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I. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA MUZEULUI 

1. Date istorice 

• Preocupări pentru păstrarea, colecţiona rea , conservarea şi 
va lorificarea creaţiei populare au existat în jud~ţul nostru î ncă 
de la începutul secolului al XIX- iea, ele in tens ificînd u-se şi fiind 
aşezate pe baze noi după 23 August 1944. 
• ln anul 1920, un grup de intelectual i patrioţi au luat iniţi a
tiva înfiinţării unui „Muzeu de Antichităţi şi Etnografie" · la Ră
dău ţi , atunci începînd a fi colectate şi prime le obiecte. 

· În 1926 au venit la Rădăuţi soţii învăţă tor i Samuil şi Eugenia 
' - lo neţ, aducînd cu ei o zestre bogată de v biecte de etnografie şi 
artă populară, pe care le -au adunat din sa tele judeţului Suceava 
şi cu care au deschis prima expoziţie în locuinţa lor, apoi la 
şcoala unde Scim.uil loneţ a fost director în perioada 1928- 1933 
(actuala Şcoală Generală Nr. 4 din Rădăuţi). 

• 

In anul 1934, după ce au fost pensionaţi, soţii loneţ au 
donat oraşului întreaga co lecţie şj astfel s-au pus bazele Mu
zeului Etnografic din Rădăuţi, desch is oficial în aprilie 1934, 
prima expoziţi e fiind organizată în trei în căperi din actualu l lo
cal al primăriei oraşului. 

· D in 1935 pî nă în 1970 muzeul a funcţio nat într -o clădire de 
pe strado Bogdan Vodă nr. 3, care în prezent este demo l ată. 
Pînă în 1944 în colectiile muzeului au fost adunate circa 10.000 
de obiecte, pierdute a'poi în timpul războ i ului. 

După 1945 Somuil loneţ, ajutat de Vasile Fund u din Margi
nea, colaborator al muzeulu i încă din 1937, începe munca de 
refacere a muzeului distrus, reuş ind ca în 1948 muzeu l să fie 

redes his cu obiecte adunate din satele limitrofe oraş ului Rădăuţi. 
În 1958 expoziţia· este reorga nizată pe baze noi, avînd ca 

temă ocupaţi il e popu l aţiei d in zonă. În 1969 se comp l etează 
expoziţia cu noi obiecte intra te În patrimon iul muzeului în ultimii 
ani, occentuîndu-se caracterul său etnografic. 

În 1970 muzeul se mută în actualul local, situat în centrul 
oraşului, unde expoziţia este organ izată iniţial pe tematico meş
teşugurilor populare din zonă. Clădireo în care funcţioneoiă 
muzeul în prezent o fost construită în anul 1860, fiind declarată 
monument de arhitectură. 
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ln anul 1976 a fost deschisă actuala expoziţie, reorganizată 
pe tematica unor tehnici populare din nordul judeţului Suceava. 
Ea cuprinde exponate din cele mai valoroase, ilustrînd gîndirea 
creatoare, ingeniozitatea tehnică şi măiestria artistică a popu
laţiei din zonă. Expoziţia însumează o suprafaţă de expunere de 
circa 900 m.p., cuprinzînd 11 săli, în care sînt prezentate peste 
1.000 de obiecte. 

2. Particularităţi ale expoziţiei de bază 

Jntreaga expoziţie constituie un punct de atracţie deosebit, 
atît prin obiectele de mare valoare etnografică şi artistică f)4'e
zentate, cit şi .prin modul de expunere ce sugerează contextul 
folosirii acestora. ln organizarea actualei forme de prezentare 
a exponatelor s-a urmărit nu numai latura expoziţională, ci şi cea 
intuitivă, pentru ca vizitatorii să poată înţelege modul în care . 
au fost realizate bunurile prezentate, · fazele de lucru prin care 
trec acestea, de la materia primă pînă la produsul finit. 

Expoziţia ilustrează în mod convingător, prin materiale spe
cifice etnografiei, ideea de continuitate a poporului român pe ' 
aceste meleaguri, din timpurile cele mai îndepărtate pînă în 
zilele noastre. Ea prezintă cultura şi civilizaţia populară din 
această zonă ca făcînd parte integrantă din întreaga civilizaţie 
populară românească şi reliefează pregnant performanţa crea
torilor populari, ilustrată prin arta de a îmbina în mod strălucit 
utilul cu frumosul. Vizitatorii .se pot convinge că înaintaşii noştri 
nu au realizat nimic util fără să fie şi frumos şi că tot ce au I 

cr~at frumo_s este şi util. 

3. Conţinutul expoziţiei de bază a muzeului 
Primul contact al publicului cu expoziţia muzeului se face 

încă din holul de intrare, unde hărţi, fotografii, grafică şi ' expo
nate prezintă obiectivele muzeale, monumentele istorice şi prin
cipalele centre de creaţie populară din judeţul Suceava. Tot 
aici vizitatorii sînt informaţi despre istoricul fouzeului şi despre• 
specificul său în actuala reţea muzeistică a judeţului Suceava. 

ln prima sală este ilustrată tehnica ceramicii negre de Mar
ginea, cu fazele de luc,ru, de ornamentare şi de ardere, precum· 
şi produse finite de veche tradiţie sau produse actuale ce pre
lucrează în forme noi modelele tradiţionale. Tot aici este pre
zentată ceramică din centrele de la Dolheşti, Păltinoasa, Siret, 
Cimpulung Moldovenesc (foto 3, 4, 5, 6). 

ln cea de a doua sală este expusă ceramica din centrele 
Rădăuţi şi Kuty, cu particularităţile specifice acestora. Ceramica 
smălţuită este cunoscută la Rădăuţi încă din secolul al XV-iea. 
fn expoziţie sînt prezentate exemplare de vase descoperite în 
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• 

fig. 6 

Fig. 4 
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urma săpătu rilor arheolog ice, \/ase lucrate la sfîrş itul secolului 
al XIX-iea şi în _prima jumătate a secolului XX, remarcîndu-se 
creaţiile unor meşteri cu noscu ţi : Co lflbaba David, Bahriniceanu 
T rifan, Breabă n Ion , Scînte i fetru şi, mai a·les, ale renum itului şi 
neîntrecutului Constan tin Col ibaba (1900,- 1975), care a dat un 
nou impuls meşteşugului ceram icii tradiţionale de Rădăuţi şi a 
reînviat aici tradiţia vestitei ceramici sgrafitate de Kuty (fig. 7, 8). 

i1 )' 

Fig. 6 
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fig. 7 
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ln următoarele două săli - a treia şi a patra - sint relie
fate primele faze de luc·ru din industria casnică textilă, prelu
crarea inului, a cinepii şi a linii, cu mostre de materii prime şi 
unelte folosite : meliţă, piepter:ii. raghile, foşălăi, furci şi maşini 
de tors, răşchitoare, virtelniţe, depănători, precum şi mostre de 
ţesături realizate din in, cinepă şi lină (f~g. 9, 10). 

