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INTRODUCERE
Trenurile de plăcere — cari circulă regulat de la începutul lunei lui Maiu, pene la finele lui Sep- ternbre — aduc în Sinaia sute, ba chiar mii de persone cu bilete valabile pentru doue dile.Am observat cum, unii din a- ceștî visitatorl, au plăcere de a vedea și visita posițium seu locuri maî plăcute și nu așa departe de oraș ; der neavend cine T conduce seu du pe ce se orienta, sunt siliți a se înfunda în pădure seu pe malul veri-unuî rîu și a rămânea a-



colo, nesciind ceva mai bun seu 
mai frumos de cât atât.

Acesta m’a hotărî t a descrie, pe 
cât se pote de scurt și simplu, u- 
nele din positiunile cele mai apro
piate de oraș și cari merit totă aten
țiunea visitatorilor. Acestea su n t: 
Orășelul, Monastirea, Castelul Pe- 
leșu, Casa de venătore, Sânta Ana, 
Pustnicul, Poiana Stânei, Peștera, 
Verful cu D or și Schitul Peștera; 
asemenea și positiunea orașului din 
sus și jos ; tote acestea însă sunt 
descrise, dupe cum s’a dis mai sus, 
în mod scurt și simplu.

Totuși, cred, că aceste modeste 
renduri vor putea face un mic ser
viciu visitatorilor Sinaiei, în lipsa 
a ceva mai bun.

Ie rom onachu l Kifon.

— -»-k ——

Orășelul Sinaia, situat la o depăr
tare de 70 chilometri de Ploesci, are 
una din cele mai frumose și romantice 
pusițiuni, unică în felul seu putem cjice. 
Munții cei mai înalț! și falnici, cu pă
duri seculare de brad! și fag, încon- 
gioră laturile sele: spre răsărit se află 
Cumpetul—domenm al M. S. Regelui— 
munte prea frumos cu pădurile și stâ- 
nile aflate, ici-colea, pe comele sele. 
Spre apus muntele Furnica, domeniu 
al Eforiei Spitalelor. Spre medă-di Piscul 
Cânelui, proprietatea Principelui Bi- 
bescu, o panoramă uimitore pentru vi- 
sitatorul Sinaiei: iar totă partea de
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medă-nopte este încongiurată de uriașele 
piscuri: Verful cu dor, Piatra-arsă, 
Jepiî, Caraimanul și Omul, cari tote 
împreună formez splendida comă a Bu- 
cegilor. Rîul Prahova udă orășelul în 
tot lungul lui, despre răsărit spre apus; 
trece pe sub polele munților Cumpă
tul și Piscul Cânelui, făcend un sgomot 
asurzitor der plăcut. In ea se vărsă și 
rîurile Valea rea, ce’și are cursul din 
muntele Cumpătul: Peleșul, a cărei sursă 
se află la basa stâncelor ce formeză 
coma Petrei-arse; Isvorul, ce trece 
pe sub muntele Verful cu dor, cum și 
alte multe rîulețe mai mici ce brăs- 
deză orășelul Sinaia de sus în jos.

Pe la anii 1868—69 nu se aflau aci 
de cât singură Monastirea cum și un 
liotei, făcut de Eforie pentru popasul 
chervanelor și pasagerilor ce continuu 
treceu, vera, la băi în Transilvania. 
M. S. Regele venind în escursiune pe 
aici — tot cam prin acele timpuri — fu 
uimit de frumusețea locului, curățenia 

aerului și bunătatea apei; un instinct 
profetic ’L alipi de aceste locuri ’și 
captivându-L, ’L decise a’și alege aci 
locul seu de petrecere pentru veră.

