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I. Bucovina-scurta privire

istorică

In contextul politic ~i militar din a doua jumătate a secolului al XVIIIlca, cind în C'stul şi sud-estul Europei se ciocneau interesele Husi<'i, 1\ustrici, Prusiei .şi Imperiului otoman, cC'le două principate rom;inc>şti, Moldova .şi Muntenia, au avut de suportat. în afar<i de prC'ZPnţa pc tc>ritoriul
lor a trupelor de ocupaţie cu tot cortegiul lor de nenorociri. şi pretenţiile
anexioniste ale Rusiei şi AustriC'i. ·
·
In anul 1772, Austria, Pru.sia .şi H.usia împart pentru a treia o;ir.:·1 Polonia, Habsburgilor rcvC'nindu-lc Galiţia. După aceastii anexiune, diplomaţia austriacă s-a gindit imediat la posibilităţile cre<irii unei legături dircc·tc între Galiţia .şi Transilvania. Şi cum accasti1 le~<itură nu se putea
face decit prin teritoriul Moldovei, puternicul vecin hotc"ll"i1ştc s<i rupc"1
din acest străvechi pf1mînt rom;inesc, aşa cum reiese din. scrisoarea adresată, la 20 septembrie 1774, de cancelarul Kaunitz lui Thugut, ministrul
'austriac la Constantinopol : "Precum v-am in.ştiinţat. deciziunea imp(•rială este de a lua în stăpinirc cunoscutul judeţ al MoldovC'i" 1). Intre motivele care 1-nu determinat pc împăratul Iosif al Ii-lea sit anexeze .,. .. acel
colţ care se mi1rgineşte cu Transilvania, Maramureş şi Pocuţia"::, enumeri1m : stăvilirea emigrărilor popula\iC'i rom.:\ncşti din Transilvania peste
munţi, exploatnrea din punct de vedere comercial a zonei prin influenţ1rea
comC'rţului
de la gurile Dunării in ;wantajul Au.<>triei,
atitudinea binevoitoare a Rusiei fat<i de aceast<i anexiune ar fi deschis
calea unei apropieri ruso-austriece care, la rindul ei, ar fi determinat, poate,
Pct<.•rsburgul, la o atitudine de neamestec in problemele confesionale din
Tranc;ilvania unde habsburgii duceau o intens<i activitate de catolicizare
.şi, nu in ultimul rînd, marile avantaje economice ce se profilau din exploatarea solului şi subsolului Bucovmei.
Şi cum Moldova era ocupată de. trupl'le ţariste ca urmare a ri1zboiului ruso-turc, diplomaţia austriacă avea nevoie de „colaborarea" feldmareşalului Rumianţev, comandantul şef al armatei I ruse. „Buniivoinţa 11
acestui general rus este ciştigaf.i.i de habsburgi printr-un cadou dC' 5.000
galbeni şi o tabachere de aur împodobită cu briliante ·1• La I octombrie 1774.
dupii ce trupele ţariste au evacuat ţinuturile Cernăuţului, Sucevei şi Cimpulungului. armatele habsburgice intră in Moldova, ocupind partea de
nord a acesteia, care se va numai apoi Bucovina. Insuşi Kaunitz recuhttps://biblioteca-digitala.ro
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noaşte brutalitatea procedurii ari1tind că : „... Poarta va protesta in contra purti:irii noastre samavolnicc" '•.
Şi pentru ca totul să se aranjeze ca intre marile puteri care hotiiri1sc
dupii bunul plac soarta altor popoare, diplomaţia habsburgicrt mitucştc
cu sume mare de bani pe înalţii funcţionari ai Porţii. La 3 iulie 17i5
Thuqut, consulul Austriei la Constantinopol trimite cancelarului Kaunitz
„nota de plată" care a costat pc habsburgi recunoaşterea de către Turcia
a ri1pirii nordului Moldovei : „Am onoarea a vii ali1tura în douii. exemplare expunerea despre acele cheltuieli extraordinare care au trebuit s<i
se faC:1 cu ocazia afacerii bucovinene ... Aceste cheltuieli laolaltii. se urc:1
pinu acum la suma ele 15.012 piaştri şi ;20 parale, sau în monedă ccs rcg
la 16.889 florini 31/4 cruceri" 6.
Teritoriul anexat insuma 10.441 krnp şi o populaţie de 75.000 locuitori (lli.000 familii) în majoritate covirşitoarc, români i. Rcccnsiunintul
efectuat în 1776 în Bucovina din ordinul generalului Splcny a dat urmă
toarea structură a populn\i<.'i pc clase : 328 familii de boieri şi r;izcşi,
1055 preoţi şi ciilul{:iri, 330 clrcgc"1tori şi ncf,!ustori. circa 15.000 familii ele
ţ;1rani. Conform aceluiaşi reccns:unînt. in afară de populaţia rnm;inC'nsci1
net majoritarii, se mai <iflau 52() familii de cvrd, 294 de ţigani şi 58 de
armeni H. Din numi1rul total al ţc"iranilor, circa 60.000 erau români şi numai fi.OOO erau huţuli veniţi din Pocuţia şi stabiliţi in nordul Moldovei
pc la l 75(i 9.
in perioada cit Bucovina s-a aflat sub dominaţie habsburgică, se
distin~ mai multe etape.
I. Etapa aşa-zisului guvernămint militar, deşi scurtă, a avut importanţa C'i prin aceea c<i n constituit o pl'rioad~i de acomodnre în care autoriti1ţi!c militare nu luat m<isuri menite> să integreze acest toritoriu siskmului c>conomic, administrativ şi politic austriac. A fost perioada in care
sub directa supraveghere a autorităţilor militare, opoziţia romfmeascc"1, activ<i sau pasivă în manifestarea ei a fost sistematic şi dibaci reprimatii
prin masiva colonizare a Bucovinei cu străini, prin desfiinţarea centrelor
de puternicu spiritualitate româneascil (mimistirile ortodoxe) ~i la nevoie
prin mc"1suri poliţieneşti. Atunci cind autoritc"lţile habsburgice au considf'rat c:1 deţin toate pîrghiile vieţii social-economice, politice şi militare ale
Bucovinei. au l.n•cut neintirziat la lichidarea autonomiei acestei'1, incluzind-o la provinein Galiţia.
2. Etapa încorpor[irii la Galiţia poate fi considerat.:i ca cca mai nefast:1 din istoria Bucovinei. a rom{milor de aici. Bine gindit;i din punct
dC' vedPre al stc"1pinirii habsburgice, iricluderca forţat,-1 a ·BucovinC'i la Galiţia polonezii -:;i catolic;i a însemnat continuarea mult mai int<>nsii si mai
bruta1,-1 a distru!-:erii a tot ceea cc era rom{mcsc, în tonte domeniile de
activitate. Sist<•mul ele o~anizarc economic tradiţion;-il rorn{mesc cu instituţiile s;-ilc a fost desfiinţat. Bucovina fiind reorganizatit dupc"1 sistc>mul
austriac ~i incadrati1 cu personal german şi slav. 1n scopul cxploatiarii cit
mai intense a bogc"iţiilor Bucovinei dar şi pentru n fi folosite în scop militar, se iau milsuri pentru refacerea reţelelor de drumuri ~i construirea
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altor noi. Astfel intre anii 1786 - 180!1 se construieşte un drum de mare
strategicii între valea Prutului şi valea Moldovei. i n anul
181-t se termini'1 lucr[irile de modernizare a vechiului drum Cernc"1t1\i Siret - Suceava - Gura Humorului - Cîmpuiung Moldovenesc - Vatra Dornei.
Limba rorrn."mi'i, limba populaţiei autohtone a fost alungat[1 din şcoală,
din biserică, din toate instituţiile publice, devenind, deşi limbă a populaţiei majoritare, limbii neoficirrliL
Puternic loviti'1 a fost biserica ortodox<i, instituţi<.> pc"rstr;itonrc a tradiţiilor ,rom;ineşti. Prin secularizarea averilor mînc"lstireşti şi ale bisericilor, prin desfiinţarea a numeroase mînăstiri şi schituri, prin obligativitatea ca preoţii ortodocşi s<-1 se prc(!<"rteascc"1 în seminarii catolicl' unde
studiul se făcea în limba germ;m[1 şi latin<i, prin subordonarea Bisericii
ortodoxe din Bucovina mitropolici din Karlowitz. prin promovarea în
fruntea bisericii ortodoxe a unor demente str•tine, s-a urmf1rit ruperea
legi1t urilor fireşti cu Ivloldovn, cu tot ce era rmminesc. cu trl'cufol neamului nostru.
ln inccrcaren lor de a şterge din sufletul şi memoria românilor trecutul istoric al acestui p;imint striimoşesc, autoritiiţile habsburgice pun urmt1toarea r<'zoluţ.ie pe nwmoriul locuitorilor din Succnva care c·crcau ocrotirea biseridi Mir[1uţilor : „ ... de v<1 trebui oricui din tîq.~ovcti piatrf1 pentru casf1 sau pl'ntru alte zidiri noi", sc"L ia piatra necesarh" ... din zidirile
ccll' vechi" '"·
Populaţia rom<incao;t::<-1 s-a pronunţat împotriva încorponirii forţat<• a
Bucovinei la Galiţia, împotriva politicii de clt•znaţionalizare promov;-it;i de
imperiul habsburgic. în acest sens stau mf1rturic memoriul lui V;1silc Balş
prezentat, la 1781 Consiliului aulic de r{1zboi de la Viena şi apoi impriratului Iosif al Ii-lea 11 , memoriul lui Dosoftei Ilcrcscu din 178fi 1:i. ri'tscoala
din 1805 a ţăranilor din vechiul ocol al Cimpulungului Moldovc1wsc împotriva st.:ipinirii habsburgic<.• t:t.
3. Etapa 18·18-1918 rcprezint<i o adevi1rat;i rPnaştcre politic<-1. cconomicf11 socialf1 şi culturalii a romimilor de aici, o putcrnict1 afirmare a acestora pe toate planurile socict;-1ţii.
Revoluţia romanii de la 1848 din care a făcut parte inll•grant<-1 ~i revoluţia din Bucovina a demonstrat unitatea de gîndin· şi acţiune. idealurile pentru care luptau revoluţionarii din provin~iile istorice romline~ti.
ln Bucovina rC'volu(ia se d<'clan~c>aZ.-1 la 22 martie 1848. dnd la CC'rni1uH
are loc o marc ;1dtmare popul:lri1 cu care prilej se constituie un comitet
revoluţionar ~i o gardii naţionalft. Asemen.ca acţiuni au loc şi în celelalte , oraşe din Bucovina 1". între care şi la Suceava, unde comandanfl
era Scr<ifim Cc"1rw;cl ir••
in condiţiile avîntului n•voluţ.ionar are loc la Cernt1uţi o adunare a
romiinilor din toate categoriile sociale c·u care pdl<'j se> alc<-1tuic•ste un
program în 12 puncte cu eare rom<inii urmau sit se prezinte la akQNile
din v4ira anului 1848. Printre• cele nrni importante cereri mC'nţioni1m : u;
S<'pararea Bucovinei de Galiţia şi crearea unui ducat independent al 1311importanţii
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cnvinei ; conservarea naţionalitiţii române prin toate instituţiile ; desfim\area cl;kii şi dijmei ; îmbunăt<iţirca sistemului fiscal; libcrtatcil comerţului in spcci:il al schimburilor cu Moldova ; infiinţarCil unui institut
dl' credit : intocmirca unui nou cadastru funci;Jr ; libcrtntca credinţei.
t·..;alitatca confesiunilor. scoaterea biseridi ortodoxe din Bucovina de sub
dependenţa mitropolici din Karlowitz.
Prot,:ramul revoluţiei romime de la 1848 din Bucovina. cunoscut sub
numele -de Landespctition der Bukowina (Petiţia Tării), este o dezvoltare
a progrnmului in 12 puncte elaborat in martie 1848. Programul sintetiza
principalele revcndicc"iri ale rom<'milor, dar nu şi pc cele referitoare la ţă
rani fi_
La 24 iuniL• 1848, cu prilejul ale~erilor. populaţia Bucovinei a desemnat pe cei 8 deputaţi pentru Parlamentul imperial, nefiind ales nici un
boier sau cleric ci Î ţărani şi un intelectual din partea oraşului Cernă
uţi. Aceştia erau Mihai Bodnar din Voilincl. Miron Ciupercovici din Fundu
Moldovei, Vasile Cirstc din Boian. George Timiş din Cupca, Luchbn Cobiliţc"1 din Putila, Vasile Morgoş din Coţmani. Ion Daneliuc din I Iatna
şi profesorul Anton Kral, directorul gimnaziului din Cernăuţi •~ Rezultatul acestor alegeri era o expresie a setei de dreptate ~i voinţei masei ţa
r;·1neşti dornice s<J-~i fac;i <lUZil glasul la cea mai inaltă tribumi a dezbaterilor. Hot<"irirea arata neîncrederea ţc"1rănimii fat<i de boerimea liberală
care consultat<J de guvernatorul Bucovinei în problema aplicării deciziei
imperiale, din 1i aprilie, tergiversa desfiinţarea boierescului 1!1, în diferit<-'le comisii ale parlamentului ţ{iranii au fost ap<'1r{1tori fideli şi intransigenţi ai celor mai avansate revrndic<-tri sociale şi naţ.ionale. Cu indrcpli'1ţit temei. deputatul Cernf1uţiului, Anton Kral. într-un manifest din 1849,
ci1Lre populaţia Bucovinei relata : „.„parlamentul n-a răspuns întrutotul aştc>pt<"irilor noroadelor". dar preciza el, „ vina nu e numai a parlamentului ci mai mult a particularei naturi a statului austriac ~i a sistemului ocirmuitor de dinaintea lunii martie care în loc sc"'1 apropie deosebitele naţionalitltţi, unele de altele, le pune in necontcnit<i du~mănic" :!O_
Astfel. cînd dl'put::itii rom<ini imprcunit cu Anton Kral reprezentantul minoriti1t_ii :.?ermane au cerut desp;irţirea Bucovinei de Galiţia şi acordarea
st;itutului de autonomie. CC{'a cc însemna înlocuirea adn1inistraţiei ~i limbilor germam·1 şi polon,-1 cu limba rom{mă, cercurile imperinle au incurajat ~i <>usţinut cererea rutenilor de a menţine Bucovina în cadrul Galiţil'i, pl:ntru a anihila cererile românilor. :!I incit, nota Anton Kral. unii
deputaţi ai Bucovinei au petiţionat împotriva lor, pentru că „ ... au fost un
instrument în mină străină" :!2• Sintetizind numeroasele petiţii sosite din
satt•le bucovinene, Mihai Bodnar a inminat parlilmenlului un impresion;mt memoriu cerind autonomia Bucovinei, ale!.!crea in dregătorii mai ales
a pi1mintenilor. înfiinţarea şcolilor naţionale ele toate gradele, inclusiv a
unei universit1iţi. Dupc"1 cum arc"'1ta. mai tirziu, Mihai Bodnar, revendică
rile cu caracter naţional şi social urm;·ireau să spulbere falsele acuzaţii
ale unor deputaţi care ii atacau pe deputaţii români că, prin autonomia Bucovinei, ar voi să menţină populaţia: „in robia preoţilor şi boierilor". Prohttps://biblioteca-digitala.ro
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pt•ntru „un viitor mc:1i bun pentru inin'aga patrie", dl•putaţii
rom[mi in frunte cu Mih.-.i Bodnar don•au <v;igurarea unor condiţii mai
drepte !5i m;ii umane de viaţă şi muncii in c:adrul Bucovinei autonome.
pentru locuitorii de aici ,Jăr{1 nici o asiibuirc de lege şi limbă" :!'.i.
In cePa ce priveşte programul social al revoluţionarilor din Bucovina, acesta a fost formulat in chip diferit. in timp ce boiNii lib(•rali împreună cu rcprczcnt<mtii clerului s-.-.u limitat sâ înscrie in diferit<• proi.:ramc clo<ir ideea reglementării relaţiilor dintre ţi1rani şi marii proprietari. fim."1 s."1 indice şi modalităţ.ilc de rl'zolvare a acestor probleme, deputaţii ţi1rani din parlament s-au situat ins<i pc o poziţic ferm revoluţionarei. pe care au exprimat-o cl<ir şi cu curaj. În acest sens, cind la
inccputul lunii august 1848, parlamentul a luat în discuţie aceast{1 problemi1, Anton Kral a cerut ca in Comisia pentru desfiinţart•a boi<•r0scului si1 fie ales cel puţin un reprC'zC'ntant al ţiir[mimii din Bucovina. La
11 august 1848, deputatul Mihai Hodn.:ir clcmascind abuzurile c<• k s[1vîrşcau marii proprietari, arendaşii şi funcţionarii imperiali, cerc, in parlament, dl'sfiinţarea boierescului şi a tuturor servituţilor feudal<'. filr<·1
nici o dcspiu:~ubirc ::-.. Fi1cindu-sc exp0110ntul t<iranilor bucovinl'ni Mihai
Bodnar impreunc"1 cu :1lţi ţc.lrnni dt'putaţ.i, mai propune : desfiinţan•a di1jdiilor cc"itre preoţi şi salarizarea lor din Fondul religios, uşurarC'a oblignţiilor militare şi dC' graniţi1, încC'tarea colonizi1rii Bucovinei. restabilirea drepturilor pe care ţăranii le-au avut din moşi strâmoşi de a aduce
lemne din p<idurl' şi de a folosi p<işunile, de n vina şi pescui, de a face
mori şi pive şi de a fi libc.•ri să le stc.ipinc.•nscc"1, de a putea extrac:0 slatina ~.-.. Rcv<mdiciiri sodale ascmimi1toan' au prezc.•ntat în petiţii!<' lor ~i
ţiirnnii din D<"11im<-111eşti. Marginea, Horodnic, Pi1tri1uţi. ocolul CimpulunJ.!Ului MoldovC'nesc, in memoriul lo('uitorilor comunelor Gura I !umorului,
Ilişe~ti şi Braşca ~";·
Manifestul „Fraţilor ţl.rani

din Bucovina" redactat şi semnat de Mihai Bodnar. deputatul Hiidi1uţ.iului în parlament este o dez\'oltarc n rcvendiciirilor naţionale şi sociale din Petiţia Ţiirii, la care Sl' adaut.:i1 noi n•vendici1ri. rl'pr<'zentind punctul de vedere exprimat in parlament de d<'putaţii ţ;irani ai romimilor şi Anton Krnl, n•prezentantul minorităţii
germane, d('putat din partea oraşului Cerni1uti. La data publiciirii acc•stui
document. dezbaterile parlamentar<' de la Vic.•na fus1_·seri1 întrerupte la
22 octombrie în vederea relucirii lor la h'.remsic.·r. la 22 noiembrie 1848.
Pe adresa dPputaţilor erau trimise nunwroase plinl!eri !)i petiţii din satele
Bucovinl'i ci, in acelaşi timp deputaţii don•au sit informeze cit mai exact
pc S.-1tl'nii r:"11naşi acas;I despre intervenţiill' !)i poziţia lor in parlament.
dcspn• felul ('Um Ic apiiri1 inkresl'I<'. acest manifest fiind o dovadi1 in
acest sens. Manifestul „Fraţilor ţiirani din Bucovina•• este unul din clocumentl'ie progn1matic<' de ('C'a mai marc importanţii ale revoluţiei romim<' ele la IH-18, prin faptul c<.i exprima punctul de vedere al ţi1rănimii,
cnrc in acea perioacl<-1 reprezenta forţa socialii principalii a rcvoluţic.>i.
Problema clobînclirii autonomi<•i, promisă Ja sfirşitul anului 1848 şi
lcgifcrati1 prin Constituţia din 4 martie 184!1, este mereu tergiversată de
https://biblioteca-digitala.ro
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cercurile imperi<1le, care sub presiunea acţiunilor revoluţionare', imbină
pt'rfid acordarea concesiilor cu miasurile represive. La IO ianuarie 184H
estt:• inslituitia in Bucovina starea dC' razboi. giarzile naţ.ionalC' '>int desfiinţate si confiscate armele de la particulari. strfazile sint suprnvc~heate
de patrule ale poliţi<?i, adunările sint interzise~,:. Dupi1 primele ciocniri
intre trupele revoluţ.ionarC' ale lui Bem cu unităţile itnpC'riale ale lui Urban _·;. in Bucovina se incearcit in lunile februarie-martie 184!1, ridic;arC'a
gloatelor pentru a împiedica intrarea trupelor maghiare dinspre Thmsilv~mia, dar populaţia de <1ici refuz<"• si'1 acorde ajutor generalului Bem,
sau chiar să se înroleze în trupele acestuia :1o. În aprilie 184!1, ţarul Nicolae I da un manifest prin care anunţa că. la cercrC"a impâratului Austriei,
trupele ruseşti vor interveni în Imperiul Habsbuq.~ic pcmtru a zdrobi actiunilc revoluţionare de aici ::1.
AutorWiţile habsburgice au adunat de la populaţie mari cantităţi de
alimente. imbr<iciuninte, fin. bani, animale ~i cilruţe, locuitorii localită
\ilor fiind obligaţi s<i focii diferite prestaţii, să repare drumurile şi podurile. Povara aprovizion;irii trupelor ruse, foametea, epidemia de holer:-1. mizeria, nu dus la izbucnirea unui val de nemulţumiri care <l culminat cu niscoala riidiiuţC"nilor. în prima parte a lunii septembrie J84!l, r~as
coal<i ini1buşit<-1 in singP de trupele ruseşti :t:!.
Dupc"1 C'laborarca Constituţiei din -l ·martie 184!1, problema centralr1
care a stat în atenţia fruntaşilor politici rom{mi din Bucovina a fost realizarea autonomiei. Guvernul de 1<1 Viena începe sr'a acţionpze împotriva
cererilor rorminilor, un prim pas în acest sens reprczentindu-1 numin'a
in fruntea administraţiei Bucovinei a baronului Eduard Bach şi nu a
unui rr>m<in. La Cern{auţi se constituie un comitet în frunte cu Eudoxiu
I Iurmuzachi pentru elaborarea proiectului de constituţie a BucovinC'i şi
a r::.·~ulamentului pentru alcqerilc dietei provinciale. Netinind Sl'ama de
cen·rile romimilor. baronul Bacii trimite în secret la Viena propunerile
favorabile stalului. Acest fapt a stirnit protest.ul populaţiei româneşti.
Rl'f Prindu-se la acest lucru ziarul „Bucovina" scria : „ ... ne este qreu a
descrie mirarea şi indignarea ee au produs aceasti1 purtare n autorităţii
nonstre politice. chinr în interesele cele mai importnnte ale nnţit•i nonstrc" :iJ. Cercurile politice rom<ineşti considerau ca ncsatisfăc;-atoarc propunerile· baronului Bach referitoare la componenţa viitoarei diete a Bucovinei (38 membri dintre care 15 mari proprietari, 15 ţi1rani şi 8 oră
şer:i). Rom;înii cereau ca făr<-1 să fie diminuat nurn;.irul deputaţilor ţ;irani,
să se mărcasc;i, tot la 15, numărul reprezentanţilor oraşelor :i-..
La protestul ferm al rorminilor propunerile baronului Bach au fost
anulate şi. în septembrie 1849, s-a întocmit un nou proiect de constituţie precum şi statutele pentru desffaşurarea alegerilor în diehi, de către
un comitet lari:r. sub conducerea şefului administraţiei Bucovinei. Proiectul de constituţie avea 57 de articole şi prevedea : Bucovina este ducat
autor:om cu cnpitala la Cernăuţi ; toate treburile ţinutale sjnt rezolvate
de reprezentanţii acestui teritoriu prin intermediul unei diete provinciale
format<-• din 48 membri nleşi pc timp de 3 ani, din care : 16 deputaţi
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ţ{1rani, 14 proprietari laici, 2 proprietari din partea fondului religios şi 16
deputaţi ai oraşelor. Dreptul de a· alc.-ge ii au cetăţenii care plătesc o
contribuţie de 2 florini la sate, 2,30 florini in tirguri, 3 florini la Rădă

uţi, Siret şi Suceava şi 4 florini la C.Crnăuţi. Putea fi ales în dietă „fiecine" care se bucuri't de> toate drepturile civile şi politice, născut în Bucovina sau aşezat acolo de 5 ani, avind vîrsta de 30 de ani. Teritoriul Bucovinei era impi1rţit în Hi districte „alegi'1toare" fiecare cu c<>l puţin 20.000
de locuitori. Cei J 6 deputaţi ai oraşelor trebu.iau repartizaţi astfel : 6
din' rindul intelectualilor, iar I O din domeniile industriei, comerţului şi
altor ramuri, fiind îns;·1 repartizaţi inegal : 5 din Cernăuţi, cite unul pentru oraşele Suceav;i. Sin't, J·{{idimţi, unul pentru oraşele Cimpulung Moldovenesc şi Gura I !umorului şi unul pentru Sadagura şi Vijniţa. Se prevedea ca dicta si1 se intruneasci'1 anual, în noiembrie, în şedinţe publice,
atribuţiile ci vizincl : bli~etul provinciei, treburile comunale, bisericeşti şi
şcolare, etc. Lci.,rile adoptate in dieli'1 trebuiau să intruneasci1 majoritatea
absoluti1 a membrilor. Dintre m0mbrii dietei SP alegea ComitC'tul ţfirii insi1rcinat sfi VC'1,!hezc la aplicarea şi respectarea lq„'1lor ţării, rezolvarea problemelor lcgatl' dt• viaţa economic<i, social-politică şi culturalei din ducat.
Comilt•tul provizoriu instituit cu acest prilej, anunţia ci'1 sint anulate toate
dispoziţiile anterioare ~i urmeaz{1 si1 fie reglementate chestiunile decur~ind din separarea Bucovinei de> Galiţia
Noua constituţie, din decembrie 1851, prin care era introdus absolutismul, ml'nţinc•a prevC'dcrea ca Bucovina si"1 fie> ducat autonom.
in anii care au urmat. procesul organiz~IJ"ii autonome a Bucovinei a
fost incetinit apoi sistat. La 22 aprilie l 8(i0, Curtea din Viena hotăra din
nou alipirea 13ucovilwi la Galiţia. Puternicile manifestaţii de protest din
Bucovina. zecile şi sutl'le dP semm"1turi. memoriile. au determinat cercurile imperiale ca prin Constituţia din 26 fr.bruarie 1861 .să proclame definitiv autonomia Bucovinei :w.
Unirea Principatelor. la 24 ianuarie 1859, a dat un puternic avint
luptei p('ntru lib<•rtah• şi unitate naţional{i. in oraşC'le din Bucovina au
avut Loc acţiuui cu cart' prilej rom{mii i~i manifestau bucuria şi speranţ.."l.
de unire a tuturor provinciilor istorice rom;ineşti.
in anul 1871. stud<'nţii ronuini grupaţi in societatea „România Jună"
au Ol'l.!illlizat la Putna manifestat,ii prilejuite de împlinirea a 400 de ani
de la zidin•a miniistirii Putna. la care au participat rc>prczentanţi din întreg spatiul locuit dP romani .i.-. Cu acest prilej a fost turnati1 în argint
o urnă în care s-a depus simbolic de c{1tre participanţi cite un pumn de
pi1mint din toate' provindilC' istoric-C' romiinC'şti ::~. Dominat<"• de ideea uniti1ţii naţiona!P ~i rl'SJWC'tului pentru trecutul qlorios al poporului nostru,
Sf'rbnrea de la Putna a constituit o ini1lţătoan• manifestare a conştiinţei de
neam şi ţară a romimilor dc> prc•tutindcni. evocindu-sc ca simbol al uniti'1ţii noastrt' naţionale• chipul marc•lui voievod Ştefan.
Proiectatelor manifestaţii ale autoriti1ţilor habsburgice, care in 1875
doreau să cc•kbreze 100 de ani de• la anexarea Bucovinei, românii bucovineni le raspund printr-o ()titudine de protest unanim. Pentru monu-