--:;·:·~ 

Fig. 9 

Fig. 10 
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ln sala a cincea este ilustrată tehnica ţesutului unor piese 
de port cu fazele de lucru, cu uneltele şi instalaţiile utilizate : 
urzitor, alergătoare, stative cu ustensilele ajutătoare - sucale, · 
suveici , vatale, întinzătoare, scripeţi - şi cu produse finite : briie, 
f1ingh ii, ştergare de cap, catrinţe (fig. 11, 12). 

Fig. 11 

Fig. 12 
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ln cea de a sosea sală este prezentată tehnica ţesutului 
scoarţe/or şi coloritu/ vegetal. Aici sînt expuse stative în care se 
ţe~ scoarţele în două iţe (fig. 13), iar pentru ilustrarea coloritu-

Fig. 13 
lui vegetal _sînt prezentate. plante şi flori din care se obţin d iferi te 
culori, cu mostre de lină vopsită vegetal şi cu diferite reţete de 
obţinere a culorilor. Ansamblul sălii este comple_t-0t cu piese de 
mobilier: un pat ornamentat prin tehnica sculpturii (14) şi o l adă 

fig. 14 
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de zestre (fig. 15). Ca. produse finite sînt expuse scoarţe, lăicere, 
păretare, grindăraşe, ţesături pentru traiste, toate împodobite cu 
motive geometrice sau flora le stil izate şi cele mai mu lte vopsite 
cu culori extrase din plante (fig. 16). 

Fig. 15 

·Fig. 16 
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Sala a şaptea este destinată prezentării cămăşii femeieşti 
şi năfrămilor de nuntă, cusute cu mina, pentru re9lizarea cărora 
nu sint necesare alte instrumente în ofara foarfecii pentru croit 
şi a · acului pentru împodobit şi cusut. De aceea sînt puse în 
valoare aici croitul cămăşii încreţite la gît şi la mîneci, de veche 
tradiţie, care îşi are originea, ca şi întregul nostru port popular, 
în portul geto-dacilor ; modele cu „încreţ", puncte de cusături 
şi motive decorative de proporţii mărite, modalităţi de aplicare 
a mărgelelor şi paietelor pe cămăşi şi, mai ales, cămăşi şi nă
frămi reprezentative pentru anumite microzone ale judeţului 
(fig. 17, 18). , . , 

In sala a opto este prezentată tehnica sumănăritu/ui. Aici 
sînt expuse ţesături de lină bătute la piuă, forme de croi pentru 
sumane -şi mantale, ·faze de realizare a acestora, mostre de sa rad 
şi modalităţi de realizare o ornamentelor cu sarad, precum şi 
produse finite carqcteristice' pentru anumite localităţi sau micro
zone : Putna, Straja, Frătăuţi, Satu Mare, Bosanci, Grăniceşti , 
Arbore. (fig. 19). 

Cojocăritu/ este ilustrat în sa/a o noua. Pieptarele, bundi
ţele,.-şr cojoacele din piele de oaie împodobite cu prim de miel, 
de dihor, sau ţesut, cu decor floral stilizat sau simple, fă-ră or
namente, sînt piese tradiţionale specifice şi nelipsite 'din portul 
nostru popular. Ele se diferenţiază de la un sat la altul, putînd 
constitui mărci distincte cu caractere specifice pentru anumite 
localităţi sau microzone. Se remarcă pieptarele de Rădăuţi, im.
podobite cu „pomul vieţii", cele fără mîneci şi evazate la poale 
din Horodnic, Bilca, Frătăuţi, Volovăţ, Satu Mare, Arbore:, bun-

~' 

Fig. 17 
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Fig. 18 

diţele împodobite cu blană de dihor la gît, ta mîneci şi la poale, • 
din zona Humorului şi Cîmpulungului, cele cu decor floral aco
perind întreaga suprafaţă, din zona Dornelor, sau cele simple, 
fără ornamente, de la Strdja, Grăniceşti, Calafindeşti, precum şi 
cojoacele scurte, de la. Horodnic, mfînd mînecile mai lungi decît 

1 stanii, pentru a proteja mîinile de frig (fig. 20, 21, 22). Aici sînt 
subliniate şi modalităţile de realizare a croitului, tehnici de or
namentare, de îmbinare a ·diferitelor părţi componente, reţete de 
tăbăcit pieile precum şi procedee de curăţire şi albire a lor. 

Ultima sală a expoziţiei de bază, cea de a zecea, este des
tinată unor instalaţii tehnice şi cîtorva obiecte de inventar gos
podăresc din lemn. Sînt expuse aici unelte şi instalaţii de la 
cele mai simple, pînă la cele cu un grad ridicat de complexitate : 
coasa, grebla, îmblăciul, furci de lemn, plug, pive pentru decor
ticat griu, pentru zdrobit sare sau seminţe oleaginoase, o piuă 
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. Fig. 19 
pentru desfăcat porumb, coşuri şi buduroaie pentru păstrat ce
reale, unităţi de măsură a boabelor, rişniţă, vinturătoare, moară 
de mină, piua de bătut sumane (instalaţie tehnică acţionată de 
apă, achiziţionată din satul Bădeuţi). De asemenea sint pre
zentate oloiniţe, fiecare compusă din cele două părţi : zdrobi
tor şi teasc. Cea mai simplă oloiniţă are zdrobitorul cu „căluţi" 
acţionaţi cu piciorul şi teascul cu pene ; cea de a doua are 

Fig. 20 
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zdrob itor cu „chilugi" acţionaţi manual prin intermediul unor 
scripeţi, iar teascul cu piston acţionat prin intermediul unor 
pene bătute lateral cu ajutorul unor „berbeci" suspendaţi în 
partea superioară ; la a treia oloiniţă zdrobitorul este cu valţuri 
iar teascul cu şurub. Toate aceste instalaţii, realizate din lemn, 
folosesc în construcţia lor principii, legi şi reguli bine cunoscute 
şi aplicate în tehnica modernă dar pe cpre meşterii populari şi 

fig. 21 

le-au însuşit de-a lungul unei practici îndelungate, aducindu-şi 
contribuţia proprie la perfecţionarea lor. Unele folosesc princi
piile pîrghiei, planului înclinat, scripeţilor, pendulului, altele pe 
cele ale axului cu came, diferenţialului, autoreglării, dovadă a 
ingeniozităţii tehnice şi spiritului creator de care au dat dovaaă 
realizatorii lor (fig. 23, 24). 
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Ffg. 22 

Vi zita în muzeu se încheie cu un punct de atracţie deosebit : 
atelieru/ de olărie, unde vizitatorii pot vedea „pe viu" cum se 
transformă lutul în vase şi unde au posibilitatea să cumpere 
produse din ceramică realizate de urmaşii cunoscutului meşter 
rădăuţean Constantin Colibaba. 