Acesta alegere decise sorta Sinaei!
De aci încolo  ̂ M. S., veni regulat 

aci în timpul verei; ca locuință alese 
casa de ospețl a Monastirei cum și 
alte câte-va apartamente din jurul bi- 
serieei. Cu venirea aici și a M. S. 
Reginei, se începu și realisarea desti
nului Sinaei. Nu trecu mult după a- 
cestea-, și se puse fondația pentru con
struirea actualului castel regal; vestea 
acesta ambiționă nobleță română ca să 
imite pe suveranul nostru. Principele 
D. Ghica fu acela care puse prima 
piatră fundamentală în oraș, prin con
struirea încântătorului său castel, apoi 
General Florescu, Colonel Costescu și 
alții; de la 1880, însă, construcțiunea 
vilelor și prin urmare desvoltarea o- 
rașului, luă o rapiditate uimitore și 
care deja urineză și afli.
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Eforia spitalelor civile, sub condu
cerea onor, sel efori: Prințul Ghica, 
Gr. Cantacuzino și regretatul Dr. Da- 
vila nu remase mai pe jos de cât alții, 
ci trase numai de cât un plan pentru 
formarea unui oraș cu tote comodită- 
țile necesarii. Zidi pentru necesitatea 
visitatorilor Băi hidroterapeutice, casin, 
Oficiu postai, Restaurante, etc.; iar 
printre tote acestea se găsesc trei Ho
tele frumose și spațiose, între cari se 
deosibesce atât prin posițiunea, stilul 
construcțiunei cum și al comodităței, 
falnicul Hotel Caraiman (nume dat dupe 
numirea unul gigantic vârf al Buce- 
giului).

Deosebit de acestea, sunt mulțime 
de magasinuri particulare: restaurante, 
cafenele, brutării, măcelării, lipscanii, 
mai multe localuri cu zarzavat, cum 
și diferite beuturi și coloniale, cari 
pentru înlesnirea orașului, sunt aran- 
giate în doue piețe. Se mai află ase
menea și un atelier fotografic, renumit

g I. I Iprin reproducerea; j|pfeisagielor distinse 
ale Sinaei; o fabjfea de tera-cotă, care 
produce diferite lmfrărl de olărie de 
artă. 6 m Iis, IIn fine a descfișrie larg situațiunea 
Sinaei va fi lucru |i|posibil, seu ’mi-ar 
trebui talentul unuî om de merit; me 
mărginesc însă a spune că orașul Si
naia, în comparațiune cu cele-alte orașe 
din țeră, nu lasă nimic de dorit, ba 
chiar le dă mult înainte.

II. — M onastirea

In partea despre Nord a orașului se 
află Monastirea situată pe o colină a 
muntelui Furnica, ea predomină cu 
vederea peste întregul oraș și are o 
înălțime aprope de 300 m. d’asupra 
lui. Dateză de prin secolul XV ; fon-
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datorele seu a fost Spătarul Michail 
Cantacuzino, care’I dete și numirea de 
Sinaia, după numele monastirel Sinaia 
din Orient (Africa) unde numitul făcuse 
voiagiu.

Monastirea are o frumosă curte pă
trată cu o biserică spațiosă și o pic
tură modernă, zidită la 1846 ; aseme
nea există și Cetatea seu vechia Mo
nastice, așa cum a fost din timpul pri
mitiv. Aci înăuntru cetățe! locuesce 
partea cea mai mare a monahilor cu 
starețul; cum și vechia bisericuță a 
fundatorelui și un paraclis în boltă, 
ambele sunt obiecte de artă ale seco- 
lilor trecuți. Tot aci se mai află și 
sala de mâncare a comunității, în care 
se găsesce o răcoritore și frumosă fân
tână, mica bibliotecă a monastirel cum 
și bucătăria și cămara obște!; dinain
tea bucătăriei se află asemenea o fân
tână încântătore, înconjurată de brad! 
și copăcei mici, iar spațiul acestei curți 
este tot transformat într'o frumosă flo

rărie, care fără a se tăgădui adevărul, 
se datoreză actualului stareț.