r,_
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mcntul care> trebuia să marcheze actul de la 1775 autorit[1ţile habsbur~ic<' au dPschis o colectei public[1 de fonduri, Comitetul Socictf1ţii pentru
cultura şi literatura rom[mii în Bucovina rl'fuzf1 s<i fac<i subscripţii, iar
-cu prilejul inaugurării universităţii i.!Crmant! din Cern<iuţi, membrii Socictf1ţii refuză să ia parte la ceremonie.
Presa ·din Rom[mia. socictciţile culturale, pPrsonalitf1ţi ale vieţii politice, culturale şi ştiinţifice şi-au ridicat glasul împotriva serb;-l!"ilor carC'
preami"ireau actul r<ipirii Bucovinei. La laşi, sub prcl?edinţia lui Nicu Gane
:1n• loc o adunare de protest cu care prilej poPtul bucovinean lJimitrie
Pctrino a ţinut un înfli1ciirat discurs politic: „Daţi-mi voie mic ca rom;in
din Bucovina şi ca fost cetiiţean al Austriei pin<'1 la momentul umilitor
r)lmtru noi şi ruşinos pentru dînsa, cind s-a hotc"ll"ît serbarea seculară cc
s-a celebrat in Cemi1uţi, în memoria zilei fatak• care i-a ri1pit Bucovina
din braţele Moldovei, să rostesc şi cu aici, puţine cuvinte, fiindcă vin s;.i
pun lacrimile s<irmanci Bucovine pc mormintul domnului martir Grii;:ore Ghica. care pentru dînsa şi cu dinsa impreun[1 a ci1zut. <.'I in miinile
ucigaşilor săi, ca sub jug str[1in ... Azi mai mult ca oricind Bucovina se
-;imţcşte romirneasc1·1 şi mai tare ca oricind, a<;hizi, ea vine sit protesteze
in faţa lumii de pc piatra acestui mormint'• : 1~ 1 •
ln 18i5 apare lucrar0a „R<ipir0a Bucovinei•· scris<i dC' Mihail Kog;ilniceanu, lucrare care demonstrează pe bază de documente toate maşina
ţiunile care au dus la anexarea Bucovinei de cf1tn.• habsburgi. Prin adresa
din 1 l octombrie 1875. ministrul de interne de la Viena comunica guvt>rnatorului Bucovinei, Alcsany. că la Paris a apiirut broşw·a „R<ipirea Bucovinei" care ciupit cuprins constituie crimii de stat 111.
ln anul 1876, consulul austriac dr la Iaşi raportează Vienei că după
informaţiile sale, în Bucovina se dcsfitl?oarti o intens[1 propagandă politicf1 şi că refugiatul bucovinean Dimitrie Pctrino redactează la laşi' un apel
d1trc toţi rom{mii din Ardeal şi Bucovina prin care aceştia erau chemaţi
si"1 ridice arma pentru „ ... liberarea lor din robie ~i pentru unirea lor cu
Hom[mia" ~ 1 •
În toamna anului 1877, autoriti"tţilc habsburgice intentcaz<i un proces
de înaltă tri1darc Comitetului de conducere al societ<itii „Arboroasa" format din Ciprian Porumbescu. Constantin Morariu. Orcst Popescu, Eugen
Sireteanu şi Zaharia Voronca, care a denrnscat rolul pc.care l-a avut Austri<i în asasinarea domnitorului Gri~ore Alexandru Ghica, trimiţind prim•iriei din laşi o telegram<"• cu urm<itorul text : „Arboroasa, societatea junimei rome.inc din partea detrunchiatc.i a vechii Moldove aduce condoleanţe!
pentru tutorul decapitat" la:!. Opinia publică românească din Bucovina
intervine ene"'gic în favoarea patrioţilor români, procesul tcrminindu-se
cu achitarea inculpaţilor ~l.
Proclamarea independentei de stat a României şi intrarea ci în răz
boi pentru cucerirea cu arma în mină a neatîrnării a produs un marc
entuziasm patriotic in rîndul românilor bucovineni. Mai mulţi elevi de la
https://biblioteca-digitala.ro

12

IOAN V. COCUZ

SEXTJL

PUŞCAHIU

unul dintre fondatorii
ziarului

GL:\SUI. BUCOVINEI

https://biblioteca-digitala.ro

PllESA llOMANEASCA IN BUCOVINA (lBml-1944)

13

licc~ul clin CC'rn[1uţi intre care Alecu Giurgiuveanu, Emilian JJnidei, Goorgc Levcscu. Ilic Ghen~llC'l şi Partcnie Siretcanu au trecut graniţa înrolindu-se in armata rom<ini"1 ""· Femeile din Bucovina constituite in comitete judcţem• pentru sprijinirea frontului, a ostaşilor rom<ini ri"miţi, au
or~;inizat colecte in bani, mC'clicamC'nte, bandaje. ln fruntea acestor ac\iuni dC' solidaritatC' st' aflau Elena Popovici. Victoria Zotta, Eufrosina şi
Natalia Hurmuzachi, Eufrosin;i Pctrino, Anisia Mustaţ;I ":;·
Cucerirea independenţei de stat a Hom<îniei a constituit un imbold
pentru romftnii bucovineni care, au intensificat lupta pentru libertate naţională.

în :mul 1872 ia fiinţă la Cernăuţi prima societate politic<I. rom<îne;"1scf1 intitulatr"1 „Societatt•a autonomiştilor naţionali" al ccirui scop era :
„ ... c!C' a cultiva in popor instructiunl'a politic;! şi conştiinţa naţională, preC'um şi de a stfirui realizarea, intc"1rirea şi dezvoltarea organic<! a autonomiei in toate ramurile vieţii publice" "G.
in anul 1885, la Cern[1Uţi se pun bazele societăţii politice „Concordia" care isi propusese : „unirea tuturor ro1mînilor sub un drapel unitar
naţional. de a d(•ştepta interes pC'ntru o viaţ<I politic;! naţională, de a
ins:rui poporul desprP drepturile şi îndatoririle lui patriotice şi politict"1 ~;. Guv0rnatorul Bucovinei, Anton Pace intensific;! politica de asuprire naţional<-• a rom:milor. ceea ce face ca grup;lrile politice romfmeşti
o;;~1 acţioneze, să se on!anizPzc intr-un sim:ur partid rcprczC'ntat de societ:ttca politic;1 „Concordia" "8 .
Procesul intentat la Cluj. in 1894, memorandiştilor, a prilejuit rom:1nilor bucovineni mari manifestaţii de protest faţă de actul samavolnic
al autorităţilor, de solidaritate faţci de lupta drcapt;I a românilor arde•
leni 119 •
La sfirşitul secolului al XlX-l0a şi inceputul secolului XX. lupta romfmilor din Bucovina pentru J11dcpendC'nţt1 şi unitate naţionali"1 capcitc'i
noi valenţe.
în timpul primului război mondial cinci poporul romfm a luptat pentru apărarea pămintului str;imoşesc, împotriva cotropitorilor, pentru elih0rarea provinciilor i'>torice ro1rnineşti de sub dominaţia st.ri1ină, pentru
felurirea statului naţional unitar romfm. populaţia de pe mel<!?agurile bucovinene şi-a adus o importanţă contribuţie la rl'alizarea Marii Uniri.
ln ziua de 15/28 noiembrie 1!118, în s-ala de marmor<! a Palatului mitropolitan din Cerni1uţi s-a întrunit Congresul reprezentanţilor populaţiei
din Bucovina la care au luat parte, pc baze democratice, 74 delegaţi rom<ini, 7 dcle.qaţi ai minorităţii ~ermane, li del~aţi ;ii minoritc'iţii poloneze
~i 13 delegaţi ruteni. Conqresul ~eneral al Bucovinei intrupînd suprema
putere a ţcirii, investit cu puterea legiuitoare, in numele suveranităţii naţionale, hotărăşte Unirea necondiţionat;i şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare pînă la Cercmuş, Colacin şi Nistru cu regatul Hom;iniei" so.
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P<-'ntru rom<inii din Bucovina, p<"unint al moşilor ~i strămoşilor noş
tri. <iflat tim)) cil' aproap<· un secol ~i jumi1tate sub domina(.ic habsbur).!ic{1,
pri.·sa ele Iimb:1 naţiona::1 a constituit una din formC'lc•, din mijloacele de
rt•ziskn\<-t impotriva politicii de deznaţionaliznrc promovatc"1 ele impt>riu,
o triln111<·1 dl• l·tlucaUe patriotic:-, ce m' nţinca vie~ flac~1ra con~tiinţci unit<i' ii dt' ni'am şi ţani. o tribunii a luptd politice pPntru apt"irarC'a limbii,
culturii. a fiinţl'i lor naţional<'.
l)p acc•ra, nu mult dupt"t am'xarrn Buco\•inci cil' c;itrc coroana de habsbun,;, au apjrut, ca o ncc:esitatr i:n1wrioas:1; prinwle incl·rcc"tri de a infiin\a o publicaţie in limba ro1mînă.
Astfl'I. in anul 1803 înv;iţ{1torul Ioan Bilicvici din Suceava cerea nutoriLiţilor habsbur!:!iCe nprobarea pcnt:·u tip<Oirirea unl'i Qazete „pentru ·
:ntelighenţ.1 moldoveneasd"i" ;,i, Nu ştim care a fost n-1spunsul autorităţi
lor ~i dac:1 Ioan Bilievici a rew;;it in i11l'ercarea sa.
in anul 1809, un <ilt inv;jţi1tor, \iasill• Ţintil:1 din Tcrcblecl"a reuşeşte
sii tip;ireasc-;i primul .,Calen<larilL" rom:·111csc p<.mtru Bucovina'•:.! c;;1re prin
conţinutul sim este ele o mare imporl.·rnţ-1 istorico-literm·ă.
„Chreslornalicul românesc" al lui T.•odor Hacoce. considerat mult,-1
vrc•nw primul ziar romimesc in Bucovina:.::. „.„sfitrim<Hurile materialului
de?stinat (.!:IZ' Id";.~. „lucrare sin(!ular{1 in f<>Iul ei in peisajul culturii noastre '-'t·chi ·· '. in<;crie una dintr:· Cl'IC' mai inll•n•s;inte pa~ini de început in
ziaristica romitnemic[1. Teodor Racoce, „k.k. ti1lmariu a GubC'rniei de Gali\fa•'. din L(·mbt>rg, conştient dl' faptul c,-, naţiunN1 sa a r:imas „.„atit de
mult in 11rm,·1 in privinţa ~t.iinţ.ific[1" şi îndemnat fiind de „„.mai multi
cNiit0ni din Bucovina ~i Moldova", solidli.·1 uutorit:.1ţilor ~aliţiene, in iunie 1'; JG. aprobarea pentru ., ... a rC'Clacta atit un ziar politic cit şi o revisti1 ~tiinţiric<·1 în limbu româncasci1'~ :,r._ Ziarnl urma sit poarh· titlul „Gazeta moldov('nc·asc;-1" ··1 • cu ap:triţie s<"1pti1minali1. în paginile sale urmînd
sii apar:i in traducl'r<.' rom~îneasc<-, articole „potrivitl'" apărute în iiarele
politice privilegiate prc'cum şi în revistl'le ştiinţifice cenzurate" r.!'I.
Ne a0.-1111 in faţa um·i act.iuni politico-naţionale româneşti, cu atit mai
evident{• cu cit Apelul ix· care.• Teodor Hacoce ii lanseaz[t la 8 martie 1817
(lnştiinţart' pentru Gazete rom<ineşti), pentru sprijinirea acestei întreprinderi, se adresează tuturOI" românilor „... iubitori de neam şi de propă~irea limbii patrioticeşti'' '•! 1• Ziarul urma să apară la Cernăuţi, aprobahttps://biblioteca-digitala.ro
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rea Guberniului din Lemberg, din 20 ianuarie 1817, fiind adresat;."'1 Krl'ismatului din Bucovina •;o.
Conştient de unitatea naţionalii a tuturor românilor. de faptul c[1 rom<înii sint „o naţie de mai multe milioane, o limb[1 au, aceeaşi lege şi tot
aceleaşi obiceiuri, precum şi aceleaşi dirţi ai aceeaşi scrisoare~'"· Teodor
Racoce îşi anun\;."'1 compatrioţii că vor giisi in gazeta prcconizati1, „informaţii" vrednice de ştiut cc se afi<i în gazetele de Londium în Englitera,
de Paris in ţara franţozasc<i, de Berlinu, I lamburgu şi alte eparhii a
Germanii, precum şi la gazetele din erarhiile Halii şi a Ispanii'• ii:!.
Ziarul preconizat de Racoce şi care se adresa rom<înilor „socotiţi· de
împreună focu o naţie de mai multe milioane, care de mult acum simţeştc bunătăţile polituiri şi doreşte a fi piirtaşa culturii celorlalte neamuri
Europii" m. era tocmai organul necesar emancipiirii naţionale, politice şi
culturale a românilor („i-au lipsitu acesta organu - ziarul n.n. - prin
care să poat<i primi toate acele procopsiri de care au avut partea alte
noroade·' 11 ". Aşadar lnştiinţarea se com;tituie într-un acleviirat program,
Teodor Hacoce formulind „primele repere ideologice la noi, privitoan•
la rol'ul presei in viaţn politică, socială şi spiritual;."'1 a unui popor-' '"'·
Distribuirea zk1rului in celelalte provincii romc.ineşti urma s<i se fac;."'1
prin „agenţiile austriaco-impf1r[1~ti din Iaşi şi Bucureşti'' rn; ceea ce inseamni1 61 vor fi fost amatori s[1 primeascii gazeta şi în Muntenia.
Din p;-1cate proiectul lui Hacoce nu s-a putut realiza din lipsf1 de
prenumeranţi••. in aceasU1 situaţie, in 1820 sub dt•numirca de Chrestom.aticul românesc, RacoeC' public;-1 la CPrnt1uţi în tipol.(rafia lui Petru
Ekart, materialele adun;1te pr·ntru rubricile cultural-literare ale prec:onizatei gazete.
Dup;I aceast;-1 incerc:an• infructuoas<-1 de editare a unui ziar în limba
ro1rnini't în Bucovina, singurele publicaţii de largf1 c:ireulaţie şi adPrc.n\;-1
în rî1;idul poporului vor ri1mÎnC' calendarele.
Revoluţia rom<în;."'1 ck• la 1848 va aduce un suflu nou ~i r>e melea~urilc bucovinene. materializat in donwniul prcsei in C'ditar~a ziarului
uBucovina", la un moment dat. organ de presă ul revoluţiei române din
toate provinciile istorice.
Marile evenimf'nt1~ din viaţa poporului rom;în, revoluţia dP la 1848,
ff1urirca statului naţional modern rom<în. la 2-1 ianuarie 1859, cuct'ri rea
independenţC'i de stat a H.om<"miei la 18î7, au trezit un puternic ecou in
conştiinţa rom<"milor din Bucovina. au constituit un imbold în intensificarea activiti'1ţii pentru propi'1şin•a cullural-naţionali1. Aceste viguroase
manifcsti'iri s-au desff1şurat în domenii ele activitat<• !'.-i forme clif<•rite,
intr-o permanenti1 legi1turil c~1 celelalte provincii istorice româneşti. in
acest sens iau fiinţă socieu1ţi politice, asociaţii şi soc:iet<-•ti cu caracter cultural-patriotic, cabinete de lectur;."'1, se cditeazi'1 difC'rite broşuri, lucrtiri
ştiinţifice care popularizau ori~inC'a comunii a rom<inilor. comunitatea de
limb<i. obiceiuri, cultură, ideea de lupt,-1 naţional:1.
Hcmarcabil este faptul c<i, în pofida hotarelor nedrepte impuse de
puternicii noştri vecini, ideile, aspiraţiile neamului rom<înesc au circulat
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în toate sensurile, formind un univc>rs de viaţ{1 spiritualii unitarei, temelie a făuririi statului naţional unitar romtm, in anul Hll8.
in aceastii largf1 mişcare de emancipare naţională cu o contribuţie
importantă se înscrie şi presa. Dac<i in prima jumi.itate a secolului al
XIX-iea în Bucovina apar numai 3 publicaţii periodice (dou;"i Calendare
i:;i qazcta Bucovina), în pl•rioada anilor 18Ci5-1918 numi1rul acestora a
crc•scut 1<1 72. Creştcre<1 este nu numai c<1ntitativc""1 ci şi calitativă, atit
prin diversitatea tematicii concrc>tizatfl în periodice de naturii politic1i,
economi61, cultural-liternr;.i, etc. cit şi prin nivelul de combativitate şi
orit'ntnre politicii naţionalii şi probit<1te ştiinţificii.
Dupf1 fUurirea unităţii naţional statale, în 1918, în contextul presei
naţionale rom<'meşti, presa din Bucovina şi-a adus contribuţia la efortul
genc>ral de dezvoltare şi consolidare a p<1triei unite.
Lucrarl'a este rezult<1tul cercctt1rilor intreprinse la Bibliotc>ca Academici, Biblioteca Ccntral;i de Stat din Bucureşti. fondurile do~
cumt'nt.-ire ale Muzeului Judeţcan Suceava, Casa memorialii Simeon
Florca Marian. Biblioteca municipal[1 Suceava, Muzeul lemnului Cîmpulunl.! Moldovenesc. Filiala judeţcanf1 Suceava a Arhivelor Statului, colecţii particulare. Parte din aceste periodice sint menţionate în lucriiri
cu caracter special şi cu caracter qencral. 11;
Lucrarea cuprinde şi periodicele apărute în altii parte clccit Bucovina
dar editate de bucovineni. Cuprinde şi publicaţiile descrise în stucliilc
.-ipi1rutc în SUCEA VA - Anuarul Muzeului .Judeţean (nr. \' - Hl78 ;
VI-VII - 1979-1980: VIII - 1981).
Anul 1809.
I. CALF.NDAHIV pc anul... Cernăuţi. Apare cu intcrmitenţ[1 în ;mii
1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1820, 1824, în scriere chirilică şi gotică. Este
redactat de Vasilc Ţintili.i, dascM la şcoala moldovenească din TerPblecea. Tiparul la tipol!"rafia lui Petru Ekhart. în 1812 schimbă titlul în
CALENDARUL PENTllU CASA. in 1813 schimbă titlul in limba c:ermanf1
NEU UND ALT EINGERICI ITTETER HAUS KA LENDER ln 1820 schimbi1 titlul in CALENDARUL PENTRU CASA. tn 1824 schimi1 titlul în CALENDARIUL A BISEHICll HASARITULUI.
Este Cf'a mai veche publicaţie periodicii care a ap1irut în Bucnvina.
Cuprindea pc lin~;'.'t partea propriuzis calendaristicii ~i o parte literară rlenumiti1 „alegate de petrecere" destinati1 producţiilor liteorarc ale românilor
bucovineni. Foarte' interesant este calendarul JX' anul 182-1, intitulat
Calendar Veşnic care cuprinde un calendar n··· nu pc un an, o sută sau o
mie de ani ei din început pin<·• la sfîrşitul lumii, numai iubitul cctitor
să ştie ce slovc'"t a Pa<;calici slujeşte pc anul acc>la cc vrea s[1 caute" r.~. Păs1rător al celor mai v<·c·hi inccrc<iri literare rom1i.neşti în Bucovina, ca-len<lantl capMi1 o cleost•biti1 importanţt1 istorico-literară.
Anul 1841.
Dupt1 inCC'tarea apariţiC'i Calendarului ventru casei, timp ele peste
douăzeci de ;:mi in Bucovina nu a mai apărut nici o <1ltă publicaţie periodică pentru popor. ln anul 1837 Porfirie Dimitrovici catihet la vechea
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moldovcncasc:ii. din Cerni1uţi termină un calendar pentru popor,
inaintindu-1 cenzurei autorW"tţilor galiţiene. Abia în anul 1841 cenzura
;1probă calendarul. In felul acesta apare.
2. CALENDAH.UL PENTH.V BUCOVINA, cuprinzind întregul cah·ndar pentru greci, latini, iudei şi mahomedani. Cernăuţi 1841-1873. Scri1•rc chirilică. Numărul din 1854 apare la Lcov (Lemberg). Intocmit de Porfiric JJimitrovici (intre 1841-l 873), Samoil (ulterior dr. Silvestru Morariu Andrievic:i) intre 1848-1873. Tiparul fa Ioann Ekhardt ..,tipograful ţ,-,_
nutului Bucovinei" (intre 1841 şi 1853 ; 1855-1867}, la Eduard Viniarj
(1854) şi la Hudolf Ekhardt (intre 1868-1873). ln anul 1853 partea culturală şi literar;.·1 se intitulează „Calendariu de petrecere a timpului••, pPntru ca în unul 1860 si'1 se numească „Almanah litcrar'1.
În paginile calendarului sint prezentate informaţii administrativP si
bisericeşti, cunoştinţe ştiinţifice la nivel de popularizare : „Despre eclipsurile (intunecimile) anului 1841", „Despre cele patru timpuri ale anului", „Rcisi1ritul ~i <1pusul soarl'lui p1mtru orizontul Cern(1utilor" (1841),
„Ph·trde mcteoare" (1852). sfaturi practice pentru agricultori : „Hegut;·1 a
\T('llll'i (timpului) p1•ntru ţi"irani (lucri'1tori de pămint) şi altt• clin economia folosito.ire'• (anul 1841). „Oprirea gerului de la arbori". „Stirpirc•a
furnicilor". „Pi"1strarca poamelor întregi" (anul 1842). „Pris<k<iria•• (anul
185:J), „Bnall' de holde" (1858), „Despre creşterea vermilor dl' mi1t;1st"'
(181i4). sfaturi mcdicak•: „SpiţPria de casf1 şi de c;lli1toric'' (1851). „Cum
trc'buil• si1 ne purti"1111 către n•i înecaţi", „Cum trebuie să ne purt;im c;.'1tre
cei inv1•ninaţi" (l81i2).
Sint oferite cititorilor sfaturi utile pentru folo~irea serviciilor poş
t(•i : „lnsemnarc a sosinklor ~i ml•rgintelor po~tei cu ri1vaşuri la k.k. DirL"g<'1toric poştii Erarict•asci1 de ~raniţi"1 din Cernăuţi" (1841), „T;iriful pt•nlru trimitl'rca r<-1va~wlor prin poştii'' (1843). „Prospect .i sositoarelor şi
purcl'Z<-1toarelor poşte de răvaşe şi a dclijcntului la k.k. lnspPctorat a
poştl'i clin CPrni1uti 11 (1844), „Conspect asupra taxelor celor mai obieinuitP dt• timbn•" (l8!iti), „Observăciunc in privinţa poştei de epistole'' (1870).
lnlPrcsanlc şi destul ele bine realizate poetic şi ru „moralii" sint fabulelt• .,Curuvl'ica şi Vrabia". „Flc'1mindul motan 11 , •• Dreapta si Stin(.!;1"
:111tor T·•nr·tist lllajl•vici (1842). „Albina şi furnica" .•,Luna şi stC'lcle 11 ;iutor
S. ,\ndrievid. în fabulell' „Cucoşul curcănitl' şi în satira „Calendarul
Vl'C'hi c<"1trl' cel nou" (1848), Samuil Andrievici face Pvidentt• aluzii la soc-il'latea bucovincan{1 a timpului. la cei care uitindu-şi limba şi portul
imit<'• tot ceea ce este striiin.
In condiţiile in care ;1t1torit.:1ţile habsburgice promov:m o politicf1
de intl'nsi1 dcznationalizarc în toate sferele de activitate. pi"1stran·a si promovarea limbii romc"incşti <1 constituit pentru rormi.nii din Bucovina o
pl•rmam•nţc"i a luptei pentru ap;-1rarca fiinţei lor naţionale. a dn•pturilor
cil• popor b:iştinaş ;.tl acestui stri"1vecl1 i pion int. i n aCl'St sens poezia lui T.
Va<.,ilovici „Limba noastră c;Hre noi" (18-13) meritl"i atenţie>, prin act'ea C:<-1
autorul focc un vibrant ;.1pel c:i"1tre rom[inii bucovin('ni si"1-~i iubC'asc;-1
limba mai presus de orice.
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Conştiinţa unităţii naţionale a tuturor românilor iese cu pregnanţă
în evidenţă în poezia „Portul rom{mcsc."' pc care Vasile Bumbac o publică în „Calendar", în anul 1863 :