Expoziţia de bază / a muzeului din Rădăuţi ii familiarizează 
pe vizitator cu un climat de muncă şi viaţă în care omul şi-a 
format virtuţile creatoare, transmise prin generaţii co pe un bun 
inestimabil. 



Fig. 23 

····~:.: ........ _______ .,.:.;: 
Fig 24 



11. OBIECTIVE DE INTERES ETNOGRAFIC DIN ZONA RĂDĂUŢI 

1. Instalaţii tehnice tradiţionale aflate in funcţiune 
. a) Mori de apă 

- Moara din satul Milişăuţi, comuna Emil Bodnăraş, situ
ată pe „Drumul Morii", unde se poate ajunge de pe şoseauci 
asfaltată ce vine de la Suceava spre Rădăuţi, din centrul satului 
Milişăuţi, spre dreapta. Moara este proprietatea consiliului popu
lar comunal şi funcţionează pe apa Suceviţei, avind roată ver
ticală cu cupe, acţionată prin aducţiune superioară . Are pietre 
şi valţuri, fiind refăcută în ultimii ani. 

- Moara din satul Ţibeni, comuna -Satu Mare, situată în 
centrul satului Ţibeni, este pusă în funcţiune de o deviaţie a apei 
din riul Suceava . Este o moară cu turbină submersibilă, cu pie
tre şi valţuri, care macină griu, făcind făină de cea mai bună 
calitate. Func:ţionează fără în trerupere din anul 1845. În ul ti mii 
ani, lingă moara din Ţibeni a fost construită o microhidrocen
trală electrică. Aici se poate ajunge pe două t rasee : a) de pe 
şoseaua asfaltată care vine de la Suceava spre Rădăuţi, după 
ce se trece bariera de cale ferată de la Milişăuţi, înainte de 
a ajunge la podul peste apa Sucevei din Milişăuţi, un drum 
spre dreapta duce la Ţibeni ; b) din Rădăuţi, de pe şoseaua 
asfaltată care duce la Siret, înainte de „Dealul Crucii" un drum 
(asfaltat) spre dreapta duce. la Satu Mare iar de acolo la Ţibeni. 

- Moaro din satul Costişa, comuna Frătăuţii Noi, a fost 
con-struită în anul 1927, fiind repusă în funcţiune în ultimii ani, 
pe pirirul Costişa . Se află în proprietatea consiliului popular co
munal. Aici se poate ajunge de pe şoseaua asfaltată care merge 
de la Rădăuţi spre Bilca, după ce se trece podul peste riul 
Suceava, · pe drumul care duce spre satul Costişa, la dreapta . 
Moara funcţionează cu pietre şi valţuri, fiind acţionată de roată 
verticală cu cupe, cu aducţiune inferioară (fig. 25). 
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Fig. 25 . 
Moara şi gaterul de la Bi/ca funcţionea ză în cad rul unui 

complex meşteşugăresc, fi ind puse în mişcare de o deviaţie a 
apei din rîul Suceava, ambele acţionate de turbine submersi
bile. Complexul se află în proprietatea CAP din Bilca . Moara are 
pietre şi valţuri iar gaterul este de tipul celor acţionate hidrau
lic, avînd sanie pe role şi ma i multe pînze. Aici se poate ajunge 
de pe şoseaua asfalta tă de la Rădăuţi spre Vicove, prin Fră 
tăuţi - 'Silea. După ce se trece de consiliul popular comunal 
un drum spre stînga duce la moară şi gater. 

- Complexu/ meşteşugăresc de la Satu Mare : piuă de su 
mane, ştează, gater. Piua de sumane de la Satu Mare este sin
gura din zonă aflată în funcţiune în prezent. Pînă în anul 1985 
a mai funcţionat o piuă în comuna Bilca, (fig . 26). Comuna Satu 
Mare este, de asemenea, un centru renumit şi cunoscut în zonă 
pentru piuărit. Aici sînt menţionate „piuăle ceale vechi" încă din 
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Fig. 26 

vremea lui „Ştefan Vodă cel Bătrin" . Pină la mijlocul secolului 
nostru la Satu Mare au existat 18 pive şi o ştează, din care mai 
funcţionează în prezent o piuă şi o ştează , împreună cu un ga
ter acţionat de turbină submersibilă. Aic i se poate ajunge pe 
drumul care duce la Ţibeni prin Satu Mare (vezi moara din 
Ţibeni) . 

b) Oloiniţe 

- Oloiniţa de la Volovăţ - Deal~! Surlei, care aparţine lui 
Dumitru ~ăză·rescu şi este situată pe drumul care duce d in Ră 
dăuţi, prin Volovăţ, spre Burla , pe partea dreaptă, înainte de 
pădure, la ieşirea din Volovăţ . Oloiniţa se compune din zdrobi
tor cu „chilugi" ' acţionaţi prin intermediul unor scripeţi, rişniţă 
asemănătoare cu moara de mină, ambele folosite pentru măci
nat seminţele. Uscatul compoziţiei se face într-un cuptor spe
cial a'menajat iar frămintatul se realizează manual, după pro 
cedeele tradiţionale. Teascul pentru stors uleiul este de tipul 
celor cu pene şi „berbeci", cu piston, ciocanele fiind impulsio
nate manual, avind bătaie orizontală. 