Pe la jumătatea acestui secol se a- 
dăpostea aici o comunitate de 70—80 
monahi ; adi sunt numai vre-o 25, din
tre care se deosibesce personalul ser
vitor al bisericei anume : trei preoți, 
patru cântăreți și citeți, un diacon, 
doui paracliseri și un duhovnic, restul 
sunt bătrâni invalid!, cari unii din ei 
se află trăind aci de mai bine de o 
jumătate de secol; toți aceștia se în
trețin de Eforia Spitalelor și sub con
ducerea unui superior (stareț).

III. -  C astelu l R egal

Câte-va minute mai departe de la 
Monastire se află Castelul Peleșu, în
truna, din cele mai pitoresc! posițiunî 
pe o colină din muntele „Piatra Arsă."



-  12 - -  13 -

A descri aei posițiunea locului și a 
Castelului, nici nu cugetăm ! totuși, așa 
din fuga vom spune ceva, nu a’l des
cri ci dând numai o idee ore-care des
pre el.

Castelul, cum am dis mai sus, se 
află pe o colină a Pietrei Arse, având 
în spatele și de ambele sele laturi pă
duri de hradl pururea verdi și surî- 
detori, iar în fața sa jos curge mur
murând și spumând rîul Peleșu ; mai 
departe, în drepta Castelului, stau în
șirate negrele și amenințătorele piscuri 
ale Bucegiului, brăzdate icl-colea de 
zăpada albă, ce stă acolo etern.

Stând pe malul Peleșulul în fața 
Castelului, privind magnificența naturel 
și arta cu care a înzestrat aceste lo
curi, ascultând și murmurul monoton 
al isvorului, însoțit tot d’a-una de fre- 
mătul frunzelor și ecoul munților cari 
reproduc tremurânda vibrațiune a clo
potului ce bate orele și sferturile în 
turnul Castelului, ți se pare ca cum 

ai fi trăind în timpurile secolelor de
părtate și, tară voe, spiritul sboră că
tre acele splendide și dispărute castele, 
ale căror ruine le întâlnim afli numai 
prin romanțe ! . . .

Fondațiunea Castelului Peleșu se puse 
în anul 1874, însă cu evenimentele 
resboiulul trecut lucrarea se întrerupse ; 
la 1880 reîncepu și la 1883 se inau
gura terminarea și instalarea Curții 
regale în întrul lui.

Planul primitiv al castelului era mult 
mal mare de cum este astădl, însă so
lul terenului fiind cam nisipos, urmă 
necesitatea a’l reduce ; orl-cum caste
lul așa cum este astădl e forte mare, 
falnic și încăpetor, are trei etagie deo
sebit de mansarde, peste 70 camere 
cari tote se ilumineză cu lumină e- 
lectrică, învelitorea este din plăci de 
piatră ; în fața și jurul seu s’a desem
nat formarea unul vast și încântător 
parc, pentru care scop o linie de sâr-
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mă cu vagonete aeriane transportă pă
mânt dintr’un munte de vis-â-vis.

IV.— Casa de venătdre

Câte-va minute mai sus de la cas
tel, se află Casa de vânătore, construc- 
țiune prea plăcută și curiosă, încon- 
giurată de flori, bradi și cascade. A- 
cestă vilă, situată aci în mijlocul fru- 
inusețelor naturale și departe de sgo- 
rnotul și luxul artificial, pare a fi „vila 
lui Avram în mijlocul paradisului!“ 
Aici e locul de retragere și meditare 
al 31. S. Reginei.

V. •— Sânta Ana

De la Casa de vânătore, trecând rîul 
Peleșului, o potecă protegiată de um
bra brafiilor și răcorea isvorulul, urcă 
sus la Sânta Ana la o înălțime aprope 
de 500 m. d’asupra orașului. Aci se 
află două case rămase de la pustnicii 
ce în timpurile trecute trăiau aci ; un 
granit de stânci formeză partea despre 
nord a posițiunei; pe aceste stânci 
sunt mii de sub-semnăturl ale visita- 
torilor făcute cu penelul, cu creionul 
ba chiar și cu cărbune.