„ Voi fii bravi ai

ginţii mele
Viţ.f1 de Traian
Ce-nfloriţi ca ramuri beie

Nl·arnul cel român
Cc din Tisa pin la Nistru
O Iimbi1-n lonaţi
Ah, purtaţi şi portul vostru
Ca rom{ini stimati
Toga, tunica. sumanul
Cc mai orM11nînt ? !
Ast!'a le-a purt.<11 romanul
Suvenir pr<"a sfint
DL·ci copii din Hom<"mic
LI' purtaţi şi voi
Spre· amintire si1 fie
dl' str;ibuni croi". w

în poe;da „O noapte 1x· ruinck• Sucevei" (1863). Gavril Berariu kremievici reia tema inaugurat;·, in poezia noastr{1 de Vasile Cirlova. Poezia
evocă gloria ele alt<-1dat<-1 a Cl'ic"1ţii de Scaun a Sucevei :
„V.:i sRlut c:u ea1,·1 ziduri di1ri111atc
C;"iei aţi fost odată prin mulţi sccoli tari
Ce sintf'ţi azi ţ;·1rii mCirturii prea sfinte
Gloriei tn'cutc, H.omirnici mari.
Citli1torult• rom;"1n · ! cind pt•-aici vei trece
Si1 privl'~ti trecutul strC1mo~ilor U1i
tc-nc-hini rnin i tristP ~i stri'1veche
Şi du-ţi suvenirea 1wpoţil~r t[1i." 711

s.-,

Ceea cc atrage atenţia, în mod curios, este faptul ca m perioada revoluţ.iei de la 1848-1849, şi dupfi ac1·ra. „Calendarul" nu a publicat nici
un Cel de materiale referitoarC' la acest PVC'nimcnl. Piirerea noastr.:"1 este
că cenzura a oprit apariţia unor astfol O(' materiale.
Cit priveşte faptul c<i nici fraţii Ilurmuzachi şi nici Aron Pumnul
nu au publicat in Calendar, credl•m (Ion Nistor susţine c{1 aceştia nu au
înţeles importanţa Calc'ndarului pentru popor). c.:"1 atît n•nzura cit ~i dificultăţile editării „Bucovin0i 11 au fost cele care au ţinut departe de Calendar pc Pumnul şi I·Iurmu:d1ch~ti.
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Din motiv<' n0ctmoscutC' nouă, în Cc1lenclarul pe anul 1870, 1871, 1872
18i:I, nu mai apare partc-a litC'rară.
Şi cum in ultimii. ani apariţia Calendarului a întimpinat tot m<1i
multe greutăţi, Societ<1tea pentru cultura şi literatura românii in Bucovina
preia sarcina edit<-irii acestuia.
Anul l 8·l8.
3. BUCOVINA, gazetc"1 rom;ineascf1 pentnt politică, religie ~i literaturf1. Romanische Zeitung fCtr Politik, Kirche und Literatur. Cern;"1uţi, 4
octombrie 1848-20 septembrie 1850. Apare sf1ptr11ninal. Dc- la 20 ianuarie
1850 apare de dowi ori pe sf1ptămină. Redactori responsabili : Glwon~lw
llurmuzachi (pin{1 la 7 octombrie 1849) şi Alexandru I-Iurmuzad1i. Tipoi:;rafia .Johann Eckhardt si fiul.
infiinţat de fraţii AÎcxandru şi Gheorghe Hurmuzachi ca o 1wcesitate
strinqentc·1, ca o tribunc"1 de luptei pentru ap<"trarC'a intcrC''ielor naţ.ionale
ale romfmilor bucovineni, la sugestia şi cu sprijinul revoluţionarilor Vasile AIC'csandri ~i Mihail Ko~.:-1lniceanu refugiaţi la Cern;iuţi şi CNnauca
dupi1 infrin[!erC'a revoluţiei de la 1848 din Moldo\"a.
Ziarul np{irea in limba romim<.i şi germanii tocmai cn autorit[1ţile
habsbuq.~ice sii cunoascc"1 care sint doleanţele românilor din Bucovina.
Articolul-Program publicat în primul nu1mir ne Wmureşh.• pe dPplin
asupra programului politic al gazetei, program ce nu putea fi altul decit
cel al revoluţiei romime de la 1848 din Bucovina, <'xprimat cu claritate
în Petiţia Ţării (Landespetition cler Bukowina) şi în Promemoria zur Landespetition : „Foaia noastri1 va fi dar defonc;orul intereselor naţionale, int<'IC'ctuale şi materiale a Bucovinei, reprezentantul dorinţelor şi nevoinţelor t•i. organul bucuriilor şi suferinţ.elor ci" ii, iar mai departe Cl'rt'a:
„ ... d0plinc"1 îndrituire a tuturor naţionalităţilor, autonomie provinciaff1, intre~ şi nemiirginit progres in toate ramurile activitf1ţii omeneşti, acestea
sint principiile noastre pe care foaia noaslrc-1 nici odinioar<"1 nu le va
pierde din ochi". 71 în acelaşi timp in Program se ari1ta C<i : „.„aseminc
şi tot ce este niu, vrednic de nruncat, prejudeţul jiqnitor bin<.>lui comun
şi abuzul din orice parte S<i vie mai ales în relaţiile public<' a ţ/irii
noastre• in multe privinti atit de inapoiatfi - se vor ataca de ciitre noi
liber. ffirf1 cru~.<1re şi cu întreaga putere a unei convenţii bine gind~
toar<.'". ;:1
Constantt1 a gindirii politice a revoluţiei române de hi 1848. care a
avut un caracter' unitar în toate provinciilC' istorice. unitaka nationnli1.
est0 cu pregnanţii enunţati1 în program : „Aflindu-ne la grani\a Moldovei
din care Bucovina pinci în 1775 a f;icut parte întregitoare' şi cu care
aceasta din tffm.:i este unit;i prin fireştile legf1turi n unei ac<'eaşi naţio
nalit:~iţi. a istoriei. a religiei. a ni1ravurilor şi n mai multor altor rC'laţii
de trebi şi de familii, noi nu putem t:.ig;iclui intC'resul nostru CC'l mai viu
ambelor principate şi cercările lor de a-şi îmbunătăţi starea şi de a călca
pe calea libert..-1ţii şi fericirii... noi nu n<' putem opri ele a trage în sfera
cercetărilor noastre C.-1lcatele lor drituri şi de a face si'.'1 răsune prin foaia
noastră glasul nefalsatului adevăr, pe care un terorism făr:.i pilclc'i se
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pare c;-1 voieşte in aceste asuprite ţ[iri a-1 osîndi la o \'('Şnic{1 t<-1cere ... Nu
vom lipsi asemenea şi de soarta fraţilor noştri romăni - în num[1r de
mai mult dC' trei milioane - din Ungaria şi Transilvania i:;i aşa vom aduna
ştiri regulate despre lucrurile lor, ca prin aceasta s<"t Ic dovedim fr<-1tPasca imp<lrt[1şire la cari:! prin aceeaşi naţionalitate sînt0m îndatoraţi".''·
Aşadar ziarul se adresa în paginile sale întregului neam rom[mcsc:,
ap[ll"a inlercscle naţiunii romfme, cuprindea în sfera sa de activitate, în
totalitate, spaţiul în care locuiau romănii, făcind abstracţie de hotarele
politice impuse vremelnic de marile imperii cu care ne învecinam.
In lupta pentru ap[1rarea drepturilor naţionale ale rom<inilor din monarhia habsburgică ca şi a celor din Basarabia, Moldova şi Muntenia. <1rgunwntell• istorice şi lingvistice erau folosite ca armt1 politic[1. în <1ccst
sens zjarnl publică parţial „Dorinţeie partidei naţional<• in Moldova'' ;:..
program al revoluţiei rom[rne din Moldova, elaborat şi publicat de Mihail
Koi.zi1lniccanu, la Cernăuţi, în august 1848, studiill• istorice refC'ritoare
la revoluţia rome:in[1 din Transilvania, intre cure : „La istoria romftnilor
din Transilvania" ;i;, „Faptele bc!ice ale rom<inilor transilv<-tneni în 11:149" i7,
„Batalionul I din al doilea rei,.:imC'nt romfrn în rezbelul unc,:urcsc" •11 •
Ca ziar al revoluţiei rom;îne de la 1848, „Bucovina" considera ac<•st
l'Veninwnt ca „ ... cea mai frumoast1 paginii a istoriei noue a Ho1mini<'i ;:r.
lucri1tor pentru Rorminia intn•ag<'.'1" 1'-1•, care a avut menirea : ., ... să aduc{1
,unintc fiilor României c[1 ci sint ro1mini, de origină rom;ini1, cu o istoric ro1nc.int1" :-; 1.
Conştienţi de unitatea poporului ron1frn. redactorii Bucovinei analil':eazii revoluţia romfmf1 de la 1848 ca un eveniment politic unitar care a
avut loc pe întreg spaţiul locuit de romăni : „Mişc:<irik' din Moldova mni
intii, revoluţia din Valahia, manifestările naţionale din Banat. Ardeal !?i
Bucovina". au fost
„efectul revoluţiei europene•· ci rezultnt
inwsi
situaţiei din ţările ronuîne, art1tind că : „ ... naţia romJni1 avea de rezolvat
două chestii, una strict naţionalii şi alta politică şi socială" ~ 2 • Conştienti't de
dorinţa de unitate a tuturor romJnilor. în articolul „Unirea Moldov<'i cu
Tara Homi111casct1", redacţia gazc>tei reliefcaz{1 faptul că : „aceast{1 unire
intre douit \tiri ale )ICCleiaşi na\ii, de la întemeierea prindpatelor s-au
dorit pururea de cei mai însemnaţi bărbaţi ai H.omâniei" ·"' 1.
Numeroase sînt ştirile ap{1rutc în „Bucovina" rl'feritoare la infringerca revoluţid de la 1848. prin coalizarea reacţiunii interne şi internavenţia brutalt1, militar[1, a marilor imperii, otoman. ţarist şi habsburt;ic.
Sint viguros înfierate actele de trădare ale marii boierimi care loveşte în
„cea mai frumoasii paginii a istoriei Romimiei" s~. Este veheme1\t atacat
regimul absolutist ~l lui Mihail Sturza, duşmanul de moarte al „Buc:odrwi". instaurat în Moldova de baionetele trupelor ţ<1riste, care: „urmeaz[t c:u obri'tznicie calea înCC'put[1 de 14 ani·' K•, şi ,,pune pe fugt1 pe moldovC'nii p<1trioţi" si;_ Cu mult curaj revista dC'zvf1luie „mîrş<iviilc d-lui
Sturza, m<-irimea abuzurilor sale şi blestematele mijloace ce au înt rcbuinţat ocirmuirii sale" 11-i, asemtrnindu-1 cu un tiran „care ast<izi nu-~i

•'u

a

https://biblioteca-digitala.ro

IOAN V. COCUZ

GEORGE POPOVICI

TANCU FLONDOR

https://biblioteca-digitala.ro

PRESA HOMANEASCA fN BUCOVINA (1809-1944)

23

poate g<isi pereche nici intre dc.•spoţii Africii şi Asiei""-;· tiranie, „care
fa('e necinste Europei" i-'!l.
i n acelaşi timp gazeta se ridic."1 cu curaj impotdva susţinătorilor cxll'rni ai absolutismului din Moldova, arălînd că : „nu vom conteni de a
proksta şi în contra Husiei pinii cin~ aceasta nu va inţclcge c;i este a
necinsti numele naţ.ic.oi şi 1.!UVcrnului si1u, apărînd pre o vipcrii ca Stur/.a
in contra voinţt'i unui popor întrei.!. în contra opiniei publice, acest mare
tribunal al lumii. dinaintei1 C<-1ruia trebuie aslcizi $[1 se plece împFiraţii
• ·:i toţi simpli muritori" wi.
,,Bucovina" ('Ondamnci curajos intC'rvc.•nţia militar[1 a marilor puteri
1 are nu au \inul cont de interesele fundamentale ale poporului rom<in.
GazPta n•lateaz;i cu lux de ;1m;inunte rezisknţa eroic;.1 a ro1rninilor din
Munt0nia impolriva trupelor cotrarevoluţionare otomane : „ ... poporul şi
clin oraş ~i de la ţar;.\, în nu1ncir de mai multe mii, t;ib;ir<işte în dreptul
1abcrei turc<·~ti. Stcagurilr tricolore. prapurilc corpornUilor, crucea. se
împlinb."1 faţc-1 in faţc"1 cu corturile nsupra ciirora luceşte semiluna" !lt. luptl'le croic0 al.· pompierilor romiini cu trupele otomane în Dealul Spirii,
:·czbtenta armati1 pe can• o. pregi1tea generalul Magheru împotriva intervenţioniştilor":_ Forţat de atitudinea duplicitarei a Franţei şi Angliei,
de int<•rvcnţia consulilor acestor ţ.-1rî, generalul Magheru este obligat să-~i
desfiinţeze corpul de armat;-1. dup;i care (fapt semnificativ pentru unitatea
de acţ.iune a tuturor rnmiinilor), trece în Transilvania cu tot cu arme pc
care Ic dilruie~tc Gi1rzi~ naţionale romi'me U3. •
H, fcrindu-sC:• la l'·'Voluţja din Transilvania redacţia „Bucovinei" dă
dnvaclci de clisccrn<"1minl în apn·cierea eveninwntelor, susţinincl în mod
:on•cl 61 romiinii ~i unqurii <WL'all un duşman comun ~i anume regimul
feudal-absolutist h:1bsbur~ic. ~i c<-1 numai unitatea de vederi şi acţiune
:.i c.lcl'stora poatl' ;1duce infringerea habsburgilor. Atitudinea dispreţui
toarl' a lui Kos<;uth faţ;i de cC'lelaltc naţionalităţi din Transilvania. pretenţiile striiitw adev;-1ratelor idealuri ale rC!voluţiei, a făcut ca românii să
-.e dw;miineasc:i1 cu ungurii : „Lumea inlreagi'1 ştie. cu dt entuziasm romi'mii ardeleni primin"1 principiile de libPrlate, de egalitate şi fri1ţictnte
pc care i~i fundcaz;-1 maghiarii g-uvcrnul lor ele la mart. Cine. intradev<ir
nu s-ar bucura cil' asemenea principii frumoase? Ei bine, ele pentru romimi nu sint dl'eit pe hirlie. Mini.o;trul Kossuth voieşte. în contra mnrclui principiu al epocii noastr<', a nimici toate naţionalităţile din Un!:!;aria şi Transih·ania spre a întemeia numai una singură şi exclusivă,·
adicf1 naţionalitatea maghiară" !Vi.
Hcvista se riclic~i împotriva unor afirmaţii duşmunoase care susţine
C<i ronuinii ar face jocul habsburgilor nrătînd că : „nimeni nu-i poate
invinovăţi pc români ; ei ap;.irf1 o cauză sfintă, naţionalitatea lor. Ei sînt
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a se stin~e mai bine de pe faţa pc"1mintului decit a r<imine· sclavi
un0i alte naţiuni 11 H:•• Solidaritatea revoluţionarilor romimi din Bucovina·
cu cei din Tran<>ilvania s-a manifestat şi prin colectele de alimentl'. bani.
p0ntru legiunile lui Avram Iancu, prin sprijinul acordat revoluţionadlor
transilvăn0ni refugiaţi la Cernăuţi.
Conşti0nt,-1 c;.i lupta ronuinilor nu va fi zadarnică, gazeta îşi exprimi1
spercmţcle într-un viitor luminos al poporului nostru : „Nu va veni oare
timpul ca şi acest popor, de veacuri instrimt<.-aţit, să fie şi ci privit ca
acec~t cc nu voieşte a împila pc.> alţii. da:r care vrea ca şi alţii s[1 nu-l
împileze ~i nu cer decit aceea cc recunoaşte şi celorlalte naţiuni, adi61
st"1 i se rl':-.pccte şi driturile sale şi naţionalitatea sa, precum şi ci le respecti1 pre aceste la ceilalţi"!-;.
Hevoluţionarii transilvi"meni refugiaţi la Cernc"1uţi intre care Timotei
Cipariu, Iacob l3ologa, Grigore Mihali, dar cu deosebire Aron Pumnul
şi Gheorghe 13ariţ şi-au adus prin nctivtiatea dcsff1şuratii in cadrul redacţiei ziarului, o importantc"t contribuţie la dezvoltarea legăturilor Bucovinei cu Transilvania. Astfel Aron Pumnul, insera in revista „Buco\'ina"
articole şi note privitoare la viaţa politicu şi culturală a românilor ardeleni, în timp ce Bariţiu publica în "Gazeta de Transilvania" ~i „Fo<tic
pentru m\ntc, inimc"t şi literaturii" articole referitoare la rmminii bucovineni. în ac0st foL se realizeazc"t intre gazetele ronuineşti din impPriu o
strinsi"a colaborare ce viza <tJXirarea intereselor fundamcnt„1lc ale rom;inilor din cele dout1 provincii istorice. în acest sens este semnificativ sprijinul dat de Bariţiu ziarului ,,Bucovina" acuzat de lipsii de mwstitat~
de cc"itre ziarC'lc germane „Siedenburgcr Bote", „Kronstadter 7.citun(.!",
„Oesterreichische Correspondenz" !l7, „Bucovina" descrie cu lux de am{1nunte evenimentele militare şi politice care au loc în Ttansilvania. ;~pă
rind cauza dreaptc"1 a rom1inilor, lupta eroică a moţilor conduşi de Avram
Iancu. în această direcţie ziarul publicii în limba german<-, rapo1·tul pc
care Avram Iancu l-a înaintat guvernatorului Transilvaniei!~·în martie 1850 autorit<iţilc habsburgice suspcndi-1 „Gazeta Transilvaniei" şi „Foaie pentru minte, inimii şi literaturfl" pentru atitudinea lor
patriotic<i !~'. In ace::ist:.i pcrioado.'."1 ziarul „Bucovina•• a devenit purtc"1torul
de cuvint al rmrninilor ard<.'!C'ni frustaţi în drepturile lor naţionale de ci'atre :rntorit1-1ţi wo. Semnificative sînt, în acest sens, cuvintele generalului
Woh!gemuth, guvernatorul militar al Transilvaniei care aprecia ziarul
„Bucovina"' ca fiind scris mai mult pentru ro1rninii din Ardeal wi_
Prin ap;-irarca fermă a intereselor naţiunii romi1nC', prin colaborarea
cu revoluţionarii din toate provinciile istorice, ziarul „Bucovina•· era
org•mul de prcsit al tuturor ro1rninilor. A avut colaboratori strialudţi
ca Vasile Alecsandri, Costache Negri, Costache Conachi, Dimitrie Bohttps://biblioteca-digitala.ro
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Iintincanu, Vasile Cirlova, Vasile Pogor, Mihail Kogt1lniccanu. Andrei Şa
guna. Andrei Mureşanu. Aron Pumnul, Gheorghe Bariţ, etc.
in pai::inih· ziarului işi face loc preocupare-a pentru şcoali-1 în general
)i pentru şcoala ro111;11wasdi din Bucovina în special, în conditiilc in care
limba rom;mă ca limbii a populaţiei majoritare era alunqatii din şcoală.
Scopul activit<itii ziarului ,,Bucovina". în acest sens, era rcnliznrea unui
lnvi1ţ«1mînt nntional românesc în care să se folosească limba, istoria şi cultura naţionnlii, recunoscind, in acelaşi timp, dreptul celorl<1lte naţionali
t<"1ţi ln inviiţMuni in limba matemă. De aceea Aron Pumnul milita în
paginile zi;1rului pentru : „eternul, înăscutul şi neinstriiinabilul drept (ni
popoan:'1or. al naţiunilor n.n.) de a-şi întrebuinţa în toate trebuinţele
vieţii. limba malern<i in cas<i, în bis0rică, in şcoală şi in ndministraţic" 1112•
.. Buco\'ina" pl0denzi1 pentru o rcformii radicalii a învăţiimintului din provincie, pentru înfiinţarea de „şcoli popornle" în toate satele, nccst<'n constituind : ,.„.miidulnrul cel clintii şi cel mai important in sistemul irw<it<imintului public" 1113. Convinşi ct1 „în ziua de azi nu este trcbuint<i a
dovedi c;."1 luminarea poporului este cea clintii şi cca mai importanti1 dntorie a oric[arC'i ocirmuiri cc este pătruns;i de sfinţenia chemfirii sale••
redactorii ziarului con<>iderau că în ceea cc priveşte viitorul şcolii ro1mineşti in Bucovina : „cu cit vom găsi m<1i bine or~nnizate instituţiile
de invăţ[1mint pentrn clasele de jos ale societiiţii, cu atit vom vedea c;i
poporul slei mai sus pc scara culturii" ro:;_
Ziarul cerea imperios înfiinţnrca tm0i univcrsitiiţi romc"ineşti la Cerni"auti. ca o : „neaparabilci .condiţiune a dczvolUtrii nonstre intelectuale şi
morale" un;. universitate care trebuie sii preg<iteasc<i cadrde rwcesarc pentru dezvoltarea autonomi"1 a Bucovinei jn toate plnnurile activit<itii social-economice şi politice.
1n ceea CC' priveşte folosirea limbii române in instituţiile din Bucovina. ziarul a militat pentru înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin in scrierea rom;mească, pentru dezvoltarea unitar<i a limbii române
in toate provinciile istorice rmmineşti, cn o condiţie a rcaliz<irii cu un
cea.'> mai devreme. a unităţii politice. în acest sens. în numărul 60/ 1850
;,al gazetei, Aron Pumnul scria: „oare s[l nu fi sosit timpul ca să ni scriem
limba cu literele C'i proprii. fcicutc cJup<i trupul şi firea ci. adic;i cu litere
str<"1buneşti. romane, şi să o vorbim, să o scriem şi s[1 o fonmim cu toţii
dup,-1 acccnşi lc[!e, scoase din firea şi organismul d ?· Oare nu au sosit
timpul ca să d<-1111 în mina copiilor noştri romiîni ci"irţi tipt1ritc cu literele l'i str:1bune" '"'·
Lupta pPntru limbi"1 a fost ridicatl1 de gazeta „Bucovinn" ln rangul
de crez politic, ea fiind o parte integ1C1nfft a luptei pentru unitate· na-

'°"·

ţională.
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Referindu-ne la activitatea literar[1 d<~sfi1~tirat:1 cil· „Bucovina 1•. semnificative sînt aprecierile lui Nicolae Iorga carl' o asp111;·in;1 cu activi~1tea
„Daciei literare" l<IB.
Anul 1850.
4. FOAEA LEGILOR ŞI A GUVEUNUU'I ŢAHll. Tara de Coroani"1
a Bucovinei. Cernăuţi, 1850.
5. GENERALA FQAEA A LEGnOR ŞI A GU\!1-:UNl!LUI ŢAWI,
pentru Ţara de Coroană a Bucovinei. Cerniiuţi. 7 nc-lornbrit~ 1850, continuă.