- Oloiniţa de la Milişăuţi, comuna Emil Bodnăraş, aparţine 
lui Aurel Calinciuc şi este situată în centrul comunei. Acesta 
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val,orifică metode şi procedee tradiţionale de producere a uleiu
lui dar foloseşte în construcţia sa materiale noi, în care pre
doimnă metalul, dar nu lipseşte nici lemnul. Pentru măcinat 
seminţele foloseşte un zdrobitor cu valţuri, instalaţie care are şi 
un sistem de selecţionare a acestora de impurităţi, cu ventila
tor şi site. Tot pentru zdrobit are şi o rîşniţă asemănătoare cu 
moara de mînă. Frămîntatul se face într-un vas cilindric, avînd 
în interior un tambur acţionat cu manivelă. Teascul este meta
lic, de tipul celor cu şurub, acţionat manual. Oloiniţa de la 
Milişăuţi prezintă interes atît prin aplicarea unor principii tra
diţionale în compunerea sa cit şi prin folosirea unor materiale 
noi în construcţie . 

c) ltinerarii de interes etnografic şi istoric în zona Rădăuţi 

Pentru toţi cei care doresc să cunoască mai bine bogă
ţiile şi frumuseţile naturale ale acestui colţ de ţară , precum şi 
valorile de cultură şi civilizaţie create de om de-a lungul tim
pului, sugerăm cîteva trasee care pot fi străbătute cu pasul sau 
cu mijloacele de transport aflate la îndel)'lînă. 

- 1n oraşul Rădăuţi, după ce a fost vizitat muzeul, reco
mandăm să fie văzut monumentu/ istoric al lui Bogdan Vodă, 
aflat în imediată vecinătate. Monumentul este cea mai veche 
construcţie din piatră a Moldovei, construit în prima jumătate 
a secolului al XIV-iea, unde se află mormintele primilor muşa
tini. Ctitoria lui Bogdan I (1359-1365) a însemnat începuturile 
unui stil propriu în arhitectura românească din piatră de la est 
de Carpaţi, fiind realizată de meşteri locali şi asemănîndu-se cu 
o casă ţărănească de la munte. Se impune prin armonia pro
porţiilor şi originalitatea rezolvării unor probleme de ordin con
structiv, care demonstrează simţul practic şi artistic dezvoltat al 
celor care au realizat constru.cţia. ln drum spre monumentul lui 
Bogdan Vodă poate fi admirată „Aleea Voievozilor", unde sint 
expuse busturile domnitorilor: Bogdan I (1359-1365), Petru Mu
şat (1375-1391), Alexandru cel Bun (1400-1432), Ştefan cel 
Mare (1457-1504), Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546), Alexan
dru Ioan Cuza (1859-1866), executate de sculptorul Marius Bu
tunoiu şi inaugurate la 22 august 1984. ln parcul din faţa mo
numentului lui Bogdan Vodă acelaşi artist a realizat monumen 
tala statuie ecvestră a domnitorului Bogdan I, lucrată în anii 
1985-1986. 

Parcul din centrul oraşului, cu o suprafaţă de 3 ha, care 
cuprinde peste 80 de specii de arbori şi arbuşti ornamentali, 
prezintă un interes deosebit, fapt pentru care este declarat de 
către Academia .' R.S.R., „Zonă de interes estetic" : ln oraş mai pot 
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fi vizitate : parcu/ zoologic, înfiinţat în 1975, unde sînt prezen
tate peste 26 specii de animale din diferite zone geografice ale 
lumii, herghelia din oraş, care este una din cele mai vechi din 
ţară, înfiinţată în 1792 şi profilată pe creşterea cailor de con
curs şi de muncă din rasa „Ghidran", unităţile industriale şi cele 
ale cooperaţiei meşteşugăreşti, noile cartiere de locuinţe, etc. 
Dintre unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti recomandăm a fi vi· 
.zitate atelierele de ţesut ale Cooperativei de artă populară şi 
artizanat „Suceviţa", atelierele de împletituri din nuiele ale Co
operativei „Munca Invalizilor", secţia de prelucrare a lemnului de 
la ·cooperativa de artizanat, baza de agrement a Cooperativei 
.Libertatea" amenajată la intrarea în oraş ş.a . 

Cîteva adrese utile din oraş : 

Agen ţia de Turism, Piaţa Repu bl icii 67, tel. 989/6 15 98 ; 
6 21 60 ; Agenţia CEC, str. Ştefan cel Mare 2-4, tel. 6 24 24 ; 
Agenţia CFR, Piaţa Republicii 23, tel. 6 18 49 ; Autogara, str. 
Ştefan cel Mare, tel. 6 44 30 ; Hotelul „Nordic", Piaţa Republicii 
67, tel. 6 16 43 ; PECO, str. V. I. Lenin 51, tel. 6 25 50 ; Automo
bil Clubul Român, str. Tineretului 10, tel. 6 12 34 ; Dacia Service, 
Calea Prieteniei f .n., tel. 6 21 65 ; Spitalul, str. V. I. Lenin 34 A, 
tel. 6 40 67 ; Salvarea, st r. Spitalului 9, tel. 06 ; Restaura ntul 
„Nordic", P iaţa Republicii 24, tel. 6 28 03. 

- ln împrejurimile oraşulu i recomandăm traseele : 

- Rădăuţi - Horodnic - Marginea - Suceviţa - Vatra 
Moldoviţei. La Horodnic pot fi admirate gospodăriile cu specific 
tradiţional, costumele populare purtate j n zilele de sărbătoare 
precum şi monumentul istoric de la Călugăriţa, construit în anul 
1717, care păstrează elemente de arhitectură populară încă de 
la începutul formării statelor feudale româneşti. La Marginea, 
pe lingă casele şi anexele gospodăreşti specifice zonei, merită 
a fi vizitate atelierele de olărie românească tradiţională care 
au făcut această localitate cunoscută în ţară şi peste hotare. 
Chiar în centrul comunei se află atelierul CPADM din locali
tate, unde se lucrează ceramică roşie, smălţuită, de uz gos 
podăresc . Pe pa rtea dreaptă a şoselei care duce spre Suceviţa 
se află secţia de ceramică neagră- a Cooperativei de artă popu
lară şi artizanat „Suceviţa", unde se confecţionează ceramică 
neagră de veche tradiţie, decorată prin lustruire cu piatra. ln 
imediata vecinătate a acestei secţii pot fi vizitate atelierele în 
care lucrează familiile cunoscuţilor meşteri Vasile şi fiului său 
Ion Magopăţ, care produc tot ceramică neagră, deosebit de 
apredată de public şi de specialişti. ln Marginea mai lucrează 
şi al ţi meşteri, din care cei mai cunoscuţi sînt cei din familia 
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Pascan iuc : Toader, Dumitru si Ion, ·care co nfecti onează cera 
m i~ă roşie smălţuită, de uz g~spodăresc, păstrînd formele tra
diţionale. În comuna Svceviţa, pe lîngă casele şi gospodăriile 
de veche tradiţie românească, aşezate într- un cadru pitoresc, a 
fost rid icat vestitul complex mănăstiresc fortificat, constru it la 
sfîrsitul secolului al XVI-iea de către fam ilia Movilestilor, în mu
zeu'! căruia pot fi admirate piese deosebit de valo~oase pentru 
arta feudală moldovenească . De curînd, în apropierea monu
mentulu i a fost dat în folosintă hanul „Sucevita ", o modernă uni-
tate de cazare şi servire a m~sei. . . 