In apropiere se află și un șipoțel de 
unde acel ennițl ’șl procurau apa ne
cesară ; mal departe de acest șipot, pe 
o potecă circulabilă, este alta a doua 
posițiune cu rîul numit Sânta Ana, cu 
cascade ce recoresce iotă acesta parte 
de loc. In fața celei d’ânteiu case este
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un mormânt săpat de un pustnic cu 
dorința d’a fi înmormântat aci, însă 
mal târdiu, murind la Monastire, fu 
îngropat în cimitirul comun ; tot în fața 
casei se află și un alun stufos care, 
se dice, că prin cocerea alunelor lui 
arăta pustnicului sosirea tomnei, iar 
în dosul casei există chiar și adi un 
liliac și un trandafir, ambii arătau tim
pul de primă-veră prin florile lor; pare 
că pustnicul care ’și săpase momentul 
n 'ar fi fost om simplu !

Mai multe însemnări și meditărl fi
losofice se găsesc scrise de el pe fața 
stâncilor, ba la capătul mormântului 
e chiar și o poesie, scurtă der forte 
filosofică, iat’o :

..Adio de aeuni stâncă seculară,

..Lângă care petrecuin o scurtă vieță,

..Tristă, veselă, dulce și amară."

Se mai spune de către unii din mo
nahii bătrâni din Sinaia, că pe lângă 
limba sa română, acel pustnic mai cu- 
noscea încă vre-o două limbi streine, 

și că ar fi trăit aci vre-o 20—30 ani. 
Până mai anii trecuți se mai aflau în 
numita casă semne despre viețuirea 
lui aci, acestea erau : o rogojină pe 
un pat de scânduri, o masă cu mii de 
iscălituri pe ea, și o strachină spartă, 
cum și soba; însă astădi nimic din 
tote acestea nu mai există, tinerii și 
curioșii noștri visitatori ’și-au procurat 
o deosebită plăcere dărâmând și sfărâ
mând cu dispreț tote aceste rămășițe 
de valore.

VI. — Pustnicul

In direcțiunea drept spre apus de 
la Palat se află un drum ce conduce 
la pustnicul; acest drum este forte 
practicabil, pe el circulă chiar și ca
rele cu boi; 50 minute și esci sosit
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la pustnic ; aci, în obscuritatea pădu- 
rel, se află casa, grădina și isvorul lui 
cu apă. In grădină se cultivă cartofi, 
cepă și ridichi, însă partea cea mai 
mare de hrană și lucruri necesare vie- 
țel ’și-le procură de la Monaștire ; se 
află trăind aci de 10—12 ani. El a 
fost mai mult timp tot cam bolnav, a- 
cesta l’a decis a’și căuta un refugiu 
în sînul singurătăței; la statură el e 
mărunt, fața palidă, barba albă și ne- 
gligetă, vorbesce prea puțin, și visita 
curioșilor ’I contrariază. Acum vre-o 
doiu ani avea cu el și un motan șchiop, 
pe care (țicea că l’a întâlnit prin pă
dure și cu care pe dată s’a și înprie- 
tenit, și făcând alianță au trăit mult 
timp amendoul; mal târcliu motanul 
muri.

E cât-va timp acum, de când pust
nicul trăesce în Monaștire, causa e că 
de câte-va ori a fost torturat de mi- 
serabilil unguri seu sași, servitori de 
prin Sinaia, sub cuvânt d’a scote bani 

deda el. Mal sus de aci, drumul con
duce la vârful munților.