Anul 1853.
6. FOAEA guvernului ţării pentru ducatul Buc-ovina. l.t\NDES HF.GIERUNGSBLATT FUR DAS HERZOGTHUM BUKO\\'lNA. C(•rni1uţi
3 l ianuarie l 853-18()0.
Anul 1861.
7. FOAEA Ui.GILOU TMPEIUU I.V I penlnt Ril!alul Calilil'i ~i pentru Bucovina. Cerni'1uţi. l l martie 1861.
8. OUDENACIUNIU·: cesaro-re~eşlilor oficiol<1tc tk \ar.i JK'lllru ducatul Bucovinei. Cerni'm(i. 12 octombrie 181il-18li2.
Anul 1863.
9. FOAF. DE LEGI ŞI OUDINACIVNI pentru Duc-atul But ovi11L'i.
Cern[1uţi. 20 m.:irtie 1863-1869.
Anul 1865.
10. FOAIA SOTlf.'T1lŢII pentru literatura şi cultur;1 roman;w in Bucovina. Cerni1uţi. l martie J81i5 - decembrie 181i~l. :\pan• mlati1 P<' l11ni1.
~edactor şi editor Dr. Ambrosiu Dimitroviţ[1. Tipo~rafi:i H11clolf Ediardt.
lncepînd cu 1 august 1866 .. redactor şi editor Ion al lui Glwon.:lw Sbil'ra. E.<>te revista Soţich'iţii pentru literatura şi c-ultur;1 r11111:111i1 in Bucovina. Timp de 15 ani, de la dispariţia ziarului /311<·11rirw. ro111:1nii din
aceastii provincie istoricii nu au mai avut un organ cil' pn•..,a. Ziarl'il' rom<1neşti care apăreau in afara {!raniţelor Bucovinei. :\l.BIN:\, CONCOHDIA, AMICUL ŞCOALEI. OBSERVATOH.UL. GUHt\ SATUi.Ui, TELEGH.AFUL H.OMAN publicau in paginile lor, sub s•·m11:1111rih· lui lr;idit
Porumbcscu. Aron Pumnul. Vasile Bumbac, lsiclor Pr11('1ip11vid, Artemie
Bcrariu, Nestor Vorobc:hievici. diferite articoh- c;trt• o:,:lindl';111 rt'aliti1ţill·
bucovinene. Se impunea infiinţarc>a unui ori;:;m de pr<·„;·, ;ii ro1n<inilor din
Bucovina. în vara anului 181i-t, un l!J'UP de inlPk•t·tuali h<Mtri1sc l'dit<1re;1
unui ziar care s<i poarte titlul STEAUA BUCOVINEI, "ub rt>dac-\ia lui VPniamin lliuţ sau Samuil Morariu-Andrievit'i 1 '~'. ln..,L1ur;1n•;1 absolutismului a ff1cul ca ziarul si1 nu mai poat<I api1rea. in acl'ao.,ti1 silualie rn;ii l<"<onc>
de realizat er~1 o revisti'1 literară, care şi apari· la I martie 186!l. Scopul
acestei reviste este clar redat în articolul „c-11rc> ct'litorii no~tri·· : „Foaia
aceasta dupi1 cum arati'1 insC1şi numirea ei. t>sh· c·lwrn;11<'1 a servi ,,Soţict;lţii
in Bucovina" de organ de espr<>siune ii luc:r:1rilor. ;1 'ili11·uinţelor ~i ~ cugl'l<lrilor ei. Menirea foaiei este dar dl' a conlucr;i la rl'invkrca noastr~1
spiritualit, a întruni intcligcnţc>le din ţarii ~i cil' pt'sl1• marginile ei spre
a inlcsni pc m;ebitl'le ci'1i ale literaturii implinin•a scopului So\ietc-1ţii : a
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1k-.t·1•pt:i simţirile amorţite, a vorbi faţc"1 de nămolul amcţitoriu a idioa-

uwlor streine din Austria, iubiţilor compatrioţi, în dulcea noastri1 lirnb<-1
rom.init, dc-spre ceea ce poatl' lumina spiritul şi însufleţi inima în ccr<'Ul ţi1rmurit al unei foi literare ... Foaia noustru se va ocupa (... ) mai ir:ainte de toate cu literatura naţionalft în osebitele ci ramuri, contribuind
prin lucrc.iri originale şi alese la înavuţirea ci. Ea va urmc"iri cu scumpittatc mişcarea intelectuală la toţi conaţionalii no!}tri şi dezvoltarea literaturii romitnc prctutindcnc şi va incunosdinţa pc cc-titorii ei desprP toate
productele literare ieşite la luminii orişiunde in limba patriei, supuindu-le
la o C'ritic<i ne>purlinitoarc şi folositoare. Ea va tracta despre şciinţi inC"it
acestc- vor putea contribui la împlinirc-a scopului Soţicti1ţii. Ea nu va trece
cu vederea nici întreb;irilc zilt'i despre cauzcl(~ momentoase ale vieţii nationale care vor sta in l1~gc."'ttur[1 cu tendinţa litcrarc"'1 a Soţietritii" 11~ 1 •
Anul 1868.
11. F01lEA ORDINACIUN/LOR Constitoriului episcopal in trt'bile
bisericeşti ale Diecesei Bucovinei. Ccrnc"1uţi. martie 1868-1!127. Apare
neregulat. Tipografia Rudolf Echardt.
Din 1878: „Foaea ordini1ciunilor Consisloriului arhiepiscopal in trebile bi<;ericeşti ale Arhidieccsi Bucovinei". De la 15/27 iulie 1881 : „Foaia
ordin<"aciunilor a Consistoriului archit~piscopescu în afacerile Arhidiecese>i
ort. orient. a Bucovinei"'. De la 28 iunie/IO iulie 1883, înlreg('!}te cuvintele „ort. orient". „ortodox orientale .... Din 1883, tipografia arhiPpiscopali"a;
din 1890 tipografia Arch Silvestru Morariu Andricvici; din 1895, tipoi..;rafia universitar{1 c.r. Rudolf Eckhardt; din HJOl tipo!.!rafia Soc.'il>tah•a tipografic.:'1 bucovineană.
Anul 1870.
12. FOAEA LEGILOR .51 OH.DINilCIUNILOR pentru Ducatul Bucovinei. Cerni"1uti. I 2 ianuarie 1870 - continui1.
Anul 1872.
13. PATHIOT. Cern{1uti. :w aprilie - 24 decembrie 1872. Si1pti'11ninal. Apare in limba germană.
Prin toate mijloacele, autoritf1ţilc habsburgice se străcluiuu sfi transforme Bucovina într-o \aria aermanf1, su creeze un anumit tip de cet;"1ţl'an, ·
ffirc"'1 conştiinţa apartenenţei etnice. Acest tip de cetăţean trebuia sft fip simplu. lmcouinean care sf1 vorbeascf1 limb;:i germanft. ln felul <tccsta i;.i fiinţi"1 Bulwwinerthum-ul. concepţia bucovinist{1 care va deveni cu timpul
o adevăraU1 doctrină politic;:"!. în faţa acestei situaţii se tn<tnifestit viquroase acţiuni de rezistenţii românească materializate prin constituirea de
asociaţii şi societC1ţi cu caracter cullu1·al-patriotic, cabinete de lecturi1, prin
editarea ele calendare, reviste şi ziare, diferite broşuri, lucriiri ştiinţifice
can• popularizau originea comuni"t a ro1rninilor, comunitatea de limb<·•.
obicl'iuri, culturii, promovau ideea luptei naţionak. Astfel, in anul 1872
ia fiintc"1 la Cernăuţi „Socictatc;:i autonomiştilor naţionali" al dtrui scop
era : „ ... de a cultiva în popor instrucţiunea politicii şi conştiinţa naţio
nali"1", precum şi de a st{1rui pentru realizarea, înt<1rirea şi dezvoltarea
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a autonomiei în toate ramurile vieţii publice" 111 . Ziarul Patriot
este organul de presi"1 al acestei societ[1ţi politice.
Anul 1874.
14. CALENDAHIV redigeat de Soţietatea pentru cultura şi literatura
rominf1 in Bucovina. Cermiuţi. 1874-1885. Anual. Redactor Miron CcUinc<>cu (1874-1881). Editura Socictftţii. Tip[1rit la Tipografia Hudolf Eckhard. inccpind cu anul 1882, redactat de Ion Bumbac. lncepind cu anul
1884 redactat d,e Calistrat Coca. Tiparul la Tipografia arhiepiscopalft.
Scopul apariţiei acestei publicaţii era emanciparea sociarn şi cultural[1 a
romimilor din Bucovina. ln redactarea Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina, „Calendarul" a atins un nivel deosebit.
preg<itind, într-un anume fel. condiţiile pentru apariţia ziarului „Revista
Politică". Arc meritul de a contribui la promovarea limbii literare. Printre colaboratori g[1sim pc S. FI. Marian, I. G. Sbiera, T. V. Ştefanelli.
S. V. Isopcscul. Vac;ile şi Ion Bumbac, Constantin Morariu, I. Berariu, etc.
Anul 1878.
15. AMICUL POPORULUI. Organ şi proprietate a Socictc"1ţii pentru
}[iţirea de cunoştinţe folositoare intre poporul de la ţară în Bucovina.
Cerniiuţi. 12 iulie 1878 martie 1896. Apare odată la două luni. Redactor responsabil : Andrei Mikulitsch. Coredactori : Demetric lsopescul.
Elie Luţia, Ion Zurkanoviciu şi Ion Hlibowicki. Editor : Silvestru Morariu Andrievici. Tipografia C. Lcvicki. Hcdactori responsabili : Fcrd Krcek
(1881-1884), Grigore Halip (1885-1888). Hieronirn. Topalf1 (1889-1892),
Georg Forgaci (din 1893). Coredactori : 11ic Filipovici (1879-1880). Din
187!), editura Societf1ţii „Amicul Poporului'". Din 1881 tipografia Echardt,
.apoi tipografia Arhiepiscopală şi, din 1895, tipografia Ekhardt.
16. l'IJ>ERUŞA. Viena. 1878-1879.
·Este o publicaţie umoristică studenţească a c[1rui iniţiator a fost
Ciprian Porumbescu. Apare litografiată 112.
Anul 1881.
·
17. AU IWRA HOi'\1ilN A. Or~anu beletristicu-literaru alu „Sodet[1ţii
pentru rultura şi literatura romi'mă în Bucovina". Cern<iuţi. 1 august
1881 15 decembrie ]882 şi ianuarie-august 1884. Apare odată pc
lună. Redactor responsabil şi editor Ion I. Bumbacu. Tipografia H. Czopp.
Din ianuarie 1884 : Aurora Românc"1, Revistă sdinţifiri'i-litcrarii. Din mai
1884 tipografia R. Eckhardt.
Sufletul ncestei reviste a fost lon Bumbac (1843-1902). proft•sor şi
apoi director la liceul din Cern<iuţi. În calitatP de s0rretar al .<;ocietiitii
pPntru cultura şi literatura română în Bucovina editează „Aurora Român<"•" <'<trC' s-a bucurat de un deosebit succes atît in Bucovina cit şi in
Transilvania şi in România. Articolul lui Ion Bumbac ap[1rut în nr.
4/ 1881. intitulat : „Venitu-au Romfmii ce locuiesc astei-di teritoriul Dacici Traiane - din părţile pindo-balcanice - sau sint ci urmaşii direcţi
ai Colonielor Traiane, ce nu mai părci<>ir[1 Dacia Traiani1 dupc"1 ocuparea
ei la anul 106 d. Chr ?, evocc"1 lupta indirjit<i pe care poporul nostru a
dus-o veacuri de-a rindul pentru p;istrarea fiinţei naţionale şi continuihttps://biblioteca-digitala.ro

30

IOAN V. COCUZ

rnţii

sale pc tf'ritoriul in care s-a n<"1scut şi dezvoltat : „Grea şi ostinitoare,
luni:?i• şi invcrşunat<i şi într-aclcviir unic[1 în felul s1-1u a fost şi este aceast;"1 lupt;.i purtau.·1 de poporul rom1in pentru moşia sa stri1moşcască (... ).
unde-s goţii, unde-s hunii, longobarzii şi avarii, cumanii şi tătarii ( ... ) •
ce ni1v1-1lir<"1 ca liicustele asupra Daciei Traiane '! S-au dus pier/.indu-sc
în întunericul trecutului ca !-)i cind nid n-ar fi fost. numai romiinul a
r<"unas locului şi st<-1pîn pe moşia sa, numele\ limba şi credinţa sa ; a r<"1mas la postul s<"1u pentru ci1 a crezut virtos în adev[irul cunoscut şi preţuit din moşi strămoşi : apa trece, pietrele r<imin." 113.
Combate teoriile neştiinţifice despre spaţiul in care s-:i format şi
dezvoltnt poporul rom<in, aducind, în acc>st sens argumente lini.::visticc•.
Anul 1882.
18. CANDELA, jurnalul bisericescu liter:iriu. CPrnf1uţi. I iuli<' 18821946. Apare odat<i pe lunci. Rl•dactori : Dr. Vasiliu Mitrofanovici ~i l<>idor Vorobchievici. Editor: Arcadiu Ciupercovki. Tipografin W. Kerekjarto.
•Anul 1883.
I!l. STELUŢA. foaie pentru poporul romim de la ţar«i. Corovia. 9/21
"t·p~r-murie I 883 au~ust 1884. Apare ele dou;"1 ori pc> lunii. Jkclaclor :
Pi-. Sinwon Cobilanschi..
1\nul 1881i.
20. CALENDAWU pe anul ordinariu ... Cc>rn<·1uţi. 188(j-i895. nPdi..;l'<•t\J de· Soc:ietatea ,,Academia Ortoclox;·1 p1:'lltru literatur;i, retorie;i ~i
muzic·, bisc.·riceasc~i în Seminarul archidieccsanu clin C!'rni1u\i''. Editura
Tipogrdici arhiepiscopale. Tiparul la Tipo~rafia arhic>piscopaU1. inc<•pind cu anul 18!11, tiparul la Tipo şi litografia conccsionat;-1 ;1rh. S. Mor;11·iu-Anclrievid.
inn•pind cu anul 1886 in cuprinsul „Calc>ndarului". în afar:1 ci<' par(, a C'1!c'11ciaristki1 propriu-zis<"1 sint prl'zc>ntate cc>le mai importante dcit<.•
"' i··:iw! i<;toria univ<:>rsab, in slrim;I l<•Qi1tur[1 cu istoria rom;inilor. C<'l(•
1~::1i •;::1rn1!ficativc c·vc•ninwntl' politice. culturail' clin vi;ila poporului roman. ln rubrici speciale sint prezentate date utile privind ori.:imizarea şi
f1111cţio11arc.•a instituţiilor d!n Bucovina.
Jlubricn ,..Almanah" cuprinde parlt'a lilerar<i a CalPndarului. Prinu·, cohborcitori gitsim pc lsidor lC'şan, Orest Dlujanschi. Ştefan Marian,
Dimitril' Bucevschi. Victor Zaharoschi, Constantin Lati~. Avcrdw Mal'OVl'Î. Gcor~e Moroşan, P. U. Bf'c'tdoiu. S. Simiganovschi. Atanasil• Ghl'rrnan. Emili<tn Vasiloschi, Vasile Jucan, Tit Popc•sc-u şi alţii.
21. UF.\IJSTA POU1'1Cll. Suceava. 3/!f> mai 1886 I aprilil' 1891.
Apan• dl' două ori Pl' lun[1. 11edactor r<'sponsabil ~i editor : Dr. Matc·iu
Lupu. Tipografia a.rchiepiscopaU1 Cernăuţi. DC' la :J/15 ianuarie 1887, tipografia R. Eckhardt, Cern;·1uţi. ln anul 1891 apare neregulat.
lntensificare<-1 mc"1surilor de asuprire sodali1 şi naţjonal[1 a ro1rninilor
din lc>ritoriile aflate vremelnic sub stf1pinir0 hab'.';uurgic<"1, a determinat
clin p~irtea acestora o puternică reacţie de ap[1rare a intereselor economice, politice şi culturale, a fiinţei lor naţionale, ameninţ<1te de politica
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reacţionară a guvernului austro-ungar. lmpotriva politicii de „oportuniLate" promovat.fi de marii boieri romimi adepli ai doctrinei „bucovinisteu
w ridică tinerii intelectuali proveniţi din rindurilc burgheziei şi ţiiri'mi- .
mii. în anul 1885 aceştia pun bazele socieU1ţii politice „ConccJrdia" al
,•{1rui scop era : „... de a deştepta interes pentru o viaţ.<i politicf1 naţională,
de a instrui poporul despre drepturile şi îndatoririle lui patriotice şi politice" tM. Gruparea politică de la „Concordia" care işi propusese: ,, .. unin!a tuturor rom<înilor sub un drapl'i unitar naţional" u:; a jucat 'Un rol
deosebit de important prin aceea cii a c0ndus lupta politicii de pc poziţii
mult mai radicale, mai indrJzncţc, constituind, in acelaşi timp. nucleul
, viitorului Partid Naţional .flom<în din Bucovina. In aceste condiţii, apare
la Suceava „REVISTA POLITICA", la conducerea c<ireia se aflau Florea Lupu, şi Simeon Florea Marian. Este primu gazet<i rom[mcască apă
rutI1 la Suceava. Este, în perioada la care ne referim, or.ganul de presă
reprezentativ al romi.'milor bucovineni. Propunindu-şi să apere poziţia
românilor în viaţa politici"t,· ?Jarul se consideră : „ ... organ comun M totalituţii românilor bucovineni" uu. Atacînd in paginile sale politica habsburgică foţi de români, ziarul are meritul de a fi ffacut cunoscuti1 opiniei -publice situaţia social-economic<i ~i culturalii grea in care se afla Bucovina, de a fi contribuit la antrenarea românilor spre o noui"1 viaţ<i politică, de a fi militat pentru organizarea rom;"milor într-un partid naţio
nal. Aceste idei ferm exprimate de revistă de-<\ lungul întregii sale
existenţe au fost răspicat expuse,înC't1 din primul num<"1r, în articolul program intitulat : „Ci1tre pul:-licul romi.'111'' : ..Trebuinţa unei gazete• romi.'1ne~ti~ in Bucovina este adinc simţit<"1 şi s-a manifPstat clin mai multe
p;-1r~i. La aceasţă trcbuinţi1 voim si1 ri1spundem prin pub!icarc•a „H.L·vist0i
Politice". lhtcnţiunea noastni t•ste s<'1 infiinţ;"1m un orl..!an care s:-1 :1pcre
poziţia românilor în viaţa publiC.-1 din Bucovina şi s<i ţie viu s<•ntimt•ntul
lor de solidadtate_ Revista Politicii va fi prin urmare organul comun al
1otalit{1ţii romi.'inilor bucovhwni. E:1 va motiva. !;-:muri ~i ap1-ir:1 trvbuinţclc şi drepturile popor.:1ţiunii romîinC'şti din ţar(1 şi va combate ffir{1
:·ezcrvc'I orice măsură, vie ca din orice parte, carl' ar ji[,!ni intt•rf'sl'le poporului rom<în. Ne identificăm cu poporul rom<-1n bucovinean, voim să
fim !!l<'ISUI lui, cerem prin Urmare sprijinul tuturor rom[milor dfn ţar<-1" I li,
in condiţiile intensificării asupririi naţionale, ridicarea cuHm·al{1 a
poporului a reprt•zentat pentru mişcarea naţionah'1 a românilor bucovineni, un obiectiv important menit s,-, trc•zească intPrest'le maselor pentru lupta politică.
in acest sens colectivul reda~ional şi colaboratorii de la „Revista
Politică" au acordat o deosebit.ii importanţă proble>melor culturale, cu
deosebire societăţilor culturale, şcolare. cluburilor de leeturi1 şi bibliotecilor, creaţiilor literar<'. invăţămintului în general şi celui in limba
română în special, limbii româm• ca clc>ment important in procesul de
conservare a individualităţii naţionale. intn• acestea şi-au gc""1sit un binemeritat loc în paginile ziarului „Societatea pentru cufr.ură ~i litl'raturi"t·
i-omt:\nă în Bucovina", „Societatea arheologicC1'', „Clubul rom<în". dar mai
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ales "Şcoala ro~[tnă" infiinţ-.t<i la SucC'ava în 1883. a cărei netivit atc
rodnică in domeniul dezvoltării invc"1ţ[1mintuwi romiincsc prin C'ditarea
de manuale' ~colare, acordarea de burse şi de ajutor elevilor merituoşi
dar lipsiţi de mijloace materiale, înfiinţarea de şcoli s;itcşti, a fost intens popularizat[1. Ziarul a sprijinit şi incurajat prin diferite mijloace
spccific:e presei, ~ctivitatea acestor societI1ţi care se constituiau în ndevi1ralc nudl'c> de apărare şi promovare a culturii naţionale rom<incşti.
Pornind de la realităţile existente în Bucovina a cilrui invi1ţ{1mint
era slab dezvoltat, „Revista Politică" şi-a propus în pro~ram şi a pornit

o adeviirat<.i cami:ianic do prcsi'i, cc vizn ridican•a ·culturală a poporului
prin şcoal<"1. în acest sens in pa1-:inile ziarului, Constantin Morariu pu-.
blicc'1 un istoric al şcolii din Bucovina pini"1 iii l 8fl0. sint aduse ln cunoş
tirtea cititorilor neajunsurile în care se sbătca învăţi'imînlul şi c<rne de
inl[1turare nle ncestora. Alţi oameni de cultur<i intre care Teodor Ştcfa
nelli, lraC'lic Porumbescu. Ştefan Ştefur('ac. Dimitrie Dan fac cunoscut
opiniei publice' prin intermediul ziarului, folosind statisticile vremii. starea şcolarei Jn românii din Bucovina.
Conşti!mţi de faptul că şconla in limbn rom<in[1 era o prioritate naţional<"• in Bucovina. slujitorii cărturari ai neamului nostru cereau eu
insistenţ1 autoritI1ţilor, prin intermediul" ziarului, folosirea limbii rom•inc, ca limbă a populaţiei autohtone, în şcolile de toate gradele, în administraţie, în întreaga activitate cconomiC'ă şi politico-sociahi. O mlcvărată c;1mpanic de prcsi1 s-a dus in pnginile „HcvistC'i Politice" pentru
"introducerea J~mbii rom[tne in clasele' superionrc ale liceuluj din Suceava tlH. Lipsa de manuale şcolare în' Jimba romc"mă, a citUtaţ să fie inl;i• turată prin editarea, la îndemnul redacţiei ziarului, de c<itrc societatea
"Şcoala Homânl1", a unor manuale pentru :c;;colile poporale şi sccun.darc li!•.
..
Rubrica .,Foiţa Hcvistci polit-icP" pc care o ~ăsim apIToape în fiecare
num[tr de ziar, avea menirea sâ publice literatură (poezii, schiţe, nuvele,
folclor). difNitc ştiri de la manifest<iri cultural-literare, adresate in primul rind, ţt1ranului rom;.în. Evident, in p;iginilc ziarului şi-au găsit Joc
şi creaţii dC' litloratură culti"t, printre autori aflinclu-se Vasile Bumbac,
T. Robl·mrn, Teodor Ştdanc!Ji, A verchi Mncovei. 120.
Hedsta politicr'i a promovat intense legc"'1turi cu presa. oamC'nii politici şi ele cultur:1 din celelalte provincii istorice rom<incşti in paginile
ziarului nflîndu-şi Joc ştiri despre activitatea politicii, ştiinţifică, literară, a românilor din Monarhie şi' din Ţară, creaţii ale lor. Moartea poeţilor Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandrj prilejuieşte publicarea de articole clo;::ioasc la adresa acestora, de poezii, C'k 1:!1. în acelaşi timp, colaborn(ori din Bucovina ai nRevistC'i Politice" publicau in „Convorbiri
literare". ,,Arhiva",· „Tribuna", .,Transilvanin", ,,GazC'ta Transilvaniei!',
"Familia". realizind o adevărati"1 pregătire spirituali"t, ideologică, a unitiiţ.ii
politicc t:!:?_
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Anul IB88.
?? CALIND1-1/WL l'OPONULUI HUCO\!INEAN. terrn!t1\i.