De la Suceviţa , peste pasul Cium îrna , se poate ajunge la 
ai't monument istoric - cel de la Vatra Moldovitei, zidit în 1532 
şi pictat în 1537, unul din monumentele de artă' de valoare uni
versală, din vremea lui ,Petru Rareş. Aici se păstrează un bogat 
patrimoniu de valori, între care se remarcă numeroase obiecte 
din lemn, cum ar fi j i lţul domnesc al lpi Petru Rareş, etc. În 
muzeu se află expus preţi osul trofeu „tV'lărul de aur" („Pomme 
d'or"), oferit de Federaţta internaţională o ziarişti l or şi scriito ri
lor de tu rism, ca semn de recunoaştere a eforturilor depuse de 
statul nostru pen-tru integrarea acestor unice obiective, care sînt 
monumentele pictate din nod-estul ţării, în circuitul turistic na
ţ i onal şi universal. De la Vatro Moldoviţei se poate ajunge Io 
Humor ş i Voroneţ sau la. Cîmpulung Moldovenesc peste pa
sul „Trei Movile" . -

- Rădăuţi - Putna. Traseul poate fi străbătut pe _ moi multe 
variante. Cea mo i scurtă este Rădăuţi - .Gălăneştj - Vicovu de 
Jos - Bivolărie - Putna. O a doua variantă este Rădăuţi - Ho
rodnic - Voitinel - Vicovu de Jos - Putna şi a treia : Rădăuţi -
Frătăuţi - Bilco - Vicovu de Jos - Putna. Pe toate aceste trasee 
călătorul venit pe meleagurile p~toreşti ale judeţului ore posibilita
tea să admire frumuseţea peisajului dor moi ates modul de via ţă o t 
oamenilor, unele din localităţ il e situate de-a lungul acestor dru
muri fiind adevărate muzee etnografice conservate „in situ " . 
Aici - cosele şi anexele gospodăreşti, porţile, fînţînile, împrejuri
mile dau fa rmec şi frumuseţe peisajulu i, unde arhitectura tradi
ţională se îm_bină cu cea o noilor construcţii, unde ma i pot fi 
11izitate interioare ţărăneşti amenajate după specificul local sau 
unde, în zilele de sărbătoare, Io hore, Io nunţi sau cu alte pri
lejuri pot fi admirate minunatele costume tradiţionale. Pot fi vi
zitate de-o lungul acestor trasee morile de apă de Io Costişo 
sau de Io Bilca, atelierele unor meşteri şi creatori populari cum ' 
ar fi cele de cojocărie şi ţesături de Io Hârodnic, Bilca, Frătăuţii 
No_i: Costişa, de cusături de la Silea, Horodnic, Vicovu de Jos, 
de linguri de Io Voitinel, de cioplituri şi sculpturi în lemn de Io 
Voitinel, Vicovu de Jos, Gălăneşti, Frătăuţi, Bilca, Horodnic, 

' 
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Putna, complexul industrial de la Gălăneşti, Motelul „Vicov", 
.obiectiv turistic nou, cu posibilităţi de cazare şi masă, etc. 

- Rădăuţi - Vicov~ de Jos (pe una din variantele men
ţionate) - Vicovu de Sus - Straja - Brodina - Uima sdu 
Brodina - Valea Brodinei - Izvoarele Sucevei - Fundu Moldo-
1vei - Cimpulung Moldovenesc. Este un traseu care, în mod ne
justificat, este mai puţin recomandat în ghidurile de turism şi, 
ca atare, mai puţin străbătut. Aceste locuri atrag - însă prin 
splendoarea peisajului montan ca · şi prin originalitatea satelor 
·cu arhitectură tradiţională, unde se păstrează nealterate datini 
·şi obiceiuri · străvechi. La Vicovu de Sus, în zile de sărbătoare, 
'la hore, nunţi, etc., pot fi admirâte minunatele costume popu
'1are ornamentate cu mult simţ artistic. La· Straja, cniar şi în zilele 
.de lucru, dar ma.i ales la sărbători, drumurile satului sint stră
.bătµte de localnici în · frumoasele lor costume tradi~ionale în 
.care culoarea albă a cămăşilor, iţarilor, bundiţelor şi cGjoacelor 
:se îmbină armonios cu sobr:ietatea catrinţelor sau cu · sumanele 
scurte specifice locului. Casele din S6aja sînt adevărate m~onu
.mente de arhitectură . populară, cu planul lor dreptunghiular, cu 
.cele două încăperi · despă~ite de tindă, cu cămară în spate şi 
,prispă de lemn i.n faţă, cu acoperişul în patru ape, avînd pante 
repezi pentru scurgerea zăpezilor sau apei de ploaie. Anexele 
.gospodăreşti : şur:ile, grajdurile, fînarele, fîntîniile, adăposturile 
.de vară pentru animale, împrejmuirile etc., completează aspectul 
·unui sat de gospodari bine chibwiţi. O casă din Straja, con
· Struită la mijlocul secolului al XVIII-iea, se află la Muzeul Sa-
1ului şi de Artă Populară din Bucureşti. Interiorul caselor din 
Straja păstrează specificul tradiţional local, vizitatorii putînd 
.admira frumuseţea .şi bunul gust cu care acestea sînt amenajate. 

La Brodina şi Uima, pe lîr:igă casele specifice pot fi admi
·rate anexele gospodăreşti caracter.istice aşezărilor din zona mon
tană : împrejmuirile, fîntînile, construcţi.ile pentru păstrat provi
zii, adăposturile · pentru animale, amenajările cursuriilor de apă 
.etc. (fig. 27). Pe Valea Brodinei pot fi vizitate păstrăvăria, caba
nele forestiere care pot ofef'i şi găzduire, iar mai sus Izvoarele 
Sucevei, cu Muntele Lucina, de unde ţîşnesc izvoarele apelor 
Sucevei şi Moldovei. 

