel Caraiman.
L'hâtel Sinatra,
Conliserie Riegler.
Etablissement d'hydroiherapie.
L'hâiel Regal.
Pharmacie et I'hâtel Boulevard.
" Reservoir d'alimentation,

Le corps-de-garde.

Le pont Prince Charles.
Le
Au
Des
Le

Château Foișor.
bullet dela Forât.
pepinires.
E
bultet de la Pescăria Eforiei.

Sanatorium,

L'hâlel Kiibler,
Carridres de pierre calcaire.
Le bureau. de l'Ephorie.
22. Capşa, .
Conliserie Capsa,
23. Crucea fostului schit Sf. Nicolae de
- La croix commâmorative de V'emitage
„pe muntele Molomoc,
St. Nicolas, sur la m-fagne Molomoc,

|.
Poteci de picior și de cal.
Șosele, străzi și drumuri mari.
4

VERIFICAT
1987

SCARA “as
Asii

a.
“.

epopee

Tini

+
a

1%