1888l!ll:l. Editura Bibliotedi p()por:1le bucovinene _(1888), Editurii Libri1ric>i
It1n:uald St:hally (intre 18!11--·HW:î), Editura gazet('i poporale „Dc~tc>p
t;1rva" (intrl' 18!16-l!ll3). intocmit de Silv'estru Morariu Andricvid (într< IH88-1894) şi Euqeniu Nesc:iuC' (intre 1895-1900). Tiparul la Tipo
~i :itografia concesionat:."1 Arch. Silvestru ·Morariu Andric•vici. încBpincl
din 1H!lli tiparul" la Tipo~r:.afia universitar{1 c.r. Hudolf Eckhardt. lncc·pind din ll:Hl8 tiparul• la Sodetatea' t.ipo~rari<;{1 bucovinean<'• Ct>rn;-1uţ.i.
Scopul Calend<lruhri c•r!1 luminarea popor.ului. CaleŢ1darul l'Sle c>ditat
<iir; inHiativa fruntaşilor mişciirii poporale intre cari· cir. Vasik G<-.in;-1,
.C- ,n..,tantin Morariu, Vietor Zaharoschi.
Publie<-1 literatun-1 c:u caral'tl'r l'ducativ. evocarea tre('ulului istoriic,
c-tlltivan•a limbii şi a traditiilor româneşti sub form<-1 de> versuri. proz~·,,
~hl1dii de lingvistic<-1, de folclor, de> istorie, report<1je, inCormatii.
Ine~al in ceeu ce prive~tc c>xi~cnţa literurc"1.
intrl' colaboratorii bucovinPni gi1sim [)l' Simcon J•'lorea Marian. I. Gh.
SbiC'ra, Vasile Bumbac, Con<>tantin Morariu, I. I. Ni'>tor.
in Calt·ndar au ap<-1rut cn•atii lilPri:1n• valoroase semnate de• Mihai
EminPscu, Ion Crean~<i. Nicu Gane, Vasile Alecsandri, Alexandru Vl;1huţii,
Ion Sl;ivici. G(•oriie Co!;'buc, Petre• lspin•scu. Ion Dral!oslav. Jon Pop H<·lee!anul, 1:1eob ~i Costadw Nct!ruzzi, Pc•tru Dulfu, I. A. Bassarabpsc·u.
Al. Dl•p;-1ri1ţeanu etc.
Anul 18!)}.
:!;f. GAZETA BUCOFJN.t·:J. C<>rrv-1uţi. 2114 mai 1891-ll/18 aphlil•
18!1/'.. Apt11·1· de dow-1 od f?P S<-1ptf1min<"1. DirN·tor: Pompiliu Pipo~iu (pîn,-1
la 24 ianuariC'/3 fPbruarie 18!l:l şi <'ditor clt• la 25 oct./10 nov. 189'.!-24 ianuariC'/ii f Pbruarie 1l:!!J:J). Ikdactor responsabil : Vasile Marc·o (pin;-, la
lfiil H martil' 18!l5). Editor : Modest t·av dl' Gri~orcea (pină ln 25 Ol'tombrir/li noit•mbrie 1892 si de la 14/26 sept. 1895 - 6 '18 aprilie 18!J7). TipoJ:!r:tfia H. Eckhnrdt. Din•etor G<•orgc Bol!dan (9/21 mai HJ03--2.J iulil•/
:J aul.!ust 1H94). lkdactor.i n~sponsahili : Eusc•bie Ştt•fonelli (I !ll:H martie - 30 iulie/ 11. august 18!15). Ilie cav de Hem; Mar7.a (6/ 18 august 18H5).
Dionisil• Voronca (20 august/I septembrie 10/12 septembril• 18!!5), Mihai T1'1ir11an (14/2ti septembrie 1895-8 1 20 februarie 1896), Dimitrie '
Buc-t•v'>chi ( 1112:~ februarie 18%-li/18 aprilie 1897). F.ditor : ZahariC' Voronc;1 (11/23 iunic•-30 iulie/I 1 august şi 20 august/I septl'mbri<•-10122
sl•pll'mbric• Hl!\5) şi Ilie cav de Rcus Mărza (tl/18 august 18%). ~·:ditori
~i propriet::irî: EusC'bie Şkfanelli (28 ianuaric/H frbruuriC', 18.'30 aprilie •
1893), Societatea politic<"1 „Concordia" (22 aprille/4 nrni 1Bn3-8/20 iunie
18!13). Ul' l.i I 4126 septembrie J.8!.13-6/18 aprilie 1897, propri('tate<l sor:ict:1ţii politice> „Concordin". De• la 7/HI mai 1892, tipografia Arch. Silvestru Morariu-Andrievici ; de la 20 august/I septembrie 189fJ, trpoarafia
Rudolf Eckhard şi de la 22 deccmbrie/1896 - 3 ianuarie 1897, tipografia
Societatea tipograficii. bucovineană.
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Pl'nlru o mai bun;-, ('Oordonan• 1t ac-tivit.iţii politice n.:iţionalc a romitnilor bucovineni. conducerea socil't;"1ţii politice „Cfllwordia". p::- baza
unei inţelegcri pn·ahlbilc c-u redac:ţia „lkvistei Politicc• 1 , hot:·1r:1şte crc·area unui or~<tn d\ prcsi"1 romii1wsc mai puternic, prin trnno;fdrma1'e.:i „Re''Î'>ll·i Politic<. 1 în „Gazeta Bucovini'i". ean• \'a continua lupt<i politil';"1
ipauj.?uratt"1 dl' pn~clccc•soan.•a sa. Conflictul dintre b;itrinii polrti,fon~ -;i
t!llV(•rnatorul Anton Pace, ca ~i ini"1sprin•a mr1surilor luat•! împotriva rom:milor, a c;iror .emancip;ire nu l'l"a v;."1zut;"1 C'll. ochi buni. a dete>rminat
inţelegl:'rca intre ('t'IC unuci ~l'llpf1ri politice ro1rninP!5LÎ. La 7 m;.1rtit• 189~.
are loc h Cernc"mţi o mare adun;ire naţional;-, in care se proclam:1 : .,„.solidaritatl•a tutur<,r rom;milor clin Bucri\"ina in afaceri politice>. •nc:ţioi1nle,
. bis0rice~ti ~i on~anizarea lor intr-nn · j)artid compact rcţ:-1•zc·nt;1t prin sociPtatL'i1 P'?litic-ă „Concordia" t'.'J_ fo.'lnmcntul m11rdwaz:1 de fapt actul ele
!"IU~tcre la Partidul Naţiomtl Român clin Bucovina, ni c;\rui organ de
presf1 l'ra „G;1zeta lluc:o\'int-i". Printr<' primt•k m--!stiri !w1ie au fost ~i
1·1mstituirca unui Comitl't l'\,·'.·toral compus din clC'putaţii romimi din Dieta
Bucovinei ~i din Consiliul Impc·rial, din tineri intc>lcc-tu;1Ji, comitet <:are
tvea sarcina s;1 on.!anÎZl'ZL> -:i s:l condur;·1 ;:ictivitaf('a polhic:i in timpul '
campaniilor electorale. s{1 desemneze canclidaOi din partea rn1rntnilor. J\stfd or~anizaţi, rom<inii_ obţin un strMudt su<-c:c.·~ in :d,·.:l rile clin 4,; 1 J aprilk I :-l!l2, pentru Didei, c:cen C"(' <otra·.:•' ch1p·1 sine inLiturai·m ~uvc·rnalo
rului Anton Pace•:?·•. În anul 18H4, zinrul duce o st•'"tinuL"t campanie ele
c;;;rijinirt• " mc>morandi~tilor j11:.kcati Î!l !"·oC'c>sul de la Cluj. Cl'en c·r.· ii
:1trnqc mi1suri repn'sive din !)~1rtl'u autorit-1ti!nr carf' au confiscat mai
multe numcl:e :215.
•
:l4. FOAIA SA'f'EANULVJ. Cernăuţi. 5/12 ·mai ......... 29 decembrie 1891.
Estl• suplimentul ln "GnzC"t11 Bucovinei'\, Au ap;"1rut numai 8 numere. Director: Pompiliu Pipoşiu. Hedactor responsabil : \~·asile 1forco. Editor :
Modc·st CCIV ele GriqOrtl'a. Tipografia H. Ec-kh;irelt.
Anul 1892.
2!i. TINEWMEA HOI°Wi\N.A. C<'rn:mţi. Ianu;irie rn92. Apare de elouf1
ori pl' luni1. Heclactor : Ştefan Bodn{1rcscu. J\ ap;·irut un sinL?t11" num:ll'
litogr<1fint. Litoi.,'1"afia I. Duşc>nco. Cern[nt~i.
21i. TNCERCAIU /,ITf:IU1.HE. Ccrn~·1uţi. ll'3 februnrie-1113 iulie
1892. Apare• odati1 pe lunii. Hcclac:tor responsabil : Ştefan BoclniirC'scu. Cnlaboratori : C. Bc•rariu şii G. Toma. Editor : Petru Ionescu. TipJgrn fia
Arc-h. Silvestru Morariu Andril"vid .
.-\par~ in locul revist<.oi „Tinerimea Homiinc""1". din cnrc r~produce o'
rmrll' in primul nttm<ir. Hevista <.'Ste rodul iniţiativei unor stuclc:-nţj rom<ini de la Univc•rsitatea din CPrni1uţi. în primul numt"1r ·se <irclta : „Spre
a satisface dorinţei gronc>rnlc:> ne-am dl•ds a scoat1.· o focii~ tipfirit.<"1. spl~
rind că onoratul public romim va bitwvoi a ar<Ha ~i pc \'iitoriu tot ncelea~i interese faţfi de întrC'prindrorca noastril ~i a ne sprijini prin abonarea foaiei".. c;ici numai astfel vom -putea dezvolt.a în tinc.•rinwa rom;m{1
o iubire mai marc pentru Jimba ~i literatura naţionala" 12i;_
1

'
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Anul 1893.
2î. DEŞTEPT AUEA. Gazeta pentru popor. Cernăuţi. .1/13 ianuarie
1893-7/20 noiembrie 1904. Apare de două ori pc lună. Redactor responsabil : Ilic Dimitrovici (pin<i la 1/13 august 1898). Editor : Dimitrie
Bucevschi (pină la 1114 aprilie 1900). Tipografia Arhiepiscopul Silvestru
Morariu-Andrievici. De la 2 septembrie 1900, schimbc"t subtitlul în :
„Foaia partidului poporal naţionnl". De la 22 aprilie 1900 apare odată pc
săptămînă şi de la 2 septembrie 1900, de doui1 ori pe săptilmînă. Redactori responsabili : Dimitrie Bucevschi (15/27 august 1898-1/14 aprilie
1900), Atanasie Gherman (22 aprilie 1900-17/30 mai 1901) şi peorge
Bor (de la 20 mai la 2 iunie 1901). Editori : Atanasie Gherman (22 aprilie 1900-17/30 mai 1901) şi Eusebie Ştefanelli (de la 20 mai- 2 iunie
1901). D(! la 1/13 septembrie 1895, tipografia însoţirea tipografică din
Cernăuţi, care devine apoi (din ianuarie 1897) Societatea tipografică bucovineană.
·
Din anul 1900, „Deşteptarea" devine organul de presă al Partidului
Poporal Naţiohal. în numc"1rul 27 din 2 septembrie 1900, care a apărut
cu subtitlul : „Foaia partidului poporal naţional" se arată c[t : Partidul poporal naţiohal - creat la sfîrşitul lunii august 1900 - are drept ţint;."1 dobin:..
direa drepturilor poporului român din Bucovina pe toate tercnele .vieţii
politice. Aderenţii partidului s-au grupat în jurul ziarului poporal „Deş
teptarea", care de acum înainte a se privi ca organ al partidului
poporal român. „Deşteptarea va înlocui. în viitor· şi pe fostul ziar „Patria•· l:!i„
•
Ziarul reprl'zintă o prcţionsă sursă de informaţii privind vinţa politică din Bucovina, de la. sfîl~itul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-lea. Jn timpul procesului de la Cluj, intentat în 1894, de
autorili1ţile cn.istro-ungare, conducătorilor politici ai românilor din Transilvania în rubri,ci speciale,' cum ar fi : „Procesul cel mare de. la Cluj".
„Procesul naţiunii române". „Procesul Memorandului", ziarul şi-a ridicat glasul împotriva oprim[1rii românilor, a protestat energic împotriva
însccn<irii judicinrc de la Cluj, a fost in permanenţă alături de cei ce
luptau pentru drcptqrile poporului român.
·
Gruparea naţional<"• a „românilor tineri" din cadrul fostului P.N.R„
infiintl'ază in august 1900, Partidul Poporal _Naţional Roimin. Explicind
aparitia /1cestui partid pe scena vieţii politice din Bucovinn. dr. George
Popovici spunen : „„.cnuza ţinutei noastre e urmarea firensc:ă a nesuferitelor st<'"iri de lucruri clin această ţară, este urmarea dureroao;elor noastre p<iţenii. P strin=itoarea, nsuprirea şi robirea noastr;i nnţionttlc"1 de ta
împreunarea Bucovinei cu Austria pîn;i în ziua de azi" l'.!.11.
Zbrul ,,Deşteptaren" cnre de la 2 septembrie 1900, devine organul
de pre~ii ni Partidului Poporal Naţional Român scrie că acesta „.„a simţit înainte de toate
trebuinţa unei organiz;id pc!ltru c;i a simţit tr«:>buinţa vieţii poporului românesc, a vieţii cu conştiinţa de sinC', adică
trebuinţa ca să trăim ca aceia ce ·sintem şi nu să ne pierdem în noianul str{1inismului ce ne-a copleşit, ci să ·ne apărări1" 1w. Briza socială a
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partidului o formau ţr"iranii. mes(.•riaşii, preoţii, funcţionarii, profosorii.
Jn fruntea partidului se afla un Comitl'I central al cărui prc~edintc a
fost mai înl ii George Popovic:1 şi dup:·1 pll•carea an'stuia in Homânia.
Iancu Flondor. Partidul avc.•a con1itete districtu~1ll' la Storojineţ, Ui1d{1uti,
Suceava, Siret, Gura I !umorului~ Cimpulunt{ Moldovenesc 1 =~ 1 • Programul Partidului Popor<il Naţ.ional Homân a fost publicat in ziarul ,,Dl'~
tc•ptarea" nr. 48/ 15 noiembrie 1900. lat<i c-itl'Va dintre principalele pn·vedC'ri programatice : ,,' ... dl•plina autonomie a bisericii noastre : conservan~a neşlirbitc'1 a caraeterului istoric rom[m al bis(•ric:ii noastre; vom
susţine pacea confesionali·•- dacr1 biserica şi drepturilP sale vor fi n•spcctatc şi de celelalte conksiuni; ec•r1:.•m C'reşterca şi instruirea poporului
nostru pe baza inviiV1mintului naţional ; absolut nu vom suferi ca ~co
lile s11 se cab:1t~-. de la menirea lor ~i s:I se prefacă în institute de dezrp\ionalizare ~i propat.;<1ndi1 po) i tid : cerem dre:;•itorii imparţiale şi obiective i:u cuno!'!tin\.<i ţirii, nc:imului şi limbii- noastre ; ne vom opune ct•
Loali1 putc·rL·a· contra ocuparii posturilcJr la dregătorii cu b<-1rbaţi slrăini
de t.ir<"1 ; Cl'rcm '>1!par:in·a t·rJmpll'l[1 a Bucovinei iii toate afacerile sale
publice di· infl11ic:11ţ<1 gali~ian:1, prin urmare înfiinţarea neintir7.iat:1 a
und cur\i dl' apl~l "i a unei i:lircc\iuni ;r ci1ilor ferate ·bucovinene in ţar{1 ;
vom lucra ,din · •·:1spu<Pri. ca V1r:mul rom~·m s<.i r[iminil stăpin <il pC1mîntului ~i a~·L·rii salr•, con:;tic:nli fiind c:·1 <linsul este temelia neamului nostru; vom Cl'rc insti1u\iuni pentru re:t.:lt·mentarl'a creditului a;.iricol; in, stituţiuni df' asi.~ur<"iri asupra averiL.mobile !oii imobile a Viranului; tarifl?
vamalL· excepţionale în comerţul cu ţ~1rile învecinate; reglementarea clh'stiunii muncitorilor nt.!Tic·nli; vom lucra 1<1 dezvoltarea autonomiei ţ-1rii
C'll condiţia ins:"1 ca <•xist<.•n\a noastr;; na\ională ne va fi garantatc"1 ; pr:·tindc1n ca poporul romim ~:1 fÎC' rl'pn.·z1•ntat in corpurile legiuitoare nu ll!tmai ceir1•spunz;itnr m11~1:.rului şi. imporlan~ei sale istorice ci :;;i a prin-.
dpiilor "ale pol1ti('1·; 1w vom irrtvrpum· dr~ci p<.·ntru dobindin·:1 sufra;.;iu!ui universal şi dirCTt" 1:11.
Prin on:anul sfiu dl' pn•c;.·1, in t'acirul a zt·c·i de adunări pnpularc, in
dieta Bucovinei, partidul nou cr0at se <111"!ajeaz<i ferm pentru ap<'1rarea
int(•rC')t kir n<1tion;1lc fundanwntall!' ale rom.-milor. Inccrcărilor guvcrm1lui de a dhrn•dita narticlul in foţa,opiniC'i publice.· ar<itind d1 nu poatt~
exista un partid in opoziţi(• a popt>rului romitn, de vreme ce p'1por'-!I
român s-a împ:1cat c11 guvernul (~iluzie la „pactul" încheiat cu conservatiwii), ziarnl „D<~şteptarl'~l" ril.spunck' : „Dacii s-a f:icut o impi1care intn•
g-uvc•rn şi roni(mii din Bucovina. :1poi <"arP sint roadele acel0i impficiiri ·~
Au nu u?·nwaz;·1 nedrept<"1tile !;ii 'loviturile clak romc1nilor <tcuma ca mai
inaintr• "? Dpd cum s--a imp<ic<it c:uv<~rnul cu poporul romfmesc '? S-;1 împii.c:;ll ea si1-I lovenscii iar poporul s:1 rabde ~i s~1 tacit? Nu, d1ci vedem
că loviturile zilnice sint îndreptat~ împotriva intrcgului popor. Nefiind
poporul i:npiicat cu ~UV(•rnul, nici in totalitate şi nici în park, tir1110az(1
nec<·sar (';·1 nu-i nki d(•7.binan.• în popor" 1:i:!. Se dovedeşte prin acensca
61 împăcarea c·u :;uvcrnul a fost opl•ra unor oam1·ni politiei conservatori,
nu a tuturor rom:rnilor.
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Hf1spunzind atacurilor repetate la adresa tricolorului, simbol al unituturor românilor, adresindu-sc direct guvernatorului Bucovinei, care
participa la dezbaterile dietei. Iancu Flondor spunea : „Domnule preşe
djnte, te roq s[I iei cunoştintu că culorile roş-galben-albastru le privim
drept culori naţionale .ronHînc şi că e sub demnitatea noastră de a disC'Uta CU dumnea_ta 'de ·o putem dovedi prin fapte istorice sau ba, chiar
~i in caz C<-t aceste culori ar fi identice cu culorile regatului rom<in" m.
Dindu-şi seama cii guvernul Bucovinei. în pofida declaraţiilor fă
C'Uh• m1 era favorabil românilor, Partidul conservator clă o declaraţie prin
~·are ~arat11 c.:i : „! .. pactul este desfiinţat pentru că mai multe postulate
din ci nu au fost indcplinite de ~uvern pîn<i la termenul fixat" t:v., şi·
intra în 'tratative cu Partidul Poporal Naţional' realizindu-sc o alianţii
politicf1 pc baz[1 naţionarn cu respectarea reciprocă a individualităţii de
partid t:i:i. Activitatea politicf1 a celor dou'.1 pnrtide era coordonaUi de o
Dirigcnţă compusă clin membri desemnaţi de ambele partide t3li.
Prin accast[1 alianţă, politica românilor din Bucovina a devenit unltari1, crcindu-sc un for politic rom<'mesc · unic, exprimat pc plan parlamentar printr-o majoritate rom,incasdi. in dietă.
in condiţiile apariţiei pc scena· politică din Bucovina a P::u·tirlulul
Ţi1r."lnesc Democrat. in faţa puternicei' coalitii a partidelor nermrn."me,
sprijinit.:,_ de guvern, redusfi numai la colaborarea cu armenii şi polonezii,
în preajma alegerilor din 1904, Dirigenţa partidelor unite făcea din ce
jn cc mai greu faţă1 situaţiei. politice. In al~erile care at.i loc, candidaţii
consc:>rvatori ~i poporal-naţionali sînt înfrinţi pe toată linia. Ca urm;ii:e a
acestei situaţii, în luna noiembrie Hl04, Partidul Poporal Naţion(ll se aut:icli(.nlv<i r:: 7 _ CC'le dowi ziare, „Dcştc·ptarc>.:i' 1 ~i „Dcştept<irea ~oporului''
l"Î încetează apadţia. ln ultimul siiu num::ir, ziarul ,,Deşteptarea·~ scria :
.. Corpul· naţiunii noastre este spart în caste separate. Marii proprietari,
prc>oţii. înviiţ..dtorii, poporul rural toţi se sepnrc;mi politice~te, unii
c!'.' alţii şi ~c mărginesc n lupta pc9tru interesele particulare. ale st[1rii
„:·:reia ii aparţin : acesta c u·istul C'kct :ii a~itaţ.iei dcmocratilor romi\ni...
Drept consccinţ.<i a ncestei convin~eri este dizolvarcn Comitetului central
:11 Pa1·tiduli1i Poporal Naţional şi incctnrca apariţiei ziarului nostru 11 t3'1„
Anul 189fi.
:~S. CAT...E.'VDAt?TUL pc anul... 18fHi-1924. C('rn::iu(i. Editat
de
Consistoriul arhiepiscopesc ort. orient. al Bucovinei. Tiparul la„însoţi
·rea ti;:>ografi61 din Cernăuţi. inccpînd cu 18!17. tî!)arul la Societat(>a tipo~rafic•i bucnvipcam-t. Nu a ap<lrut în anul 1911i şi 1!118 l'.l!l.
Anul 1897.
29. PAT!?IA. Cernăuţi. 2114 iulie lRfli-21 aprilic.>/4 mai rnoo. r\pare
de trh ori pc sfiptămînu„ Redactor rC'sp:msabil : Dimitrie Bu('evschi (pin:"t
la 19 apriiic/l mai Hl89). Editor : Dr. Emilian Criclevici. Tiparul b Sodetatea tipogrqfic[i bucovinean<!. De la 22 apl'iJie/4 mai 18!18, redactor
responsabil Ernst Lcvescu.
Partidul Naţional Romim din Bucovina işi dcsfăşoar<i activitatea pină
in aprilie 1897, cind tinerii politicieni în frunte cu Iancu Flondor şi
tăţii
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George Popovici, nemulţumiţi de politica pasivistc"1 a biitrinilor boieri de
la Concordia'' ca si de disensiunile dintre fruntaşii politici romimi, forme~;zc'i un nou con~ite\ de 'conducere al partidului. s~ formeazc"1 de faJ>'
un nou partid, sub conduc('rea lui Iancu Flondor şi Georqe Popovic-i. Din
acest moment, societatea politică „Concordia" (care! imi)ropriu se mai numeşte P.N.R.). devine o grupare politicii a 6irei ac:tivitnte este pus;i in
slujba unor interese personale. Ziarul „Gazeta Bucovinei" îşi incC>tl'azii
apariţia.
·
jn ac:C>ste condiţii apare la CC>rniiuţi ziarul „Patria". organ al . P:-irtidului Naţional Radical Rom[m din Bucovina. Sufletul ziarului va fi
Valeriu Branişte care vine k1 Ccrnc"iuţi la chemarea frunta,şilor politid
Iancu Flondor şi George Popovici. Iniţial, Branişte fusese solicitat si'1 preia
redactin ziarului ,,Gazeta Bucovinei'' care era in declin, propunindu-i-se
titularizan•a ca profesor la catedra de limba şi literatura romi111i1 <1 universitf1ţii din Cerni"iuţi, ce urma S<-1 devin;-, vacant<-, prin pl•nsionare>;1 lui
I. Gh. Sbicra '"' 1• Deoarece nu avea CC'ti1ţenia austriacii, pentru a nu
atrage atenţia autorităţilor, se înscrie ca student „cxtraordinar't al Univcrsiti1ţii din Cernăuţi. l'il.
Valeriu Branişte soseşte în capitala Bucovinei, la sfîrş_itul lunii iunie 1897, semnînd imediat. cu Modest Grigorcca contractul de editare al
ziarului „Patria". Se formcazc"1 un. comitet de redacţie al ciirui prcwdinte <'ra Iancu Flondor, delegnt - Modest Grigorcca. membrii fiind deputaţii romfmi din Dicta Bucovinei şi Hcichsrath l'.:!. La 2/14 iulie l 897
apare primul număr al ziarului „Patriaa al cf'1rui <lirector era, f.:-1rt1 a fi
menţionat, Val<~riu Branişte. In subsolul paginii a treia erau nwnţion~1ţi
editorul - dr._ Emilian Crickvici ~i redactorul responsabil - Dimitrie
Buccvschi. Ziarul ap<irca de trei ori pc săptămîM1 ~i se tipt'trea la ·Sociqtatc•a tipografidf bucovineani1 clin Cern[iuţi "' 3. Ziarul este foarte bine
primit în Bucovina cn şi în provinciile istorica romnncşti nflate sub stripinire slrc"'1inc-1. Editorialele lui Valeriu Branişte publicate în ziar nu ('a
semn distinctiv un asterisc, foiletoanele le scmneazii „ vbr·~ !ii „b-a-z".
unele articole fănl ascuţ.iş politic le scmncaz[1. Dup[1 numărul 300 al ziarului „Patria''-, articolele sale se răresc, deoarece autorităţile ii cirntau
pC'ntru a.-1 expulza dntoriti1 activităţii sale politice. Ultimul numi"ir al ziah1lui i1o1 care ponte fi recunoscut scrisul său es.tc 324. Comparincl stilul
s1·m gazetăresc cu o puternicii tentă pC'rson.alci, noi am identificat ~i alte
articole scrise de Branişte şi publicate în ziarul „Patria". dupi1 num<·1rul
324. „Se împlinesc trei ani - va arăta mai tîndu Valeriu Brani~w. ele
dnd noi, un grup de oameni. tined am fondat acest ziar. Condu~i de ideea
a aşeza politica ·poporului nostru pe baze adevărat naţionale am voit cecu
ce trebuie si"1 voiascii fiecare romi111 de bine, anume a salva neamul romiuwsc pe acest pămjnt al istoriC'i romfmeşti şi a-i asigura acel loc de
frunte care-i compete, ca primul ~i ce>l mai important 0lcment constitutiv de tarii atit în urma trecutului s;-1u, cit ,şi- a valorii sale numerice
şi culturale'' 1~1.
i
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Ca director al zbirului ,,Patria'·. Valeriu Branişte desff1şoar<i o intcns(1 activitnte de redeşteptare naţionalii, pentru dreptate şi libertate socialil şi naţională : „Erau timpuri grele, notenzi"1 Branişte. Bt1rbnţii ajunş.i
la conducerea de.">tinelor poporului nostru, pe nesimţite ·s-au apropiat pe
atit.1 de culisele palatului gu·vernamental pe cit s-au dep<-1rtat dl' iniina
poporului. incit era primejdia de tot aproape, ca voinţa poporului s<·1 fie
zero. iar influienţa guvernului totul, în tabi:'tra politicienilor care reprezent.:.1u a:;azis partid român·· "''"
·
Partidul Naţional Român din Bucovina - societatea politic<-1 „Concordia" de după 7 martie 1892, se complăcea într-o stare de pasivism
pol~tic, dăun~1tor intereselor naţionale româneşti. Referindu-se Ia această situaţie, într-unul din articolele editoriale, Valeriu Branişte scria : „Bucovina est<i! pi:'unint istoric românesc cum rar alt colţ de purnint locuit de
rom;1ni. Cele mai glorioase reminiscenţe istorice naţionale sint legate de
accastii ţărişoară care cuprinde atitea monumente de strălucire naţională,
aici zac osemintele lui Ştefan cel Mare, aici· monumentele atitor domni
ai Moldovei. aici sînt mîntislirilc ridicate spre veşnică pomenire eroismului românesc, sînge român a îngrăşat llcest pămint şi sudoare român:1· l-a cultivat... Tr<"iim la finea unui secol in care s-a redeşteptat conşti
inţa naţională„. Nu este oare un sacrilegiu, o trădare a celor mai sfinte
tradiţii naţionale, cînd urmaşii glorioşilor străbuni dau lJradă străinismului
acest clenodiu naţional" 1"1.i.
Situaţia impunea reorganizarea Partidului Naţional Român din Bucovina, pe baze largi, reprezent<ltive, cu conducători energici. cu un progr:im care si1 slujească interesele romtinilor bucovineni, să antreneze masele l.:i \riaţi1 politicii naţionalei. Grupul de oa:nreni politici romi111i radicali lanseazJ lozincn : „Nu clin graţia guvernanţilor ci din voinţa ncstr<-1mutată a poporului. bazaţi pe drept şi dreptate voim să ştim conduse
interesele naţiunii româneşti pe pămîntul Bucovinei" Mi. Conştient cii
poporul romim este singurul element de guverniimînt, atît în virtutea
istorici sale cit şi a situaţiei sale prezente, grupul radical porneşte. avind
sprijinul lui Branişte, la reorganizarea partidului.
.
, Progrnmul ziarului „Patria" era programul Partidului Naţional Radicnl Ro.me:in" l'ill.
- 1n toamna anului 1897, proiectul pentru reorganizare era gata, fiind
trecut orin 1'0ate comisiile ce se alc;ituicsc în acest scop. In fruntea partidului· cm o „dirigent<i" formată din deputaţii români din Rcirohsrath
şi din Dieta Bucovinei. reprezentanţii districtelor româneşti. directorul
ziarului „Patria". La nivelul imediat inferior se situau comitetele districtuale ale partidului,. apoi cele din ora'şc şi reprezentanţi ai partidului
in fiecare comun<i. Antrenarea la viaţă politică naţională a celor mai
lar.:!i pc'ituri şi cntcgorii soci.ale din foate disfrictele Bucovinei a contribuit 111 conştientizarea maselor, maturizarea lor politică, la radicalizarea
programului partidului, a ridicat pc o treaptă superioar~1 lupta naţiona
lă. C::onştient de rolul maselor în viaţa politică a ţlirH, Valeriu Branişte
scria, în numele dirigenţei partidului : „„.un partid politic dacă voieşte