VII. — Poiana Stânei

Posițiunea numită cu acest nume 
este cea mal frumosă și romantică din 
tote; situată la o distanță de 1 ’/2 ore 
depărtare de la Palat, drept spre miadă- 
nopte, și tot pe malul rîulul Peleșu în 
sus, acestă poiană e forte mare și plană. 
De aci poți privi liber într’o depăr
tare imensă : spre resărit ve(țl cu o- 
chiul liber cătunele Poiana-Țapulul. 
Bușteni și chiar și Azuga-Predeal ; în 
spre miadă-di ți se presintă magnifi
cența Sinael pâne la Câmpina, mal cu 
deosebire poți privi cu o plină satis- 
facțiune de mulțumire, linia ferată, șo
seaua națională și apa Prahova, ce
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observi cu plăcere cum șerpuesce stră
lucind în depărtare de lumina sorelui.

Partea despre miadă-nopte a poenei 
este umbrită de colosalele stânci cari 
formez basa Bucegiulul; aci, în acesta 
încântătore poiană, se află regiunea 
miosotisulul, imortelulul și a garofel de 
Alpi, flori, cari prin posițiunea locului 
pot resista totă vera căldurel sorelui; 
un miros plăcut îmbată pe căletor aici! 
o umbră grosă a bradilor bătrâni îl a- 
peră de căldura cjilel, și o recore să- 
netosă îl reînvieză !

Posițiunea frumosă a numitei poem, 
este unică în felul seu din apropierea 
Sinael, chiar MM. LL. Regale, când 
sunt dispuși pentru un dejun pe munte, 
aici în acesta poiană ’șl realiseză do
rința, fîind-că, pe lângă cele-l’alte fru
museți ale naturel se află și ore-care 
comodități pentru așa ceva, cum de 
esemplu : isvor cu apă, adăpost de vent 
Si chiar și o casă (șopron) pentru cas 
de ploe. Apoi chiar și drumurile ce con

duc aci sunt de o frumusețe admira
bilă : unul care conduce tot pe cursul 
Peleșulul pene la sursa sa, privescl cu 
plăcere diferite cascade ce apa formeză 
în tot cursul seu mergând pe sub stânci 
și brafll, cum și alte diferite frumuseți : 
alt drum iară-șl, care de la Casa de 
venătore puțin mal sus, apucă la drepta 
și conduce pe căletor în zig-zag tre- 
cendu’l pe sub polele unor stânci e- 
norme în înălțime. Cu tote astea e 
bine ca orl-ce visitator al Poenei stâ
nei să fie bine provecliit cu de ale mân- 
cărel și beuturel; drumul și pe d’altă 
parte frumusețea naturel escită pofta 
de mâncare, alt-fel, stomacul fiind gol, 
natura i s’ar părea a fi îmbrăcată în 
doliu.
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VIII. — Peștera din P ia
tra  Arsă

Sunt mulți din visitatoril Sinael, care 
uite pentru prima oră vâd seu visiteză 
munții, el bine, îl consiliez, ca să nu 
se mulțumescă în acest cas, a privi 
și atâta tot, ci, să observe și să pipăe 
. uriositățile munților.

lată de esemplu cum :
Din Poiana Stânei, apucând direc

țiunea spre râsărit, va da de un drum 
:-rte bun și plăcut: cam pe la jume- 
tatea coborâre! spre răsărit a acestui 
drum, se află o tulpină cu trei copaci 
:agi); de aci, de la acestă familie de 

arbori, apucă spre răsăritul ernel o 
mică potecuță abia visibilă, și urcând 
< trecând peste o grupă de pietre, în- 
■ -pe coborîrea spre intrarea în peșteră ; 

i l-colea, se află tăeturi prin copaci, 

semne făcute cu toporul pentru ară
tarea direcțiune!.

0 dată sosit la gura peștere! se face 
intrarea în ea avend luminări și chi
brituri preparate mal dinainte ; în in
terior, ea pote să aibă o lărgime de 
15 metri, 20 înălțime și 40 lungime. 
Aci se află destule curiositățl de ale 
munților cum de esemplu: stalactite, 
nisce piatră mole ca brânza numită 
„Lapte de piatră“ etc., există și nisce 
scări de lemn transformate din causa 
aerului ca într’un fel de abanos, aceste 
scări serv pentru urcarea visitatorilor 
pe stâncele interiore ale peșterel: mulți 
din cel ce visiteză acestă peșteră rup 
de aici o bucată de piatră, o stalac
tită, seu puțin lapte de piatră și duc 
cu dânșii în buzunar ca un dulce su
venir din acest plăcut voiagiu.