În local.ităţile parcurse de-a lungul acestui traseu se practică 
·diferite meşteşuguri populare : dulgheritul, prelucrarea lemnului, 
.cojocăritul, sumănăritul, prelucrarea fibrelor textile, etc. 

- Rădăuţ; - Milişăuţi - Arbore - Solca - Gura Humoru
lui. Este un traseu circulat, uşor de străbătut cu mijloace de 
transport auto, pe un drum modernizat. O var.iantă mai puţin 

cunoscută este c~a de la Rădăuţi p~in Volo~ăţ - Burla - Bqd-
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Fig. 27 

năreni - Arbore şl de aici în continuare. Pe acest traseu pot fi 
admirate gospodăriile tradiţionale din s·atele străbătute şi vizi 
tate, obiective istorke sau etnografice de interes deosebit : mo
numentul istoric din piatră construit în vremea lui Ştefan ce r 
Mare la Volovăţ, aflat chiar la intrarea în local.itate, oloin i ţa 
lui Dumitru Lăzărescu de la Volovăţ, una din puţinele instalaţii 
tehnice tradiţi onale aflate în funcţiune etc. Dacă traseul este· 
străoătut prin Miliişăuţi, recomandăm să fie vizitate aici atelie 
rele unor meşteri şi creatori populari sau instalaţiile tehnice tra 
d i ţ i onale aflate în funcţiune : moara de apă , oloi n iţa lui Vasile 
P. Calinciuc, gaterul, atelierul de funii aflat pe drumul spre 
moară etc. De la Mil i şăuţi se ajunge la laslovăţ, unde atenţia. 
este atrasă de măiestria art_istică şi iscusinţa cu care sînt îm
podobiţi stîlpi i de cerdac ai caselor tradiţionale, meşteri i cio
plitori în lemn de a-ici fiind solkitaţi şi de iubitqrii de frumos din 
localităţile învecinate să le împodobească locuinţele. 

La Arbore, pe lingă monumentul istoric al lui Luca Arbore
poate fi yizitat muzeul sătesc înfi.inţat de Toader Hrib precurn 
şi .atelierele de cus!]turi . şi ţesătu~i ale secţiei Cooperativei de 
artă populară şi artizanat „Suceviţan. . 
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În oraşul Solca recomandăm să fie vizitată Casa Muzeu, 
desch isă în 1971, într-o veche locuinţă românească ce datează 
de la sfîrşitul secolului al XVII-iea, unde sînt expuse obiecte 
specifi ce unej locu inţe ţărăneşti din zonă, d ispuse în mod fi
resc, ceea ce îi conferă un aspect de mare autenticitate. La 
Solca se mai află -ctitoria lui Ştefan Tomşa (1 611-1615), cu in
cintă fortificată .• în vec i nătatea acesteia a fost con struită una 
d in cele mai vechi fabrici de bere din ţară , care fo l oseşte şi 
astă zi beciurile fostei mănăst i ri. Şi la Solca se păstrează unele 
meşteşu guri tradiţionale legate de prelucrarea lemnului, de ţe.
sut, .cusut sau confecţionarea unor piese de port. De fo 
Solca se poate a j unge la Gura Humorului, pe traseu pu
t înd f i vizi tată sa lina de la Cacica şi adm irate satele cu arhi
tectură trad iţiona lă : Pîrteşti, . Vîrfu Dea lului, Păltinoasa . 

- Rădăuţ i - Dorneşti ~ Siret - Mănăstioara - Bălineşti, 
cu varianta - Rădăuţi - Satu Mare - Grăniceşti - Siret şi în 
continua re. La Satu Mare poate fi vizitat complexul meşteşugă
resc de la C.A.P. : piuă, gater, ştează precum şi admirate casele 
cu stîlpi de cerdac frumos împodobiţi prin sculptură sau traforaj. 
Satu l Grăniceşti este una din localHăţile în care se păstrează 
aproape nesch i mbată arhitectura tradiţională, care se îmbină 
in mod armonios cu noile edificii construite în ultimiii ani. Ca
racteristi ce sînt casele cu acoperişul în patru ape, asemănă
toare cu cele din Straja, dar cu pantele mai domoale (fig. 28, 29). 

Fig. 28 
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Fig. 29 

Casele au două camere despărţite de tindă, cu cerdac in faţă , 
avînd stilpi,i frumos ornamentaţi. În zilele de sărbătoare sau la 
alte ocazii locuitorii satulu i se îmbracă în costumele lor spe
cifice în care predomină culoarea albă la cămăşi, iţari, bundiţe 
şi cojoace, costume asemănătoare şi ele cu' cele din Straja . 

Fig. 30 
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Fig. 31 
Pe drumul de la Grăniceşti la Siret pot fi admirate fîneţe/e de la 
Ca/afindeşti, situate la 6 km înainte de intrarea în Siret, pe 
partea dreaptă a drumului, rezervaţie naturală cu valoare şti-

;inţifică şi estetică. - ' 
Oraşul Siret este menţionat documentar la 1334. ln a doua 

j umătate a secolului al XIV-iea Siretul a fost capitală a Mol
dovei. Aici s'e află valorease monumente de arhitectură din pia- t 
tră din epoca feudală. ln oraşul · Siret funcţionează o secţie a 
Muzdului Judeţean din Suceava, de istorie medievală (fig. 30). 
Lp Siret poate fi vizitat şi monumentul istoric de la Mănăstioara, 
.asemănător cu cel de la Putna, construit de domnitorul Ştefan 
.~Petriceicu (1673). La 13 km de Siret se află monumentul de la 
'Băl·ineşti, construit între ani.i 1493-1499, ctitorie a logofătului 
Tăutu. De la Bălineşti se poate ajunge la lamostea, unde se 
află rezervaţia naturală de la lamostea-Luncă, ce cuprinde spe
cii rare de arbuşti, arbori şi flori (fig. 31). 

· Prin satele străbătute de-a· lungul acestui traseu poate f.i . 
odmirată arhitectura caselor şi gospodări·ilor tradiţionale speci- · 
fice zonei, iar în zilele de sărbătoare pot fi văzute frumoasele 
costume tr~di.ţionale. 