„
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si1 imbr:1ţişc>ze viitorul ţ;irii şi popi.llaţiunii in al c[1rei nume se con'itiluie, trebuie necontenit f.;ii l<-1rgeascil cercul combatanţilor sili. ~re~ari
şi c;lpitani" Vi!I. 1n aceastii direcţie au acţionat conduc;'ttorii partidului ::i
prin cele. ş;1pte re:t.oluţii referitoare lct direcţiile ci~ activitate ale pai·tidului, anlrenind la conducerea destinelor poporului cele. m<ii largi ccn uri
aie iroi:i1.:milo1: buco~ineni. .
.
. _
.
D111 motive: de.· str•~teg1e ş1 taclit•! de partid, aceste rezolut ii nu ;11;
fost date publkiti1ţii,' dar, din întreaga activi.l;ite desfoşurată, acesle:t
se pot lesne sesiza. Principiul liberei întruniri pe care se baza Partidui
Naţional Hadical Homim nu exdude;i existenta societăţilor politice, dimpotrivi1, în concepţia „diril!enţ.ei·· partidului. nou organizat, societalc:1
politicii ,,Concordia" nu trebuia desfiinţat.:\ ci sprijinită să-şi orienteze
activitate;1 conform noilor ogiective ale partiduiui. Se avea ip vedere
înfiinţarea de noi societăţi politice în districtul Bucovinei 1:-.0).
Revrganizarea partidului impunea dezvoltarea pc o arie mai largi,,
nu numai a activit[1ţilor !)i acţiunilor cu caracter strict' politic ci şi i:n
toate_ sectoarele economico-sociale. Tocmai noua organiz<Jre a partidului
impunea infiinţnrea de noi socie~ţi; nu numai politice ci !?i culturale.
economice. dezvoltarea şi intensificarea activităţii societăţilor deja existente. Acest aspect. al actiyiti'1ţii era considerat chiar una din condiţiile
existenţei partidului. Refer.indu-se la rolul pc care Pa11idul Naţional
Radical Român tre,buie să-l aibă în viaţa politică a Bucovinei, ziarul
„Patria" scria : „Nu ne îndoim că elementele noi. aduse în fruntea vieţii de partid, vor fi pătrunse· de conştiinţn gravei resppnsabilităţi ce le
incumbă şi vor contribui-din tonte forţele lor ca viaţa noastră naţională
să ia pe toate tercnele un avînt măreţ care va purta în sine garanţia
izbindei" 15L.
Ideea fundamental<'.'! care stătecr la baza activităţii partidului crCI
scoaterea politicii românilor bucovineni de sub tutela guvei;-nului şi subordonarea acesteia. intereselor româneşti. Întreaga activitate desfăşuram
dC' zinrul „Pi'ltria" servea ncest scop: „Voim să facem politicf1 din
voinţa ţiberă n poporului întreg şi nu din graţia guvernului a cănii arUl
de guvern[1mjnt se reduce ln tradiţionalul divi~e et impera" 152.
Solidaritatea naţională izvorîtă din voinţa fermă ş1 cunoaşterea intereselor care legau indisolubil pe toţi românii bucovineni şi afirmarea drepturilor cetăţeneşti. constituia garrmţ\a viitorului poporului roinân din Bucovina. în condiţiile cind : „ ... duşmanii noştri ne tratea7..ii drc'Pt o masă
incrt<"i, incapnbilă de-a participa activ la conducerea destinelor ţării şi
neputincioas<i in cunoaşterea şi afirmarea drepturilor sale, astăzi cînd d\l~
manii mofivcnză făţiş neindreptăţirile cc ni
fac, cu lipsa de cultur<-1 şi
con.ştiinţi a poporului nosttu. astăzi ne servesc probele despre maturitatea
politică a popomlui nostru. cea mai neîndoielnică demonstrare că poponil
nostru este atît de înaif'\tat în cultură, atit de conştient şi pătruns qe sentimentul datoriei cetăţeneşti şi a responsabilităţii ce urmează din aceast.;
conştilnţi, incit liniştit putem zice cf1 poporul român din Bucovina s~a
afirmat şi se afinn[1 drept un factor politic naţional, puternic şi serios" i,,:;_

re
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ln iarna anului 1898, conteJe.Gocss este înlocuit in funcţia de guvernator al Bucovinei cu baronul Bourguig'non de Bamlferg.
.
Cu prilejul alegerilor pentru dietă,, din 1898, izbucneşte un conflict
dC'-'ichis intre guvc>rn ~i Partidul Naţional Roman Radical, care refuz<i să
accC'pte politica umilitoare din trecut. A~a cum se obişnuia, în urma tr<1t<1tivPlor duse de guvC'rnul cent!·al de la Viena şi deputaţii ro1ncini din Rdchsrath. a fost. fix:1t num:irul de• mandate ce urmau si1 fie rep:irtiznte românilor dl• guvernul Bucovinei. Respectind formal acordul. guvernul, obişnuit
cu astft'I de practici, şi-a rezervat dreptul de a verifica candidaturile românilor, admiţindu-le numai pe acelea care-i con.veneau. In felul acC'sta g-uvPrnul nu dorea să scape din mîn[1 controlul asupra dietei. urmiirind să
împiedice emancipare~• vieţii politice române.şti de sub tutela sa.
Alegerile care se pregăteau erau deosebit de importante pentru romf1nii_ bucovinC'ni care aşteptau de la noua dietă o schimbare de esenţ{1 a stiirii
ele lucruri. Ori, această schimbare depindea de deputaţii ce urmau să intre
în dietă, ele pro~ramul lor politic. Era deci firesc ca partidul să-şi îndrepte
întreaga atenţie a!5upra campaniei electorale : „Campania electon1li"1 ce vom
întreprinde şi reuşita ei. scria ziarul „Patria", este de important<·, clecisiv[1
pentru viitorul ţiirişoarei noastrl:'. De la compoziţia dietei viitooire d<'pindb intrl•aga din•cţiune ce o va lua viaţa.politică .şi naţională a ţ{irii" 1 ~"'.
ln ziua de 3/15 au~ust 1898, an> Joc la Cernăuţi, sub preşedinţin lui
J;u1cu Lupul. şedinţa Comitetului naţional al partidului, cu care. prilej,
este votati1. în unanimitate, următoarea orientare pentru viitoarelc> al<'geri : "„.facem politică din voinţa naţiona.lil şi nu pe placul stilpinirii" 1"".
Part.iclul Naţional Hadical Homiln, eminamente partid al ţf1rii. 'c:orespunzind
prin urmare tuturor interese101· romilneşti, lanseazil prin internwdiuJ ziar.ului „Patria". un apel la unitate naţională: „Toţi rbmânii atit cei clin
marca proprie>tat<', cit şi cei din oraşele şi comunele rurale, trC'bUil' sfi se
grupne în jurul unui singur stindard : progr.imul naţionnl. cf1d tocmai
solid:iritat<'a tuturor romimilor. fcir[1 cleosebir<' de clas[1 şi cerc de intf'resc, constituie importanţa „per excelentiam" politică a poporului romilll
in viaţi politică a Bucovinei" 1:i1>.
Comitetul naţional a dezb~1tut si stabilit taC'tica partidului in alC'gC'ri.
compo1wnţa noului Comitet naţional, in conformitat<' cu cele ~apte rC?zolt.~ţi adoptate, convocarea aduniirilor electorale districtuale Şi <1legNC'a reprezentanţilor ficdirui district în Comitetul naţional. S-a luat hotfirirC'a
cn la fipcare adunan• electorală distdotuaW să participe cite un delega~ al
Consiliului naţional. Hefcritor la nominalizarea candidaţilor partidului s-a
hobrît ca acest lucru sc"i se foc<i in urm;·1tonrea şcdinţ.[1 a Comitetului naţi on;ll 1:.;.
În perioada care <J urmat s-au desfi1şurat adun[irile C'lector;ilc• distrktu:ile i:.~_ Participantii la aceste aduni"1ri s-au pronunţat pentru d<'plina
solidaril<\ţc a 'tuturor romc"milo1 din Bucovina sub steagul luptl'i ridicat
de Partidul Naţional Radic<il Hom<in. Au existat, este drept. puţin<' qznri. cinci' unii p<1rticipanţi. ·urm[1rind ambiţii pPrsonale, sau focind jocul
ct1pitanilor districtuali, n-au ~craf )."I programul pnrtidului. Este cazul
arhimandritului Erhanoil Ciuntu!eac, stareţul mîn;istirii SL Ioan din Su-
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c'eava, caro, în politic[1 : "„.jucase toate apele" 1w. Aceste tendinţe au fost
izolate, ffmi ecou in rindul maselor populare.
Ideea centr~1lă care s-a dcta.~at net în aceste adumi.ri ~lcctorale a fost
aceea că partidul naţional „.„este sin~ura reprezentant<-, adevărat<-1 a poporului nostru, chemat<i a decide asupra destinelor poporului pe care inSU!'.-i trebuie să şi le rc-tureasc[1" ir.o_
în tC'legrama adoptată ele adunarea electorală clin oraşul Suceava ade- ·
rcnţii programului naţional exprinrnu preşedintelui partidului : „ ... sincerul său vot de incrcderc şi iubire" lGI. Aduniirilc electorale din oraşe şi
districte au ales comitete electonllc format.e din cite 10-12 membri tG:.1.
Potrivit Constituţiei austrier.e, aleg~rile fiind indirecte, listele de alegători erau afişata la primăriile comunale şi supuse controlului public.
Aleg;Horii desemnau, la rîndul lor, electorii care votau candidaţii pentru
dietii. Guvernul, prin intermediul căpit.1nilol' districtuali. iar aceştia la
rindul lor prin autoriUtţile comunale, dirijau alegerile în sen'sul dorit.
Ziarul ,,Patria" o oglindit in paginile sale activitatea de preg<itire a alegerilor. a lansat apeluri la antrenarea maselor populare, în sp<.~ial a ţă
riinimii.la acţiunea de verificare şi respingere a tuturor listelor de aleg<itori aranjate în favoarea guvernului : „Listele de alegători şi alegerea electorilor formează pentru noi. în adeviir, linia în cc1re am postat avan~arda ...
Controlarea neobositi1 a listelor şi alegerea de electori independenţi şi devotaţi partidului ·aceasta e problema pc care, în· acest stadiu al campai; iei electorale avem s{i o deslegiin'I" 1r.:1. Jn ac~t sen~' ziarul „Patria"
chcamt1 „ .. .întreaga inteligenţi română difl fiecare comunei.„ tinerimea
no<1stră care cu ardo<ire ur1mire.şte dezvoltarea spre bine a iubitei sale
naţiuni, să activeze pentru ca alegi"1torii din comunele rurale s;i se grupeze in jw·ul unor romiini impiooicind, în acest fel. pc c<1pitanii districtuali... acei faimoşi furnizori de deputaţi... să-..~i exercite nefasta lor influ<:'nţi1" UVi.

O l upt;.""1 electoral<.\ aprigii s-a declanşat, în speci<il în comunele rurale,
între aleg;itorii români şi aut.orităţi care căutau s<i impună oamenii credincioşi c:uvernului. Heferindu-se la nceasta ziarul „Patria" scria : „Con!'tiinţa aleg<itorilor s-a t.rc-zit .şi populaţia ţ;irii nu mai doreşte să lase drept urile sale pradă volniciei căpitanilor districtuali" w;;_ Ziarul demasca abuzurile s[1virşite de Duzinkiewicz, dipitanul districtului Suceava. care l-a
proclamat. in pofida opoziţiei populare. pc arhimandritul Ciuntuleac, candidat al cc-reului electoral al comunelor rurale din districtul Suceava. ca
!>i altele din celelalte districte ale Bucovinei. Toate aceste au determinat
ziarul s;i atragă atenţia " ... preşedintelui ţfirii asupra acestor cazuri flagrante
de violare a conştiinţei şi sugrumare a Jibert<iţii cetăţeneşti. Rcclamilm alegeri libere, c;ici numai astfel pot lua curs firesc treburile ţ."irii atit de
de'.tolate prin păcatele trecutului" rnr..
ln ziua de 18/30 august 1898, are Joc la Cern;iuţi, prima şedinţă a
Comitetului naţional ronl<in în noua sa alcătuire llii. Reprezentanţii tuturor piiturilor şi categoriilor sociale ale românilor din întreaga Bucovină'
au proclamat cu acest prilej sqlidaritatea naţională, aprobind în unanimitate programul electoral al Partidului Naţional Ho1mîn : "Partidul Nahttps://biblioteca-digitala.ro
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lirm:t1 Homim. scria "Patria". <~stt• singurul partid serios de (.!uvcrn:1mint
<·arl'. ir>1bra\i~t·az<1 ioaH· interesele ţ;li;ii. Germanii bucovineni sint vrcD
c:iţi V;\ col(\rfr~l i -:i funqionari care au copleşit ţara. polonii sint fu neţ.io

nari ~i mari propri('tari, C'Vr<'Îi sint ("Onwrc:ianţi, .mişcarea din sinul µopurului rut.•;m este numai un n•fiux al luptelor politice a rutenilor din
Gaiiţia. prin urman~ cu centrul inten.•selor în afar;·1 de ţarii, singur Partidul Nation;il Hom{1n c:uprin<lt· in sine toate paturile ţ.<irii de la marea prop1'ict:1I<' pinii !;! populaţia C'Omunelor rurale" lf"".
·
Zi<1rul p'.1blic·i1 manift'stul „Ci1tn• ah~~iitorii romi.ni pt~ntru dicta ţ.i1rii
a Ducatului Buco.vina„. lansat in an'C'a~i Şt!dinţ{1 dt• C"i1lre Comitetul na\ional. 1•·! 1.
Guvernul a folosit toate' mijloaccl<• ee-i st<itC'au la indPmină pc•ntru
a combate• candidaţii p;irtidului naţional, folosind in acest Sl'OP ~i unii
C'andidaţi „guvernamentali" din rmdul românilor, puţini lu numi1r, l'are uu
ac."C<•ptat colaboran·a 1·u autoriU11.ik'. printn• acc~tia nurnărindu-se arhi•11ar~iri1 ul CiuntulPac la Sw~·ava, Gil. Balmoş la Cîmpulung Moldovenesc.
llarion Undui la rrndău\i. Si„temul alt'gL.'rilor indirecte practicat în mediul rural di1dca posibilit;1tea guvernului ca prin intl'rnwdiul căpitanilor
di st ridu al i ~i al an torit i1ţi lor poli ţi l'neşti s;i 1„dictc>zc" liste de alegători, să
ind<.•j:artezl' p(' adPrenţii partidului national. si1 focii presiuni. asupra l'lectorilor pt•ntru ca ac<•ş.tia sit voteZl' candidaţii (,!Uvernamentali. în multe
camene ~i:i dl'il!"ictul Suc<•avn. list<'l1· c!P aleQMori au sosit i!~lia în ziua
alc•cPrilor. sau in cel mai bun. eaz c·u o zi innint<', aşa incit ceti1ţt>nii nu au
::v11t tm~pul nec·1'.'iar s;·1 IP control<•zc>. Frunta~ii comun<:•lor, in majoritate
ader<'nti ~i Partidului Naţional H.omiin, nu au fost trc>euţi pe lis1>"1e dl'
aleC?f1tori. as;1 cum s-a intimph1t la Pc"1rh;"m\i, Costina, Mihov0ni. Pi1tr:·1uţi,
·~'~c!ir<·~ti. Ziarul .,Palriai' sub titlul „Violc>nţC'11· d1• la Suct>avn" d<'ma~'·.1
i:~ fata opir.i<'i pqblice acţiunjlt• vi1dit antirom;in0şti ale acestora 1'1J_
1nci1 dl' la sosirea în oraşul Ccrn;iuţi, electorii au fost sechestraţi in
L?ri1di:i:~ G:·dt. pi1ziţi de jandarmi, find ameninţaţi cit dacit nu votează c·u
candidatu) _:r.·0r:1amenf<!! (earP a fost dc•s•.•nmat in pc•1-soana lui Gustav
!\îarin - gruparcn conser:vatorilor ~wrmani. abia cu douil or0 inaint<• de·
:•i„·~c:-i). li se• vor m{iri oblig(lţiill• ci1trc stat 111 • încolonaţi, avind de-o partlşi dC' aita j<:ml<mnii înarmaţi. c'll•ctorii au mers în localul und<' au „afos"'
l'-.:ntlidatul ,;uvcrnamc:ntal. Iklutind modul cum s-uu clcsfii~ur<1t alegerii<..
~~·ntru districtul Cc.•rniluţi. Val<'riu Branişte arcitn jn editorialul pPntrn
rare ziarul „Patrin" a fost confisc:at : „Gr<.idina lui Cruft. p:1zilil de jandarmi a fost mormintul lilx•rti1ţii electorale. Ciipitanul districtului s-a
ţinut de cuvi?1t şi a „alPs'". irnplinind vorba. c:u „ciomagul". un candidat
clandestin care nid astcizi nu ştiu „alegătorii" sm că cine este ~i ce
este" li:!. Heferindu-sc hi faptul că în asemenea condiţii candidatul par'.idului. Nicu Blîndu nu a fost nles, acelaşi ziar scria : „Noi am luptat
cfo.c;ti!. am fficut totul cc> ne-n ·stat în puteri, mai mult nu s-a putut cere
de la noi. R0zultatul nu ne inspăimintă. Cc am dobîndit, am dobîndit cu
puterile proprii nu cu ajutor de jandanni, ci contra jandarmilor. Vom
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lupta ~i mai dl'parte foră !;iOV{tire, findcil drcptatl•a este de pa11l'a noasstrf1" 11:•
Alegerile in comunele rurale s-au incheiat cu patru stri1lucite suceese
ale canaidaţilor Partidului Naţional Rom[in : fonC'u Lupul );\ Gura I !umorului, dr. George Popovici la Cîmpulung MoldovenC'SC.', Modest Gri~or
cea la Storojineţ şi Tudor Flondor la Siret. Iit,.
Alegerile în curiilc marilor proprietari, încheiate la I O septembrie/
I odombrie 1898, au daţ următoarele rezultate : în colegiul l al marilor
propriNari (fondul bisericesc) au fost aleşi în unanimitak de .voturi dr.
Ioan Ţurcan şi Myran Călinescu, iar în colegiul II al marilor proprietari
au fost aleşi jn unanimitate de voturi dr. Iancl.f Flondor, Nicu Mwrtatza.
George Vasilco şi dr. Iancu Volcinschi 175.
,
Ziarul face o succint{1 prezentare a dietei, în noua sa componenţC:-1, a
ceea ce ar fi putut ea reprezenta pentru Bucovinu în următorii ani.
Dieta era cnmpus<i din :n deputaţi, repartizaţi astfel <lupii n_aţionalitate :
l :J romi111i. 8 g1.•rmani . .J armeni şi polonezi, 4 ruteni. 2 neaparţinind nici
unei naţionalitc"1H i;i;. Num;-1rul mare de deputaţi germani surprinde, creînd
imprc~ia. fals;-, ele.• altfel, c:,-, avem de-a face cu o tar{1 pc jum[itate gl'rman.l1. 1n realitate nu este vorba de reprezentanţi ai populaţiei gerirnme
ci ai atol.puternicei birol'l";1ţii habsburgice care sufoca Bucovina. Din punct
de v<•dert• politic. împilrtirca în partide a deputaţilor este difkil<i deoarece inulli dintre.• ci nu aparţineau vreunui partid sau grup<Jri politice,
fiind pur !ii simplu· oanwni de mancvr[l ai guvernului. 1n aceste condiţii
nu se putea forma o majoritate filr;i alianţe, deoartoc:e. nid un c;:rup nu era
destul de puternic: ca si1 o alcc"1tuiasc<"L Nici chiar ~rupul ro1rninilor, deşi
c:cJ mai numeros, nu putea alcătui o majoritate deoan•<'<' nu tnti clC"putaţii
erau adepţi ai proc;:ramului Partidului Naţ.ional Hom:111. Jn ceea cc priveşte situaţia el.'lorlalte !,!rupuri etnice, rutenii aparţineau la două ~rupi'1ri
politkc rival<.>, iar f!rupul cl<•putat.ilor J.!Prmani l'ra format din eonsc.·n·„de
i.ori, naţionali ~i liber;ili. IJP-:;i rnrh<inii au pierdut un loc in clicL.-1
lc~islutura pr~ccdcntc"1, prin faptul că. intn~ noii deputaţi st• aflau lanc-u
F!ondor ~i George Popovid', aci<•pţi ni luptt'i naţion(lk.'_ actiw, intl'rcsclc
românilor \'Ol' fi mult mai bint• reprl'zentate. Hezultatul alegerilor au
arătat c<i deputaţii romiini constituiau c<•a mai importanti1 Corp din diet<"1.
·în jurul C<ireia se putC'a constitui sin~ura majoritate vbbillt. Dar C?UVt•rnul a manevrnt în aşa f1·l în aleL:t•ri incit noua di<.'tf1, in loc s;·1 ofere
· garanţia unei activit;·1ţi favorabile dnvoltt"irii sneial-e(·ortomice a ţc"irii. v;I
dezlănţui vechile conflictP între grupării<' politict• ~i naţionale. vizincl. în
primul rînd, să înlătur<' pc rom1ini din viaţa politicii p1in alc:1ituirea unc•i
majorităţi antiromâneşti. Demascind manevrei<• g-uvcrnului care intenţiona să schimbe raportul nunwric şi d<'d şi naţional al Comitetului ţ{ll"ii.
in defavoarea romfmilor, ziarul „Patri;i" s<"ria : „Noi românii trebuie să
ţinem neclinit la raportul de pinf1 acum. Noi sintem el<'mentul biiştina.5
de ţară ; de existenţa noastr<"1 estl' legat caractcml ţirii. noi sîntcm .elcmcnţul cel mai puternic ~i noui1 nt' ·.cornpete majoritatea in comitetul
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Indignaţi ~e abuzurile pe care guvernul Bucovinei le-a sf1vîrşit in
defavoarea rom<inilor, cu prilejul alegerilor clietale, grupul de deputaţi
romtini din parlamentul de la Viena în frunte cu dr. George Popovici
şi Ion Ţurcan au interpelat guvernul central cu această problemă. Partidul Naţional Român prin organul sfm de presi"1 continua să demnşte <lCţiunile guvernului ccare urmiirea -: „ ... strivirea naţionat-politicf1 a rom<\nilor'• 1114 • La I O aprilie 1899, .Quvernatorul Bucovinei anunţa în dict<'1
aspre măsuri împotriva r,pmânilor. rcstringerea libertăţilor acordate presei. mi.isuri restrictive care er.au îndreptate în primul rînd împotriva ziarului „Patria", singurul ziar politic al românilor bucovineni li!I. Mă'surile
samavolnice împotriva românilor se ţineau lanţ. iar ţinta tuturor acestor
atacuri era ziarul „P.:itria" şi directorul s[m Valeriu Br:u~işte : „in contrn
acestui organ. în conlr:i zinrului nostru ca reprezentant al opiniei publice
romfineşti din Bucovina, care conduce lupta deschi~ă contra duşmanilor
noştri s-n dezlc"mţuit furi;1 atotputernicilor care voiesc ~il-1-l c;tirpeasc[1 de
pe faţa p<-1mintului. .. De o sc"1ptămină încoace ni se confiscc"1 ziarul aproape
num[1r de numiir. Hcdacţiunca şi tipografia sînt asediate de o droaie de
detectivi. care au strictul m<indat de a urmfiri orice mişc•tre „suspectii".
localurile unde convin românii sînt îndesite de indivizi care pîndesc orice
::-uvint. colportorii ziarului nostru sînt excortaţi ca nişte criminali înaintea d-lui WUrfcl, interogaţi" IM.
Jn fata ;icestl•i situaţii, conducerea Part'.idului Na.tional Român se întruneşte la 9 21 iunie 1899, cu care prilej se formeazc"1 un Comitet exc•cutiv alcf1tuit din F:udoxiu (Doxuţă) Hurmuzachi. Iancu Lupul. dr. Georr!c
Popovici. dr .. Iancu Flondor şi Niau Mustatza. care s[1 duci1 la îndeplinire
măsurile luate pentru apărarea intereselor româneşti. Comitetul executiv
public<."1 un comunicat prin care dă guvl'rnului un puternic avert.isM"nt
politic. în care se cerc încetarea prigoanei contra romimilor llll. În cli~t•1
Bucovinei. deputaţii rom~ini. inclusiv cei „g\1vE-rnamcntali" se solidarizcaz-1
şi dau un vot de neincred<'re guvernului" 182. Drept ri1spuns, guveri1·_1l
intensificc""1 pric.!oana. Valeriu Brani~tc. clire~torul ziarului' ~P;,iţria" fiin·I
C'Xpulzat din Bucovina, Îll('<'pind cu data de 18/:lO iulie 1899. ln cnnc\itii
rleoscbit de> grele. asrunzindu-sc in locuinţdc unor prletC'ni la Cernăuţi.
Tiogojeşti, Storojineţ, trecimJ şi în· Moldova, la Miluiileni. Valeriu Bran;stţ:?
reuşeşte să redacteze mai departe ziarul „Patria". Urm;irit în pC'rman0nţii,
Valeriu Braniştc reusC'~te cu tot mai mar.c greutate s;-1 redacteze ziarul.
La 21 aprilic14 mai 1!100 aparc ultimul număr al ziarului „Patria'\ clupă
care, ffll'ii a fi prins. Valeriu Branişte p;,"ir;-1scşte Bucovina.
Activitatea zi<lrului „Patria" şi a lui Valeriu Branişte in Bucovina
a reprezentat un momC'nt cu adînci semnificaţii p<-ntrn eforturile pe
care toţi rom<înii le rc-iceau pentru făurirea celui mni frumos vis ,al nc<lmului român~sc. statul naţional unitar.
30. ŢEUANUL. Supliment b .,Foaia economicii bt1co,·incani1". Cernă
uţi, ianuarie 1897-31
decembl'i(' 1903. Hesponsabil pentru redacţ'c
dr. Neumann Wennder. Tiparul la Societ:1tc<i tipogrufic.-1 bucovinc:m<-1.
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Poartă numiirul „Foii"
supliment este.
Anul 1898.
:~1.' SENTINJ-:LA. Orqan independent al rom;in"ilor bucovineni. Cernci.uţi. :JO au~ust/11 scpkmbril' li/18 clecl'mbrit• 1898. AparC' odatf1 pe
s~pt'.tmin:'1. J{PC}actor responsabil si editor: Dionisie Voronca. Tipografia
Em!lian Kanar<;ki. Ziarul. este on:!anul de presă al vechilor politicic•ni care
nu SC' imp[1cau ('li poziOile pe care le pierduseră în conducern politic;i
<! rorr.unilor şi care în anul 1898, cu prilejul .ileqerilor d,ietale, încearcii sfl
form 1~:·:e un piirtid in' numeh· C'1·u:~.uia s<-1 candid<':'.~'. :\~·e•1<;tii neţiu1w Na
simptomatic<-, pt.'ntru inslabilitatt•a pnlitic<i c·p domrn•a în Bucov!n:1, pl·nlru scmnt'lc de sUbiciu1w pc c·1rc• Ic· cEidt>a unitall'a dl' aeţiunl' a P.N.11.. 1-<:i.
:12. G.4.:U;ŢA POJ>OW 'U I. On,:::m :-i:.:rirol ilustrat pC'ntru lJ·,•buinlPI<'
:>r•:xirului. Ct-rni1u.ţi. 20 dl·c1•rnbrie 189.8-1 i:-inucirie l8!HI. Apar;• th• cJou<i
ori pe lună. Redactor şi editor: Grigore Halip. Tiparul b SocictalP:-t tipo:.!rafică bucovineanr1. 1~ .
.:\nul l 899.
33. CALlNDATUU/, FAM!Ui\l~ pc anul 18B9. Redi~iat de I. Pa~can.
Cl•rnăuţi. Editura C. LE>viţchi. IR!'°•.
Anul l!JOO.
34. TIMPU/~. Ziar national rom;in. CC'rnr1uţi. 1 iulie HlOO - 4 i~1nuaric
HlOl. Apart• ck' trPi ori p(• Si-1pt:1min;"1. HC'dactor re<;ponsabil şi {~dilnr :
TPodor Andoni. Tiparul la Societat1•a tipn:..;rafică bucovinl'an;-1. lnC'epind
cu 24 :-tU;jUSt 1900 l'ditor ~i n·clactor n"o;pon<;abil : Erast. LC'vC'sru. DP la
12 septembrie. l!lOO tiparul l<t Tipoj_!r;1fia univcrsitar;1 a lui H. Eckh:-irdt.
Prim[tvara anului HlOO marclw<1Zi-1 im·ptare:-i activil:lţii P.N.H. din
Bucovina. prin J><lrt1sin•a rindurilor acPstuia de• C'fttrc• boierii consl•rvatori.
fn cadrul urwi adum-1ri plPnan-. c·p a ~1vut loc 11' Iii martie, membrii' dubului dieta! rom{in şi deputaţii romiini clin Parlanwntul imperial apartinind grupării con<>ervatoure, hot;ir.:-1sc s;i clud'i tratative cu baronul Freckric Bour!:!ui~nrin d" Bambl'rg. guvl'rnatorul Bucovinei in Vl•derea un<•i
:::i;Jropieri politic:c. ch·h-~ind in ac·rst Sl'l1'- pt· DoxuţC1 IIurmuzarhi, NknlaC'
M~statz:i. Irarion Ondul ~i Gt•or:!(' Vasilco 1"';. Motivind (Xirăsirca rin.durilor P.N.R. comwrvatorii susţinC';tt r:-1 acPsta nu C>1·a prei.::i\tit pcntru
o indr.•lun~atC? lupt<"1 dl' opozitit'. iar obic>c:ti\'lrl inwdiat al P.N.R.. ind<'- 1
p;1rtarea gt1V\.'i'ilatorului Bourguignon, t'hiar cbc.:-t \-ar fi rcali'i:at : „... sistemul r.u s-ar fi schimbat în favoarea rom;·111ilor·' 1·"7•
Aripa co;n~·rvato~1re care a p:-1n-1siL P.N.!L se tran<;formă in Partidul
Coao;c·1·vator Hnr.iăn. c(iruia i .se mai spunl'a ~i P.artidul ,,Pactist•' (datorit;, pac~iz:-1rii' ('U guvernul). F.sl1.' ziarul „Timpul" organul ele prc-s:~ al
ac, 'S~ui partid. Baza sodali1 <•. partidului imu formal C"ra compusă din
marii proprietari, proprietarii mijl·x:ii. unii pr~oli bogaţi. Pre~<'dintele
j);1rtidi.:lui era Ioan Vokinschi, printre 1110i·,1brii marcanţi ii aflăm pe FlorC":i Lupu, George Vasilco, Leon V:1silco, Ni::-ol<w Must.1tz:t, Tigran Pruncul,
Tu.:ic.r Flondor, Dimitrie Isopescul IS8.