Eșind din peșteră și sosind înapoi 
iară-șl în drumul mare la tulpina cu 
trei fagi, pote fie-care să se înapoeze 
iară-șl pe la Poiană și de aci acasă.
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seu să ție drumul cel mare drept în 
jos adecă spre ră să r it ; în cașul acesta 
va coborî jos la Prahova și prin ur
mare în șoseaua națională, și va lua 
direcția înapoi spre oraș.

Cu dusul și înapoierea de la Poiană 
și peșteră, visitatorul va face aprope 
4 ’/2 ore, însă va fi cu desăvârșire 
mulțumit, și acestă plimbare ’î va lăsa 
în memorie multe impresiuni plăcute.

IX. —Verfu.1 cu Dor, C6ma 
Bucegilor și Schitul Peștera

Decă cine-va hrănesce dorința a face 
o escursiune pe vârfurile munților, o 
pdte face într’o singură di călare, ca 
să potă visita și Monastirea Peștera ce 
se află tocmai în creerii Bucegilor, 
lângă sursa Ialomiței; însă pe jos nu 

va avea nici timp nici forțe a le vi
sita într’o singură di, în cașul acesta 
se va mărgini a visita numai Vârful 
cu dor și înapoi, în cașul d’ântâiu, a- 
dică luând cal pentru o di (și provi- 
siuni pentru trei), se va orienta în mo
dul următor (de și conducetorii cailor sciu 
destul de bine posițiunele totu-șî e bine a 
nu atârna de capriciul lor), va lua deci, 
cum am dis mai sus, caii pentru o di 
și va porni la Vârful cu d o r ; de aci 
mai departe, la peșteră ; aci, va visita 
iară-și curiositățile naturei și ale mun
ților, ad ică : peștera care este o mi
nune a naturei, lungă ca de 100 m., 
largă ca de 25 și înaltă ca de 30; 
deosebit de acdsta, va vedea bisericuța, 
casele monahilor, clopotnița, bucătăria 
și chiar isvorul de apă din care se 
servă ei, care tote se află în năuntrul 
peștereî. Aci visitatorii găsesc un pat 
mole de fân, un foc cald, de și pote 
de multe ori chiar prin Iulie ; și pe 
lângă acestea, și pe cei douî-trei că-
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higărl ce trăesc aci. Apoi după o mân
care tapănă și o odihnă de 2—3 ore, 
va lua drumul către Caraiman, adică 
spre răsărit; de la Caraiman va lua 
in lung Coma Bucegiului, și peste câte
va ore va fi iară-șl pe Verful cu dor.

Cu acestă ocasie va fi deci visitate 
vârfurile numite : Jepii mari, mici, Ca
za imanul, Piatra-Arsă, Furnica și Ver- 
-al cu dor, și sera la ora 7, 40 m. când 
'renul de plăcere va fi gata să por- 
nescă spre Bucuresci, va fi și visita- 
rorul nostru la gară, ducend cu sine 
câte-va pietricele frumose, adunate după 
munți cu ocasiunea acestei escursiunl, 
:ari pietricele, stând puse pe masă 
s u pe scrin ’I vor aminti încă mulțl 
ani. plăcerea ce el a simțit în voiagiul 
făcut o dată în patria sa.