III. ŞTIAŢI CA.„ 

.„Muzeu/ din Rădăuţi este cel mai v~chr . muzeu etnografic 
din Moldova ? Muzeul Etnografic din Rădăuţi s-a deschis în 
aprilie 1934 ; al doilea este cel din Cîmpulung Moldovenesc în-
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fiinţat în 1936, apoi Muzeul Etnografic al Moldovei, din laşi, Îlll 
1943, Muzeul Etnografic din Focşani în 1960, cel din Gura Hu-· 
morulu.i în 1958 ş.a. 

„.laleaua pestriţă (căldăruşa, bibilica, dediţa etc.) este de
clarată monument al naturii f.iind ocrotită prin lege ? Ea înflo
reşte ·.primăvara la Rădăuţ~. în zona „Ochiurilor" şj pe toloaca· 
dinspre Frătăuţi. Mai poate fi intilnită la Baineţ, Bălcăuţi , Burla ,. 
Calafindeşti, Călineşti-Cuporencu, Oimăuţi , Costi şa, Dorneşti, 
Dumbrăveni, Fălticeni (Boia, Sosea), Frătăuţi, Gălăneşti, Ho
rodnic de Jos, Hurj4ien·i, llişeşti, Măneuţi, MHişăuţi, Pătrăuţi v 
Serbauţi, Siret, Todireşti, Vicovu de Jos, Vicşani, Voitinel, Za
mostea - Luncă, Zvo~iştea etc. Laleaua pestriţă este unul d in mo
tivele decorative frecvent intilnite pe ceramica tradiţi onală de 
Rădăuţi (fig. 32). 

Fig. 32 

„.următoarele clădiri din oraŞu/ Rădăuţi sint declarate mo
numente de arhitectură : localul Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi ", 
sediul primăriei, clăd i rea Îfl. care funcţionea.ză muzeul şi cele
lalţe instituţii învecinate, complexul de edif.icii în ca re funcţio
neoză hotelul şi spa ~ii le comerciale de la parter, clă d ireci Bănc ii 
Naţionale, Fabrica de Spirt, sediui protopopiatulu i ortodox etc.?' 

„.Muzeul din Rădăuţi este singurul muzeu d in ţaro în in
cinta căruia funcţionează un atelier de olări e •• în care se lu
crează atit ceramică tradiţi'bnală cit şi ceramică de factură
nouă, adaptată cerinţelor vieţii contemporane ? 
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... la Rădăuţi a trăit pina î"n anul 1980 aviatorul româ.n Va
sile Niculescu, născut la Fă lti ceni, supranumit şi „pilotul Uni
rii"? În 1918, pe cînd era pilot în grupul l de aviaţie de la Ba 
cău, lui Vas il e Niculescu i s-a î nc red inţat misiunea de a duce 
peste Carpaţi mesajul guvernu lui român adresat Consiliului Na
ţi ona l Roman din Transilvania, întrunit la BIGJj, privind unirea 
Transilvaniei cu Român ia . Zborul El fost efectuat în ziua de 23 
noiembrie 1918 în condiţii meteorologice deosebit de grele. A 
.cJoua zi, p il otul a purtqt de la Blaj la laşi proclamaţia de unire 
-a Transilvaniei cu patria mamă. După o săptămînă, la 1 De
cembrie 1918, a avut loc, la Alba Iulia, Morea Unire o tuturor 
românilor. Din 1920 pînă în 1980 cînd s-a stins din viaţă, Vasile 
.Niculescu a tră-it în Rădăuţi, unde a meşterit diferite obiecte de 
uz gospodăresc . Dintre acestea, o maşină de tors, construită mi
gălos, cu multă artă şi precizie, se află în expoziţia muzeului 
din Rădăuţi (fig. 33). 

fig. 33 
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„.la Doma Candreni, în vacanţele de vară ale anilor 1913 
:şi • 1914 s-au desfăşurat cursuri un iversitare de vară asemănă
toare cu cele de la Vălen i i de Munte ale lui Nico lae larg.a ? De 
fapt ideea organizării unor astfel de cursuri în România a fost 
lansată de cărturaru l George Tofan încă din 1906, cînd a pu
bl icat un articol pe această temă în „Junimea literară". Nicolae 
Iorga, preluînd ideea lui George Tofan, a organizat cursurHe de 
fo Vc !c:-::i de Munte începînd din anul 1908, la care au parti 
c ipat ş i _ numeroşi intelectuali suceven,i . Organizatorul cursurilor 
de la Doma Candreni a fost învăţătorul Samuil loneţ, care în 
perioada 1907-1924 a fost directorul şcolii din comună . 

. „pe faţada . sudică a clădirii din centrul oraşului, în care 
se află hote lul şi spaţiile comerciale de la parter, este sculptată 
vechea stemă a Rădăuti u lui ? Clădirea a fost construită în ani i 
1909-1910 de că tre pr i ~ăr i a oraşului, iar stema este amplasată 
deasupra uş i i principale de la intrare. Ea reprezintă un scut 
despărţ i t în două reg istre suprapuse. Pe partea superioară se 
află un cerb care si mbolizează bogăţia în vînat a zonei, 'iar pe 
p artea inferioară este reprezenta tă o iapă cu un mînz, simbo
lizind hergheli i le de cai d in această parte a ţării . O varianiă 
o a cestei steme este i mpr i mată pe prima ştampilă a muzeu lu i 
di n Rădă uţi . 

I 
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AGENŢIA DE TURISM RADAUŢI 
Strada P i aţa Republici i nr. 67, tel. 98916 15 98 ; 6 21 60 

Vă oferă posibil i tăţi de a petrece timpul liber !n mod 
plăcut şi recreativ în toate anotimpurile. 

Un sfîrşit de săptămînă, o parte din concediul dum 
neavoastră, îl puteţi petrece la : 

- Complexul turistic „N or di c" din Rădăuţi, care 
· dispune de hotel, restaurant, bar, cofetărie, punct turistic 
pentru servic·ii de agrement. 

- Hanurile din Siret şi So Ic a, unde aveţi asigu 
rate condiţii excelente de cazare şi masă . 

- Cabana şi hotelul de la P u t n a şi cabana U r
s o ai a, unde vara se pot petrece seri de r;ieuitat, la stînă, 
într -un plăcut cadru natural. 

- Popasul Trei I azuri de la So Ic a, unde, pe 
lingă cazare şi masă, puteţi face plimbări cu barca ş · hi 
drobicicleta şi practica pescuitul spo rtiv. 