De la 30 aprilie 1902, redactor Mihai Bendevschi.
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Principalul mijloc preconizat pentru infftptuirca obiectivelor programatio· era ,, ... -;olicitarea buni"avoinlt'i \:!UVC'rnului Bucovinl'i. Parfidul dun'a o pulitic:a <le ali:mţ(• cu i;?crmanii, evreii !!i polonezii bucovineni, ucrainienii find {'xc:!usi clin cadrul aecstei colabon-1ri ''~1 .
1\nul HI02.
:J:l~ DE~Tl~PTAIU::A f'OPOIWLUI. Ccrm'1uţi. 1/14 ianuarit! ln022B martic/ltl aprilie l!IOL :\parc de dou::"1 ori pe lun~"i. HcdaC"tor· rcspon~abil : Cl·nr;~c Bor. Editor : Euse:bie Şt\'fanclli. Tiparul la Socictat<.'a tij:;11:.;ra: 1c.i bu-c:ovincanC1.
~1i. l'li'/V 11'01 ,'{: L. Vil'na-Briinn, 1 mai Hl02 : Bri::inn 9 .15 mai-15
ck•ccmbrie 1002 si C<"rnăuţi. 1 ianuarie-I ii decembrie 1903. Apare•cte
douii 11ri pc· luri.;·i. Ht·dactiJr r<.>spr•nsabil şi editor: Aurd Onciul {pină la
1 vcrnmLri,• Hl02}. edilc,r pih~t la 13 decembrie HJ02 şi proprietar de la
l ianuarie HI03. Tipo~rafia Oskar Tiller (Brlinn). Redactori responsabili :
Ion Wetschauer (15 octombrk-15 decemUrie 1902), Nicolai Ghcrman
(1 i;:11ni~iric--l.J orto'in bril· 1!103). Alexandru Jijie ( 1 noiembrie Hl03) ~i
Dionisie Voronca (ele la 13 noiembrie 1903). De la 15 februarie I ~\()3, proprii'latva <;ocil'l~-1tii poiitk;.• .,Unirea". be l•i 1 ianuarie Hl03. tipo1,?rafia
Isidor Wie~~ler (C!'rnc."1u,\i).
i11cvputul <1nullli Hit~'.:: m..Jrc.ieaz,-, intrarea în· viaţa politic[t a Bucovim·1 11 mi~:c.tru t<-1r1-t11isit' dc~mocrall~. Promotorul noului curent politic
, l'l"il 1\un:l Onciul. d(!Ctor jn drept şi economie, un om int~ligent. ener.~ic. :.tir {:ar<-' pc-.1.tru a-~„! <itin;_c• se ;purile personal(', nu a prc~C>tnt 'i.-1
fr;-1dez<· intl•rC'st>i(• naţionale ak romrinilor din Bµcovinn. Prin intcrn1l'di11l ziar~i:ui „Privitorul" t•clital d0 el, îşi lansea:~<"1 doctrina sa politic:·1.
, Guvernatoru:· Bucovinei, Conracl Hohenlohe Schillingsfnrt c;1re nu \·edl'a
cu 1.3!i buni politica 1\·\·,·nclki!tiv<-1 a p<\rtidelor rom{uw. ii sprijinc""1 pe

Ondul în actiwwa .sa: .i'ac:ilitinclu-i ·apropierea de gruparea „rutenilor
tineri". Pentru ;1 Ie· inspira încredere, d"r numai în acest scop, Aurel
Ond,_; public;i in ziarul ,,Prh itoruP' citcva articole printre l'are ,,Concii~iunil0 vxisknt,t~i rom;·inil•ll"'" şi .. Problema austriacă-• in care susţine pre1.0nţa din Vt'c:hinlC' a ruh;J1ilor în Bucovina mo. Este totuşi conştient că
manevra, ~•1 politic<·• se b<iZa pc ;;rgunwnte neştiinţifice. clovacl[L perempto,
ri~· in ;1ccst sl'.'n<;. fiind fapt11l c1i în acelaşi ziar, car:e ii aparţinea, ap<irt!a
pc dwltuiala sa şi car<· C"ra scris aproape in întregime dl' d. a apc"1rut
studiul '.ui Zaharia Voronca „Huteniz<irea Bucovinei" în c:.:1re. se combate <:~1 arcumente ştiinţifice, „ar~umentek:" fabricate de Aurel OnC'iul. t!•i. fn. schimbul ajutorului dat· ele :._:rupar~?a .urraineam-1. Aurc>I Onciul a trebuit s{1 propov;-1duiasc1i in <1ctivitatc•n sa abandonarea luptt>i nationale în favoarea unei pretinse lupte pentru dreptate socială. Dacii din
punct d1• vedere social lupta împotriva exploatării era justc'1, politica d(!
aJi;1ioţe !;>Î intrc·!J~<l activitall• ·a grup;irii sale a fost defovorabil<i cauzei
na\ÎO!.lab rom;"meşti, lansind o necruţcitoare campanie împotriva conducc"t·
t<)rilor Panlduil:i Poporal N;1ţi{")nal ~i Partidului Conservator Hom1\n
7.inrul ,.Privitorul". din 31 ianu:irie Hl03 public:<-, apelul lui Aun.:!
()nciul prin carC' anunp intenţia de a înfiinţa societatea politicii ,,Unihttps://biblioteca-digitala.ro
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rea", i1-Ul•ntiP c-are se materializează în cadrul unei aduniiri constitutivP
care a avut loe la Cernăuţi, la 2 februarie Hl03. 19:?, Societ<\tca politic[1
„UnirC'a·' trebuie privită ·ca fiind de fapt Partidul Ţ<.ir<inesc Democrat
Baza socialii· a partidului o formau ţ;iranii nemulţumiti de exploatarf'a
marilor proprietari, învăţ[1torii satelor, o parte a intelectualitf1ţii. Programul partidului prevedea printre. altele satisfacerea unor revendic[iri cu
caracter social-politic precum o nouci lege electorală, luarea în arendă
de ci1lre ţ;1rani a moşiilor Fondului bisericesc. in districtele cu o intf'nsf,
activitate naţională, Suceava, Cimpulung, Rădi'iuţi, Storojineţ, societatea
politic<.i „Unw·ea" nu a avut aderenţi, datoritii insuficienţei pro~ramului în
ccta ce priveşte cauza national[1 româneasc<i 1!1:1.
.
37. VOINŢA POPORULUI. Organ po~oral independent. Cernăuţi.
1 octmbrie 1902-11 octombrie 1908. Apare de clou[l ori pe lun<i. Redactor responsabil Nicolae Gherman (pînă la 8 octombrie 1903 şi de la 29
aprilie-2 septembrie 1904)' şi editor pinii la 25 ~cembri~ 1905.. Tipografia H. Czopp. Redactori respon~abili Dionisie Voronca (Heus) (25 noiembrie 1903-22 aprilie 1904), Ştofan Diacon (9 septembrie 1904-16
aprilie 1905), Mihail I. Berariu (23 aprilie 1905-15 aprilie 190G) şi Dimitrie Sidoriuc (de la 22 aprilie 1906). De la 15 noiembrie 1902, tipografia „Austria" ; de la 10 ianuarie Hl03, tipo,grafia Isidor Wicgler: de la.
1 ianuarie 1905, Societatea tipograficii bucovinean{1 ~i de la 28 octombrie
1906, tipografia E. Karnaski.

'

Este organul de presă al grup[1rii politice „UnirC'a" condusă de Aurel
Onciul şi Florea Lupu. ,Datorită politicii de alianţe dusă de c01;iducf1torii
acestui nou partid (Partidul Ţăriinesc Democrat), CC'lclalte pnrlide poli- •
tice ro1mincşti rup orice leg<.lturf1 cu aceştia I!•~.
Ziarul rcflect<-1 in paginile sale evoluţia vieţii politice din Bucovina
a cărei do111inantf1 o reprezenta lupta politic;-, pentru reforma electornlă.
Deoarece la încheierea lucrărilor dietei Bucovinei, la 10 noi~mbrie 1902,
reforma electoraW preconizată de Aurel Onciul nu a fost votat[1 datorită
opoziţiei partidelor naţionale care ap[1rnu cauza romănească, la iniţiativa
lui Aurel Onciul se realizeaz<-1 o înţelegere politică intre Partidul Ţ<iră
nesc Democrat !5i grup<irilc politice ale ucrainenilor, germanilor şi evreilor care se autointitulează Tov<irăşia Ţ<iriincascci (Progresistf1) l!r>, akăr
tuilft din clubt\ri liaţionalc distincte ce aveau de.plin<i libertate de miş
care in problemele naţionale, fiecnre club avind dreptul de a-şi desemna
candidaţii pt•ntru alegerile diet<ilc, consideraţi candidaţi ai Tovărf1şil'i T<ir[tlle'iti l!Ni. Hech.1sii numai la colabprarea cu i:!ruparea politic;i <1rmeanop"olon[1, dirigenţa partidelor conservator şi poporal naţional focea .din ce
in ce mai greu faţ;-1 situaţiei politice, dezoriC'ntarea ro1mînilor avînd drept
conc;ccinţii infrînqerea tuturor candidaţilor Partidului Poporal Naţional
şi victoria categorică a „Tov1i1~iişici Ţărăneşti" în alegerile pc~tru dietă
din iulie HI0-1-. Avind majoritatea în diet{1, „Tovăr[1şia Ţ<.irănească' 1 impune
o nouă lege electorală, total nefavorabilă românilor (ucrainenii cîştigit 11
mandate în plus, evreii 8 mandate inr românii numai 6 mand~tc), ceea
cc atrage dup<i sine pierderea de către rom;în.i a majorităţii în dietă. Hl7.
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Alianta politic[1 bazat<1 mai mult pe compromisuri şi interese personale, care era n Tovării~ia Ţ~răne11sc[i" nu putea rezista prea mult. Ziarul
„ Voinţa Poporului" nr. I 0/5 martie 1·905 public<i articolul „Neimpăcan•a
popor,;alilor". semnat - un poporal - in care se focc un apel la unirea
Luturor forţelor politice romi111eşti : „Spre binele poporului romim.„ uniţi
vom fi în stare cu ajutorul unui Florea Lupu, Iancu Flondor şi Aurel
Onciul a rcspiru;!e, toate atacurile care ne periclitează individualitatea
noastri1" I!!<'. Articolul can'. <:'vident, nu era al unui poporal, ci al unui
membru marcant al Partidului Tiirimesc Democrat, poate chiar al lui
Aurel Onciu, dezv<"'1luia şubrezenia ~,Tovfm)şiei Ţi1răneşti", chiar puternice
contradicţii interne, de vreme cc articole apărute in organul de prcsi1 al
Partidului r:irc'mesc' Democrat se rl'Îl'l'li la atacurile striiinilor C<ll"<' pPric:lilC'az:1 existenţa naţionalii a romi"milor. Unele ai;ticolc apc'1rulc în ziarul
„Voinţa Poporului" in care se protestează puterriic îrnpotriva manifest<."1rilor ~oviniştc antiromi111eşti in ~colile clin Cuciur Mnre şi Vokinct vin
s:1 înt;ircasci"1 piirerca ci"1 zilele „Tov<ir;."tşi0i T<irăneşfr 1 <•rau num<·1rate,
Ziarul „Voinţa Poporului". in nmniirul s<iu din 21 mai 1905 scria c[1 :
,Din mui mu,Ite părţi se exprimi1 pfirerea ca să se convoace o marc uclunarc a ro1m-111ilor la care S<-1 ~e deie expresie tuturor dorinţelor ro1rnincşti
5i s[1 se croiască o direcţie uoui1" 1.!1.•. Curind, intre parten<.>rii din „'Fov<.'triişia Ţc"ir{measc[1", gravele neînţelegeri izbucnesc f[1\iş. Conflictul se dcclanşeaz<-1 în luna mai l!l05, cind gruparea politic<i naţionalisti1 .ucraineană
începe să acţioneze în vederea acapanirii tuturor pîq~hiilor cconomicoadmini'it(ative ale Bucovinei.
in ziua de 28 mai Hl05 est<.> convocat:1 la Ccrn[1uţi, o marc adunare
a ro1ncinilor, la care au participat reprezentanţi ai tuturor claselor. pc'1turilor şi categoriilor sociale. cu care prilej, deputaţii rom{mi din dieta
·Bucovinei
prezentat un raport al uctivit<iţ.ii lor. hot[1rînd reînfiinţarea
clubului dictal romi111. Adunan•a de la Cl'rni1uţi a aprobat rupert>a .c:olabor[ll"ii politice a rom<"milor d<.>mocraţi in cadrul „Tov<ir[1şiei Ţf1raneşti".
fa\dunarea pune problema impf1cării· democraţilor cu conservatorii, pentru
apărarea intereselor naţionale romimeşti J 1"'·
in paginile ziarului „Voinţa Poporului" au fost prezentate monwntelc
cek~ mai dramatice ale marii ri1scoale.. a ţ[ll"anilor români din 1907. Hcdilcţia ziarului a fost permam.•nt preocupat[1,s<i prezinte adev[1ratele. cauze• ale
rc1scoalei ţăranilor din Honuinia. combt"1tind în acelaşi timp, atitudinea
presei de limbă german[1 care dl•zinforma opinia public[1 în legi1tur:1 cu
evenimentele din Homimia. in numărul său din 24 martie Hl07, ziarul
scria : „Cine cunoaşte firea blindi1 şi paşnică a ţ[l!"anului" ro1m·111. ştie ct1
nu degeaba şi-a p[ll"ăsil atita amar de om casele şi s-au adunat s[1-şi cenr;i
dreptate chiar cu primejdia viPtii in ţara moştenit<i şi ap1irat[1 cu sîngc
ţărănesc ... Ţ[ll"anii Cl'I; pumint. Ei cer ca §tatul s1i imp1irţeasc<."1 pentru platil
moşiile sale la \ăr<mi ,şi la obştiile săt~şti şi sii nu le arendeze" '"" 1. Ap'laşi ziar r<·1spundea acuzaţiilor adus0 ţ{1ranilor ro1mini de u"nele zian• printre care „Buko\\"iner Post·•. „Allgemeinc CzernowitzC'r Zcitung" şi „Taqblatt". 1n articolul intitulat „Hf1spuns zinrului Buk Post 11 se arăta : „:\r-
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tivolul nostru nu cuprinde nici a suta parte din batjocurile pc care le
azvirle Buk Post şi celelalte ziare din toată ţ~ra, asupra ţi1ranilor români
şi nsupra ţiirii ... De cînd au izbucnit tulburările, ziarele din Cernăuţi aduc
rapoarte din cc în cc mni fantastice şi mai ten~cnţioase prin car'c caută
s;1 discn'diti:-ze ţara şi poporul... Aceasta-i o purtare condamnabilă şi :wem
şi noi dreptul să-i intr~băm pe domnii de la ,,Post" şi celelalte ziare. ori
dC' nu li se pare ci~ mer~ prea departe. Şi apoi. ce crim<1 c onre dacit s-ar fi
dtit printre rinduri simpatia noastrci ... pentru ţ;-iranii romimi care de v~a
curi robesc şi mor de foame în. ţara părinţilor \or. pc dnd aurul scos dinmunca lor umple punt?ile stri1inilor. Oare nu-i tot atit de vrednic t{1ranul
rnmiin care în acea ţ.ar<"1 a fost silit, înainte de doi. lrC'i ani. sfi miînin~c
pCunint (lut) şi pi1puc;.oi -;tricat adus din Argentin;i. pc cînd mo!:'il•rii au
puiate şi dau vitelor lor hrani1 mai bună <lecit o au ţăranii. Şi nu e explicabilC1 r{1scoala. cind se cuget<-, cit paharul amarului celor c plin deja"?" :..~J 2 •
Ari1tincl adevărnte)P. cauze care nu dus la n-1„coalC1. „Voinţa Poporului"
scria: „Nu ciirturarii, rai ~azctcle l-au fcicut .pc Viranul din Romf~nia sfi
(i;·1rime prin fi)c ~i topor curl:ile ciocoilor şi s,-, alun;zc lipitorile satelor.
Nu 1 Ci foa!l~C'a ~i nevoia„. Dar nimeni nu· voia si1 vachi ci1 paharul amarului s0 umnl.e, că oclat{1 plin, tnt veninul din ci se \'a rev;."1rsa L'tsupra
<.t"t!;?ritr:wilor f,-,r,·1 inilti. Şi ceea CI' a trebuit !atal s;1 se întimple, s-a imtimplat" 211:1. în acelaşi li~np c~5tc pr0zenbtfi şi ">itu;1ţia ~rcLl în, care se
. :1!!•i ţ;"11·;."1nin~"a r >m<-ma din Bucovin.i care sup0i:ta o dubli-1 exploatare,
·~ •. :iaV1 şi naţionalf1: „lr:i cc·0a cc priveşte t;irăninwa din Bucovina ea nu
st.t cu mult mai bine ca fraţii ci din Moldova. Şi la noi \;'irftninwa c ·să
racii lip!w p<."1minlului şi acum l'!.ll i-a 1~rni r,·1ma-. :1lta dl·cit pribc~ia la
Anwrica.· .':)i la noi. toate mosiilc„. au inc<iput pi' miinllt- :~r·.·ndaşilor„.!
care jup:;ai• 1,·,,·;ini11wa for1·1 indurare. Şi l:l noi stri;,;:·1 ţ.;1ranii : Dnţi-ne
dr,·pturilc- no.:i-;tre.„·• ::;,r,_
Tr•lc"~ran~~ deputatului dr. Skc:dl · adre5ată rc~l'iui, in care Romnni~
er;i numit<-• ,,\ara barbarid", ca ~i pozltia ostil .-1 a .prC"<;C'i .:mstrit•cc faţă de
t:-1 '.·.:m!i r:\sr 11 Ia\ i, :.1 produs o \'Î'J l'lerr.ulţumire ~i :i1: i t aţ!C' în toate pături Ic
srd(·t:-1ţil rom;-'11r"'.·ti clin Bucovina. Cmmul profp-,or:d din Suc1·ava a pro-'
lc-;(af !rnpotri\';1 ('i\t'llnllÎiJOr Şi
luat np<irar'.•a ţ:1ranilor r:1<;CU)c:t\i, fapt
{'.l' i-a atras pfr::oana autoritftţi!or ·:-·>. Rispum:ind calomniilor, in nmnclc
l.ut;,1ror romimilor din· Bucoviln. ziarul „Vointa Poporului" scria : „De cc
bat_locoriţi în fraţii no~tri care cu viain şi 5Îll:!l'le lor, au infruntat prin
<;1·•. ole valurllt' bnrharc clin Asia şi şi-au ap;irat vatra. nevoile şi neamul '?„. de CC', aic.i. la noi, ne batjocoriţi fraţii si chiar pc noi in-:;itw? Ţ1i
rm111l nostru c frate> ban cu ţăranul moldnvc~n. Accki<:>i trecut. acell'a!'i
nPvoi ii lcag;!. Şi cine )r>Veşte în unul loveşte şi iq cdălalt. Şi durerea
unuia trebuie ~d o simtă ~i ce1~·11alt" 21"'. Sfîrşitul ;irticolului repn~zintti un
adevărat avC'rtismc•nt ndrcsat stăpinirii habsburgice : „Nc-nm săturat şi
noi cil' batjocură şi înjosire" :?u7.
1
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Anul 1903.
38. ALMANAH L11'ERAR. Cernăuţi.81903 1?i 1905. Editat de întrunirr.a ăcademică română "Bucovina". Tiparul la . Societatea tipografică
bucovinean<!.
.
Scopul publicaţiei era cultivarea poporului. în prefaţa Almanahului
din 1905 s~ spune: ,,Cu ocazia.redactării· Almanahului literar pc 1903 am
dc>'ifi'işurat ideea desprC! misiunea inteligenţei române în Bucovina". Din
cuprins menţionăm proză şi poezii scrise de T. Bocancea, C. Morariu.
1\drian F'nrt!aci. E!cn:1 Voronca, D:iniil Vercnca. Filimon Taniac. Z.:1haria
Voronca şi alţii.·
Anul 1~04.
.
:H 1 . J\(;fUCf.if,'/'O!~IUl,, Cern;·,uti 1 :•pd!iC' HI04-1912 ~i 1911. Ap:lre
de dou[1 ori pc lunfi. Redactor responc;abil Tudor cav de Flonclor. Tiparul
1:i Sodetr1tea tipnc:r<ific;i bucovinetin<'l. Este editia românea<;că l<i Foaia
Consiliului cultural al Bucovinc>i : Bukowinaer la11dwirtschaftliche> Bliitter.
· 40. JUNIMEA Ll'fr:J?AIVL 'Revistă literm·il ştiinţifică. Ccmiiuţi, apoi
Suceava şi iariişi Cernăuţi. Ianuarie 1!104-au~ust 1914. Apnre de dowi
pri pc Iun:!. Sub direcţi;\ unui comitet dC' redacţie. Editor şi redactor r~s
ponsabil Tancu T. Nic;tor. Tiparul la Sodetati'.'a tipo~rnfică bucovinC'an<i.
Incepînd cu luna octombrie 1904. rcdacţb şi administt·aţia s-a mutat la
SucC'nva. Din ianuarie Hl05. tiparul la Societntca ,.Şcoala Romiină" .. Suceava. înc0pînd cu 1 ianuarie 1908. r<'dacţin şi administraţia se mutii din
nou la Cerni'rnţi. De acum înainte tiparul la Societatea tipografic<! buco\·i11ean:·;. Din st>ptembric-octombrie 1908, adaug<"1 ca editor ~i redactor.
n·sponsabil pe George Tofan.
·
Sub scrnn[1tura lui lanc:u I. Nistor. în primul număr est<? publicat
programul rcvistl'i din c.:irc spicuim : „Dorinţa noastră cea mai vie de
care sîntem insufletiti la cd;irea acestei reviste, est.e ca s;i dc~teptăm
în publicul, rom;incsc gusţul pentrl\ lucrări-lit<:>r:\re rom;inc.şti de valoare
şi ca s:i facem -c;i ideile în trnpate in ele s:i pătrund;:\ in to:tte p;1turile soci ale rom;ineşti.„ Aceast<i re,vistI1 aspiră
devie crmtrul stabil în jurul
căreia sfi se grupeze toţi. li tera ţii din ţar;\ care ar voi să contribuie' la
r.:?alizarea m<"ireţei opere pe care ne-am propus-o. Colqanele r>i. vor fi
deschise lucrt1rilor literare în viers ~i prozi1 cari~ prin' conţinut şi formă
\'Or fi poţrivite să deştepte gustul publicului nostru pfmtru lit~ratura
r1)m<ine:i.sc;1 ~i sii-i ofere totodatii o distracţir:- plăcut;! in dulcea noastr<i
limb;!... Pe lîngii ~ceste, urm;"1reştc ri:>vi'ita ~i scopul de a ofC'ri f?Ublic~1l:.Ji
informări exacte despre starea cea mai noui a C'<:>rc<'tărilrir ~tifntificc mni
:-iles din literatura ~i istoria rnmună .•·Noi v0m şi atrage atenţia publicu-.
lui asupra scrierilor celor mai valorr')as~„ .• n:":zuim să form;~m .l.,!ustul litcnr
publicului ~i s;i-1 ţinem la curent. cu rezultatele ştiinţi:i rr)lnâÎlc~ti" '.?n~.
.
·
41. \lll'I'OHIUL. Foaia clentlt1! ortorlox romftn din Burnvina. 15 28 iunie 1904- ? . Apare de două ori pc lun{1. Redactor responsabil Adrian
Bocea (pinu la 15/28 septembrie 1905). Proprietar şi editor Ambrosiu Gribovici. Tiparul .la Societatea tipografică bucovineană. De la 1/ 14 ianuarie
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1905. schimbă subtitlul în „Foaie dcricală indepcndentt1•1 • De la 1/14 ianuarie 1905 redactor responsab'ft Tudor Andoni.
42. ŢAUANUL.• Cenli.iuţi. 1904-1910. Gazetă populară cditati1 ·de
preotul Bendcscu. Cuprinde sfaturi economice şi culturale pentru ţă
rani. :.>O'J.
·Anul 1905.
,
43. CALENDARU!„ ŞCOALEI ROMÂNE. 1905-1906. Suceava. Editura, librăria şi tipografia „Şcoala română".
Nu este un calendar destinat elevilor ci ţăranilor şi mC'scriaşilor.
Cuprinde diverse inforn1atii economice, administrative.. ~tiinţifice. Publică litcr.atură cu caracter istoric. „Calcndar,ul" pc anul 1905 este dedicat
aproape in întregime comemorilrii a 400 de ani de la moartea lui Ştefan
cel Mare. Printre colaboratorii bucovineni găsim pe ·1. I. Nistor, Elena
Voronca. N. Dracinschi, Vasile Bumbac, Traian Brăileanu :im.
44. ŞCOALA. Organ independent. Cerni'rnţi. 4 octombrie 1905.- ? .
Apare de doua ori pc lună. Redactor responsabil Mihail I. BC'rariu. Editor şi proprietar Grigore Halip. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană. „Revista noastri't, se arăta în program, este chcmatil a servi tuturor
instituţiilor noastre culturale, şcoalei şi corpurilor didactice ca organ de
expresiune a tuturor afacerilor şi intereselor, a lucrărilor şi st.-1ruinţelor
acestora pc toate terenclc vieţii publice". :m.
Anul 1906.
45. GAZETA BUCOVINEI. Cernăuţi. 2/15 aprilie-1/H octombrie ·
,1906. Apare de două ori pc săptămină. Editor şi proprietar Constantin
cav de Onciul. Redactori responsabili Mihai ,I. Berariu (2/15 aprilie 1906)
şi Dimitrie Sidoriuc (de la 30 aprilic/13 mai 1906). Tiparul la Societatea
tipogrnficit bucovincanf'1.
La 17 iulie 1905 SC' clcsf<işo.:mi la Cernăuţi şedinţa de constituire a
PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN, format prin fuziunea Partidului Ţi1r.:incsc Democrat cu Partidul Conserv<1to,r Rom<in. Se forml'aZ<i o dirigenţ;i
naţională cu o conducere avind următoarea component<"1 : preşedinte .Modest Grigorcca, vicepreşedinţi - VasilC' Găinf1, Grigore llalip, Simion
Ciolac. Toţi deputaţii români activi erau membri ai dirigenţei naţionnle
şi· ai Comitetului Naţional Executiv. În mod provizoriu. din fiecare oraş,
şi district făceau parte din dirigenţi reprezcntan\i ai celor doui1 pni1ide
ca1·e au fu;donat, numiirul lor total fiind de ~aptezeci si cinci :!I:.! .•,Gazeta
Bucovinei" este organul de ·presi1 al aripei conscrvatoure a P.N.H .. iar
~,Voinţa Poporului" organ de presă al aripe~ democratice a partiqului
Baza socială a partidului o formau proprietarii mari şi mijlocii, preoţi·, invăţi1tori. or<"1şcni. ţărani. ln dicta Bucovinei se ducea o adevitrat<"t b;-1t:1lie
politic<-, p('ntru alegerea preşedintelui B<-incii t<"irii. In şedinţa din 31 mai
1905, dup<-t o dezbatere de peste 12 orc, deputaţii uniţi in clubul dietal
român obţin o străluc:ită victorie politică prin alegerea lui Florea Lupu
ca preşedinte al Băncii ţării 213.
46. LU P'f A. Organul Partidului social-democrat din Bucovina. Cernăuţi, mai HI06-l 2 iulie H)JO. AparC' odată pe Ju11[1. Editor si rcdaroor
responsabil George Grigorovici, apoi redactor responsabil Eugen Mihăihttps://biblioteca-digitala.ro
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le.anul. Tiparul l.:t Tipografia I. Wiegler, Cernăuţi. ·lnccpind cu nr. 2 anul
III, H iunie 1908. schimqă subtitlul în Organ al Partidului social-democrat muncitoresc din Bucovina.
·
. Rezultat al eforturilor depuse ele socialiştii români bucovineni d~ ·a
avea un organ de presă propriu, apariţia ziarului „Lupta" a reprezentat
un succes deosebit. O preocupare constantI1 a publicaţiei o constituia dezvoltarea conştiinţei de clasă a muncitorilor prin publicarea de articole,
apeluri, chemări, orqanizarea de cu~uri, întruniri, cercuri culturale, etc.
In paginile sale ziarul prezintă situaţia social-economică grea în care se
află Bucovina. demasc;i exploatarea naţional<i ln care erau !>upuşi românii.
apărînd drepturile şi libertăţile cet<iţeneşti ale acestora. cultura naţion.-.1<"1.
A constituit un cxcc>lcnt mijloc de dezvoltare a lc'qălurilor cu Ţara.
Viaţa politi~;I din Bucovina in ultimele
decenii ale 1<;ecolului al
XIX-iea se caracterizcazi1 printr-un accentuat proces ac.delimitard a intereselor naţionale şi de clasă. In această perioadă mişcarea soci.-.listă de
aici inrc.qistrea;r..ă succese importante pc calea organi71irii ei :w•. Astfel, in
anul .1893 arc loc la Cernăuţi. Congresul asociaţiilor .. muncitoreşti de într-ajutorare :.!l.'.1; La 30 august 1896 tot la Ccrn1iuţi îşi dcsf<işoar;1 lucnirile,
Congresul de constituire. a Partidului Social Democrat din Bucovina, cu.
care prilej a fost adoptat proqramul partidului :rn•. La CongrC'sul de la
Viena al Partidului Social-Democrat din Austria: care a avut loc intre
6-12 iunie 189î, Iuindu-sc in consideraţie interesele diverselor naţio
r.alitc"1ţi din imperiu, se adopt<i prin~ipiul funcţion<irii partidului pe naţionalităţi. Cn urmnrc a acestei hotărîri, dup;' anul 1900, Partidul Social
Democrat din Bucovina se rcorganizeav.i pc principiul naţionalităţilor,
luind fiint<i secţiile român1i, cvreeascii, germană, polonă şi ucraincan[1,
din care ff1ceau parte muncitorii aparţinînd respectivelor naţionalit1iţi. :?li.
Tonte aceste secţii care d~ fapt funcţionau ca partide de sine st;itătoare.
erau conduse ele Organizaţia regională socialistă intcrnaţionnlă din Bucovina, în f1:untca C<ireia se afla un Comitet Executiv Central :!1 8 . Partidele
social-democrate din Bucovina. deci şi cel român îşi ţineau propriile congrese fiind autonome în problemele privind naţionalitatea respectivc"1, avincl
dreptul de a discuta şi a face propunori în problemele politice, e<'onomicc
şi sociale ce urmau să fie prezentate la Congresul regional :!ID. Congresul
organizaţiei regionale internaţionale social-democrate din Bucovina se
desfăşura cu participm·ea delegaţilor aleşi din partidele sodal democrate
m1ţionalc .. proporţional cu numărul. ,membrilor iiecărui partid. Congresul
social-democr.-.t internaţional regional stabilea tactica şi strategia, obligatorii de urmat de către partidele social-democrate naţionale, în problemele esenţiale ale partidului, ale~ea Comitetul Executiv Internaţional
Social-Democrat. format din reprezentanţi ai tuturor partidelor social-democrate naţionale. Comitetul Executiv Internaţional nu era ales de qitrc
dek-gaţia fiec<"1rui partid, ci prin votul general al tuturor delegaţilor la
congres. avind ast.fel, ..mandat să rezolve problemele fundamentale ale mi~
cării socialiste din Bucovina 220.
In fruntea Partidului Social-Democrat Romcin din }3ucovina se afla
G(.l()rgc Grigorovici. După constituire, Partidul Social-Democrat din Buhttps://biblioteca-digitala.ro