X. — Escursiunea în susul 
și în josul orașului

Personele care au timp a sacrifica 
câte-va (Iile Sinael, luând o trăsură, seu 
cei ageri de piciore și pe jos, vor vi- 
sita atunci satele din susul orașului, 
cum și cariera de piatră ce se află pe 
Piatra arsă, unde sute de italieni, de 
la cei mal mari maisterl și pene la 
simplii lucrători, muncesc vera și iarna 
la piatră, care se espediază în diferite 
puncte ale țărei, cum și la Bucuresci 
pentru canalizare, poduri și diferite alte 
construcțiuni. Aci va vedea și linia fe 
rată pe care se cobor și se urc va- 
gonetele încărcate cu piatră și gole, 
care mecanism se face printr’o funie 
de sârmă ; asemenea tot aci, în apro-
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pierea carierei se află și o fabrică unde 
se face varul alb.

La satul Poiana-Țapulul, va avea o- 
casiunea a vedea mai multe ferăstrae 
în care se tac scânduri pentru con- 
strucțiuni, cum și o familie de Cerbi 
ținuți în curtea seu grădina îngrijito
rului ce administreză domeniul Regal 
de acolo. Mai departe de Bușteni, va 
visita asemenea fabrica de hârtie ; la 
Azuga cea de sticlărie, și în fine la 
Predeal gara și frontiera cum și Mo- 
nastirea în care viețuesc 7—8 monahi.

Iar în josul orașului, adică spre 
Câmpina, află la Isvor renumita și u- 
nica în România în felul seu, fabrica 
cu ferăstrae sistematice pentru tăerea 
lemnelor și scândurilor pentru con- 
strucțiuni; o raritate de fabrică ! care 
consumă în cursul unui an mai multe 
sute de mii arbori, bradi și fagi, și 
care se află sub conducerea unor 6- 
menl speciali. Mai jos și de aici, este 
Posada și Orățiele, cu podurile lor cele 

curiose peste torentele cele furiose și 
periculose în timpul ploilor ; mai de
parte și de aci e satul Comarnicul. 
Brezele amendoue adică : cea de sus 
și cea de jos, asemenea și Câmpinița, 
și în fine Câmpina cu băile ei, care 
jocă un mare și folositor rol în tot 
timpul sesonului de veră.
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Conclus iune
Sunt mulți cari ’și-au format ideiă 

că vieța în Sinaia, pe timpul sesonu- 
luî, este forte scumpă ; de sigur că a- 
ceștia sunt cel cari nu pot, seu nu 
vor a aprecia posițiunea orașului Si
naia ; nu este întru nimic maî scumpă 
vieța în Sinaia, de cât în cele-l’alte o- 
rașe: pâinea are tot prețul același, 
carnea asemenea ; o mică escepție nu
mai în chiria caselor, de dre-ce sunt 
sumă de proprietari cari speculă cu 
casele ; apoi acesta nu li se pote im
puta fiind-că tot anul le țin închise, și 
în cele doue luni seu trei, cât ține 
sesonul, ei trebue să scotă j rin chiria 
caselor : hrana lor, fonciera casei, cum 
și alte cheltueli cu servitorii și alte mai 
multe. Cine voesce însă ca să fie mai 
economi, n’are de cât să iea case la

Isvor, în apropierea Sinaei, aci țeranii 
dau casele pe o sumă destul de mo
destă, însă în cașul acesta visitatorul 
va fi lipsit de plăcerile ce le simt cei 
din oraș, cum de esemplu : de musică 
care cântă în tote dlilele cât ține se
sonul, de baluri, teatru, concerte și al
tele de acest fel.

Iar cei cari vor și doresc a găsi 
case, fie în oraș fie în sat, urmeză ne
cesitatea a veni să le angajeze mai din 
vreme fiind-că pe la finele lui Maiu 
deja, decă nu tote, totu-și, cele mai 
frumose, comode și chiar mai eftine. 
sunt angajate.

Cât pentru mâncare, sunt maî multe 
restaurante naționale și streine, unde 
se mănâncă destul de bine și pe un 
preț cât se pote de modest, neaperat, 
lnândn-AP. în p.nnsideratiun^ loculdeaicî
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