NOU 

Stimaţi turişti ! Pentru ca răgazul pe care îl faceţi în 

drumul de la Suceviţa la Vatra Moldoviţei, peste Obcino 

Mare, să fie cit mai plăcut, în anul 1988 a fost dat în 

folosinţă POP ASUL TURISTIC „L A PALM A'', si 

tuat într-un cadru natural specific Obcinelor Bucovinei , 

care vă asigură posibili~ăţi de masă şi caza re, în căsuţe 

sau în corturi. 

PUBLICITATE e MUZEUL RĂDĂUŢI 
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Intreprinderea de Tricotaje 
„B U O O V I N A" 

din Rădăuţi 
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una din cele mai noi unităţ i ale industr.iei uşoare din 
o ra ş ul Ră dăuţi , construită în anul 1975, ca re în prezent 
îşi exportă produsele în numeroase ţări ale lumii, produce 
o gamă largă de confecţ i i din t ricotoje, pentru femei , băr
baţi şi copii, accesorii de îmbrăcăminte, feţe de masă, şer
veţele ş i alte bunuri de uz gospodăresc, adaptate la cele 
mai noi ce ri n ţe şi ex i genţe ale modei. 

Şi dumneavoastră puteţi intra în posesia unora din 
aceste bunuri, vizitind PUNCTUL DE PREZENT ARE ŞI DES
FACERE CU AMANUNTUL a produselor întreprinderi·i, si
tuat pe strada Volovăţului nr. 67, colţ cu strada Oborului, 
unde vi se oferă spre cumpărare : 

T r i c o ta j e P.N.A. ; 

Pulovere şi jachete pentru femei, bărbaţi şi copii 

Costum a ş e pentru copii şi art ic o Ie pentru 
nou născuţi; 

C o s t u m e ş i r o c h i i pentru femei ; 

Panta I o n i pentru copii ; 

Treninguri pentru copii şi adulţi 

A r t i c o Ie pe n t r u c op ii : căciuliţe, fulare 
botoşei, mănuşi etc. 

Produsele Intreprinderii de Tricotaje „Bucovina" din 
Rădăuţi sînt elegante, moderne, călduroase, igienice, uşor 
de întreţinut şi rezistente la purtat. 

PUBLICITATE • MUZEUL RĂDĂUŢI 
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Cooperativa de artă populară 

şi artizanat 
„S U C E V I Ţ A" 

din Rădăuţi 
Str. Piaţo Garoafelor nr. 8, tel. 989/6 28 ~2 

este singura cooperat i vă cu a cest prof i l d in judeţu [ Su
ceava care oferă cumpărătoril or produse de artă popu l ară 
apreciate pentru autentici tatea ş i valoarea lor artis t i că, 
multe din ele fiind premiate la „Cîntarea Român iei" : 

Covoare cu specif ic local, , ţesute manu al ; 

Tapiseri i ; 

Confecţii artizanale : piese com pl ete de port po pu
lar bărbă tesc , fem ei esc ş i pen t ru cop i i ; 

Ţesături cu alesătură ; 

Broderi i ; 

Obiecte artizanale d in lemn ; 

Ceramică neagră de M a rg inea. 

Ac-este produse pot fi cumpă rate de la ma gazinu l cu 
produse proprii din strada Ştefan cel Ma re nr. 6, de la 
expoziţia permanentă cu vînzare şi de la Comp lexu l meş
teşugăresc din strada Putnei nr. 1. 

Vă mai recomandăm să vizitaţi secţiile cooperat ivei 
din l ocal i tă ţ ile : 

A rbore : ţesături cu alesătur i ; 

Vicovu de Sus şi Bivolărie (în drum spre Putna) : con
fecţii artizanale, tricotaje ş.a . ; 

Marginea : atelier de ceramică neagră şi magazi n de 
_prezentare ş i desfacere a produselor propr ii. 

Nu pierdeţi ocazia de a pleca de la noi cu o am intire 
plăcută şi utilă ! 

PUB LI CITATE • MUZEU L RĂDĂUŢI 
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La 15 km de Rădăuţi, în drum spre Putna, Mo
telul VICOV vă oferă o gamă variată de produse 
culinare şi cazare în spaţii de un confort deosebit. 

PUBLICITATE • MUZEUL RADAUŢI 
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Puteţi petrece momente de neuitat la MOTELUL 
VICOV, situat la jumătatea distanţei între Rădăuţi şi 
Putna. 

PUBLICITATE e MUZEUL RĂDĂUŢI 
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Cooperativa 
„MUNCA INVALIZILOR" 

Rădăuţi 

Strado Putnei nr. 1, tel. 989 / 6 18 57 

• oferă o gamă diversificată de servicii : 

39 

repara ~ii ceasuri, optică, bijuterie, în atelierul de 
de pe strada Putnei nr. 1 ; 

tăbăcăr i e, în baza de producţie din strada Vînători
l or nr. 27. 

Produce şi livrează: 

Confecţii pentru femei şi bărbaţi, haine din piele 
şi blană, tricotaje ; 

Perii, bidinele şi măfuri ; 

Împletituri din nuiele; . 
Articole brodate manual şi mecanic ; 

Lenjerie brodată din ţesături imprimate. 

Este singura cooperativă d .in 

ţară care produce: 

Casete pentru tacîmuri ; 

Covoare cu motive florale ţesute mecanic ; 

Articole pentru pescuit sportiv. 

Produsele cooperativei pot fi cumpărate de la Com
plexu/ comercial din strada Putnei nr. 1 şi de la centrele 
proprii de prezentare şi desfacere. 

/ 

Apelaţi cu încredere la unităţile cooperativei, care vă 
asigură servicii prompte şi de calitate ireproşabilă l 

PUBLICITATE • MUZEUL RADAUŢI 
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TUR IŞ TI! 

Vizitaţi cu încredere ne.ul .m o g, a z r n g fit. ne· r a I 
„R Ă DĂ U T I" ol l.C.S,M., situat m centrul oraşului, Gore 
~uprinde 35 de roiobne cu specific sectoarelor : 

textile 

metol o 

încălţăminte ;"' 

chimice; 

produse al mentare; 

c o f e tă r i e. 

ln cadru l acestor raioane puteţi gas1 o gamă diversifi
cată de produse, care vă pot satisface toate gustur i le ş i 
p retenţiile. 

Personalul magazin ulu i vă asigură o servire promptă 
şi ireproşabilă. 

PUBLICITATE • MUZEUL RADAUŢI 
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