covin::t a depus eforturi :ms\inute pentru înt;irÎrea rînduriior ~mie prin
atr~erea muncitorilor neorganizaţi. Semnificativ este, în acest sens, apelul lansat de conducerea partidului : .,Frate muncitor. dac<î nu faci parte
înd• din part.iclul muhei1:o\·ilor nu intir;:i;i nici un moment de a te uni c:u
fr:iţii t;1i uniţi· in organizaţii. Nu sta deoparte ci pune-te în fnmtea coloanei de lupti1. .. Deci sus muncitori din Bucovina ! String0ti-v1i rindurile'' :!:!l.
·
Partidul ·social-Democrat din .Bucovina a condus luptele nwoluţio
iiare ale muncitorilor bucovineni intre care pl1ternicele greve din anul
1905 din industriile forcstiC'ni, minierf1. construcţii şi tipografii. care s-au
terminat cu :victoria mundtorilor, prin rC'cunonşterea de· către patroni a
organizaţiilor lor, acordarea zilei libere plătite pentru 1 !\fai. etc. ln anul
l907 a avut loc· o impresionanff1 ~revi'1 politici'1 în c.:ire muncitorii au C<:'rut
vot.ul universal. '
Socialiştii rom{ini ·clin Bucovina s-au ridicat ferm la h.1ptl'l împotriva
asupririi naţionale. Semnificative, în acest sens, sint rîndurilC' scrise in
paqinile zinrului „Lupt.a" din iunie 1909 : „Nu vom r<ibda nicicîncl sii ne
ridice cineva hotare în privinţa uniUiţii noastre culturale ~i vom lupta în
contra unei astfel de inccrci1ri cu toată vigoarea" 222, Partidul Social-Democrat Rom{m din Bucovina a întreprins ncţiuni eneq:~ice împotriva m:-1surii arbitra1'c a guvernului, care. în mai HJ09, îl <>Xpulzeazi'1 din .AustroUngaria pe marele istoric român Nicolae Iorga. ln cele. mai importante
orasc din Bucovina au fost orqanizatc miting-uri de protest : „Ca socialic:;ti
şi r'oniilni noi protestăm cu toată tăria împotriva acestui act barb<lr im.potriva ac<.'std. fapte ruşin_oasc\ ş-Hi!'d p~en bine:; ci"t_ el~ izv?rilsc. din reacţiunea. cea 1'!1n1 J~tuncc~t;~ a Part1dul~1 C~eştm-So:rnl dm V1.ena:. car:
incepincl cu izgonirea unui profesor umvers1t<1r roman. can• voia sa faca
9 tudii istorice pe teritoriul bucovinean. u~or ponte sfirşi cu oprirea literaturii ştiinţifice ~i jurnalistice romilne, de c;ire noi bucovinenii avem
- "·123
multa- nevme
- .
,
.
Analizincl stnr<'a de înapoiere economică ln care se afla I3ucovim1, in
nenum<irnte rinduri socialiştii români au criticat guvernul CC'ntral ele la
Viena pentru lipsn de preocupare faţă de viitorul economic ni Bucovinf'i
ariitind d : „ .. .industria sti1 pe loc nu numai .spre dauna politic[1 ~i economică a AustriC'i. dar şi spre nenorocirea muncitorimii care e impinsf1
tot mai mult la săr<-1cie clin cauza lipsei de lucru" 221.
Socialiştii din Bucovina au acordat o a ten ţ.ie deosebită problemelor
social-economice ale ţ[m-inimii. un Joc important in acest context. revenind
problcmt>i in~proprieti'iri ri i ţăranilor.
47. APARAREA NAŢIONALA. Organ naţional independent. Ccrnău\i. 17 o~tombrie 1906-29 septembrie 1908. Apare de trni ori Pt;. săp
t<imină. Redactor. r_esp~nsa?il Dion_isie Voronca_. Propriet.1i:i ~i editori _dr.
Eust>bic Antonov1c1, Valerian Hahp, Constantm Jcscu. Vasile Magh1or,
Do.rime<lont Vlnd. Tipanil la Societatea tipografică bucovinea11<"1.
p;irtidul Popor<1l Naţional, naţionalii. n-<.1u putut ierta unora dintre democraţi atitudinea lor antinaţională, refuzind sii adere la noul par- ,
tid format. Criticînd modul în care s-au implicat democrat ii cu conservahttps://biblioteca-digitala.ro

PHF.S,L\ HOMANEASCA lN BUCOVINA (1809-1941)

„
Ediţia

a

-JlJN l f\1 l~ i\ , . l~ I .
ii I.

;

Frontispicii nle unor ziare

şi

re\·iste

apărute

https://biblioteca-digitala.ro

!(I Bucovina.

59

IOAN V. COCUZ

6lJ

torii, naţionalii scriau : „F;ira explicaţii, fără a-şi recunonşte greşelile. fciră
promisiuni ferme că vor fi de acum înainte muncitori cinstiţi ~i c<-1 vor
sprijini munca cinstită, rară sinceritate şi dezintoresc, ei încheie pace cu
cei cc se încred intrînşii„.I' :.."!:i! lnşişi conservatorii recunosc c::"1 : „S-au
petrecut lucrurile ceva in pripă ... " şi că „ ... dirigcnţa partidului naţional
român.„ a avat _numai caracter provizoriu, răminînd să se ;i.leagă definitiv
membrii dirigenţei la adunăril(.~ populare districtuale" :!~>t;_ Cu toate acestea s-au Iăcut unele încercări de apropiere. Astfel, la 2 noiembrie 1905,
Aurel Onciul şi Florea Lupu l-au vizitat pe Iancu Flondor la Storojincţ.
Trebuie că s-au discut.it probleme politice, dnr nimic nu a fost pC'r!cctat :m_ Naţionalii hotăn1sc s::"1 rcinceap<i disputa cu democraţii. ln acest
sens ei scot la Cernăuţi ziarul „Apărarea Naţionalii". Scopul era s;-1 ;icl~me
· in jurul acestui ziar toate forţele naţionale. ln felul acesta iq fiinţ<i PARTIDUL APARARIST, format în mare majoritate din intelectualii care
s-au rettas din viaţa politică dupi"1 autodizolvarea Partidului Poporal Naţion<11. Printre conducători se aflau dr. Ştefan Sa'gbin, dr. Teodor Tarnavschi, Dorimedont Popovici, dr. Vasile Bodnăre.'icul etc. Programul partidului era cel al fostului Partid Poporal Naţional cu unele modific<-iri
impuse de situaţia social-economic[1 şi politică a moinentului respccth· 2 ~.
Nu avea o organi7„are proprie unui p<1rtid politic. Activitatea desfrişurntă
de „apănirişti" este dezavuată de conservatori. Hefcrindu-se la vi<iţn politică a românilor din Bucovina, în perioaqa respectivă, dr. Ioan Volcinschi spunea : „A forma pentru nimica toată partide şi a da prilej ~tr?ii
nilor de a se amesteca şi nutri zizania în cuibul nostru spre a sl[1bi forţ1
politică a poporului rom<\n e politiceşte imprudent..." 2 ~'!•. Hcferindu-se la
aceleaşi probleme. ziarul „Glasul Bucovinei" anunţînd încetarea apariţiei
sale scria : „Nu prin lupte între fraţi ~i nici prin înjosire reciproci"1 -vom
dobindi realiz..1rea idealurilor nnţionale" :!:lll.
Cu toate încercările făcute pPntru o apropiere între cele dou;i poziţii, disputele continuau. „Ap::"tr{iriştii" convoacă la Suceava, în ziua de
21 februarie 1907, o adunare in c:1re este condamnatc"1 procedura prin care
s-a constituit dirigenţa partidelor unite conservator şi democrat, respingind propunerea de colaborare a acesteia. Adunarea hotiir<iştc unirea tuturor românilor bucovineni într-un singur partid naţional compact. reprezontat printr-un Consiliu naţional pr.oclamat în cadrul <1celei<1şi adunări 211 .

Anul 1907.

politică poporal;\. Gura Humorului. 14
aprilie 1907- ? Apare de două ori pe săpt<-11nini"1. Redactor responsabil
Victor Moroşan. Tipnrul L. Ilerer, Cîmpulung Moldovenesc.
49 . •)COALA. Organul „Reuniunii şcolare rom;îne din Bucovina".
Ccrni"tuţi. Mai 190.7-aprilie 1908. Apare odat<i pe lumi. Redactor responsabil G0ţ1rge Tofan. Proprietar şi editor Reuniunea şcolară român<J din
Bucovina. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.
50. CINSTEA MUNTEANULUI. Cimpulung Moldovenesc. 190Î. In
frunte cu munteanul I. Hurghiş.

'-18. DUEPT.4.TEA. Gazetii
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Ziar înfiinţ."'lt pentru .susţinerea canditaturii contelui Bellegarde 2:n.
51. DEŞTEPTAREA. Gazetă pentru popor. Cernăuţi. 15 noiembrie
1907-1908. Apare de două ori pe lună. Redactor responsabil Ştefan
Scalat. Editor şi proprietar Societatea academică „Junimea". Tiparul la
Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.
Este ziarul editat de : „.„o mină de tineri din societatea Junimea care
au hotărit să scoat<i „o gazetă scrisă pe-nţelesul ţăranilor", pentru a
aduce : „.„lumină celor din întunericul satelor" 2.l3.
Anul 1908. „
52. APARARE;A NEAMULUI. Organ politic poporal-creştin. Cernăuţi. 2 mai 1908- ? . Apare odată pe săptiimînă. Redactor responsabil
Dionisie Voronca. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.
53. BUCIUMUL. Cimpulung Moldovenesc. 1 februarie - I august
1908. Neregulat. Editor şi redactor responsabil dr. Temistocle Bocancea.
Tiparul la Societatea ,.Şcoala Românţ1" Suceava. Din aprilie 1908, redactat de un comitet, responsabil dr. Temistocle Bocancea. Di:o aprilie 1908
tiparul Ia Societatea „Şcoala Română" Cîmpulung Moldovenesc.
. · 54. ROMANUL. Organ naţional creştin-social al românilor bucovineni. Cernăuti. lG octombrie 1908-4 februarie 1909. Apare de două ori
pe săpt<imînă. Redacto"r responsabil Emanuil Samuşco. Proprietar şi editor .Atanasie Gherman. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană,
Cernăuţi.

La 10 octombrie 1908. "aripa democrată a P.N.R. şi Partidul ,,Apţini-.
rist" fuzionează pe baza următoarelor principii z.v.. în ziua de 11 octombrie
1'908, o delegaţie formată din Aurel Onciul, Florea Lupu, Petru Popescul.
George Tofan, Ioan Cuparencu. Nicolae Mih<"tilcscul (democraţi). Ştefan
Saghin, Te.odor Tarnavschi. DorimC'dont Popovici, Geor~e Sirbu, At.masie
Gherman şi Vasile 'Bodnărescu (naţionali). cite doi studenţi din fiecare
societate studenţească: „Junimea". „Academia Ortodoxă", „Dacia" ~i .,.Bucovina" pleacă la Storojineţ, la Iancu Flondor, solicitîndu-i să b conducerea preconizatului partid romîm 2.15. Iancu Flondor acccpt<"1 2:l6.
La 19 octombrie 1908, are loc la Cernf1uţi, o mare adunare naţională
a tuturor românilor bucovineni.· cu următoarea ordine de zi : Dare de
scamă asupra împăcării, statutul organic, ale.gerca preşedintelui şi a fruntaşilor" 237. Această adunare hotiirăşte formarea unui singur partid politic
rom<incsc in Bucovina, PARTIDUL CREŞTIN-SOCIAL ROMÂN. DIN
BUCOVINA 23..'<. Şef al partidului a fost ales Iancu Flondor, dirigenţa partidului fiind formată dil1 dr. Teodor Tarnavschi, dr. Nicu Blindu, Dorimcdont Popovic;i, George Tofan, Claudiu Ştefanelli, Mihai Chisanovici.
dr. Cornel Homiuca, George Cuciurean, Zaharia Perccc, Nistor Androniccscu, George Sirbu, Constantin Morariu, Atanasie Gherman 2"0 I
Organul de pres[1 al partidului era ziarul „Rom<în'ul". Proiectul de statut
al p<irtidului a fost publicat de zial"ul „Românul;' nr. 1/16 octombrie
1908 ::!'ii. Conducerea partidului nou creat era hotărîtii sl'1 c:ombati1 orice
tent.ativă centrifug;i, orice manifestare politică rom<l.neascf1 în.afara pnrtidului.. Pentru a evita disputele interne :;-a howrit 9a mandatele du
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deputaţi sfi fie repartizate in mod egal grup;."1rilor componente ale purlidului, democrati1, conservatoare, m1ţion;iW. Era interzis cumulul de mandate în dieta şi parlanwntul imperial !'•~.
55. FOAIA. SOCJE'I'AŢll LIGA UOMANII.OH. Organ ptmtru interesele sodet.;:jţilor naţional<.•. Suceava. ll/Hl decembrie HJOB-25 februarie
1910. Apare lunar. Hcdactori responsabili Petru Matciduc. apoi Nichifor
Mateiciuc (de la 26 martie l!JO!l). De Ia 25 februarie 1910, iarăşi Petru
Mateiciuc. Editura Societatea ,,Liga Romimilor". Tiparul la Societatea
„Şcoula Romc'.mît'\ Suceava, apoi Ia tipografia Emil Kanarski, Cerni1uţi.
Anul 1909.
~
5fi. CALENDARUL COPIILOR ... 1909-H>21. Cc:>rn{mţi. Editat de:> so. cietateu „Dacia" în seria „Biblioteca popularii Dacia 11 • Tiparul la Tipografia Kanarski (1909, 1911), la Societatea tipografică bucovineană (1910),
la Tipografia societf1ţii „Şcoala Homânft" Suceava (1912 ~i 1913), la
Tipo-litografia „Austria•.•. Cernăuţi (1914) .
.Publică pro.-ii şi versuri educative. literaturii p<.1triotk<i. Sint prC'zent.att• c.Teaţii literare aparţinind lui M. Eminescu, G. Coşbuc, A. Mun'şanu. OC'lavian Go;.?a. St. O. Iosif. Ekna Farago. Filaret Doboş etc.
57. UE\llS'f1l LCONOMICA HUCO\llNEANA. Ort?an c·conomic. l
fl•bniaril· IDO!l-? Apar(• dt• douii ori pl' lun:i. Proprietar, Pditor ~i r<>dactor ŞPf Nicol<ll' Iancu. H1•dactnr n•sponsabil : Nicolm• P;inll'leidul'. Tiparul la Societatl'a lipot!rafici1 bul'ovi1wani1, Ct>rn;it!ţi·
58 PATJ:l 11. On~anul Partidului Naţional Homiin. C<:.·rn;-iuţi. 7 februal'Îc 190!1-27 noiembrie HllO.
•
În ianuarie. Partidul Crc.•ştin Social Homiin . işi schimb;i numele in
Partidul Naţional Rom;.in. lncepind cu data dP 4 februarie 1909. ziarul
„1-lomiinul" işi incetează activitntca. Sub noua sa denumire partidul îşi
p:-istreaz<-1 o,rganizan'a ::;i st.<1tutul cu mici inodificiiri, diri!:!enţ::i partidului
transformindu-se in Comitet Naţional format din patruzeci şi şase mcmlJ:·i c'•~. PrC'seclinkl~· partidului Pra Ia11ru F'lonclor. vicc:>preşl'dinţi - AllrC'I
C>ndul, Dionii-ie Bejan, sct-rt•tari Drrimeclont Popovid, Zaharia Perl'l'('. J\lih;1i Hota. Şl•f Sl'CţÎl' administrah·;-1 -- Florea Lupu, tnC'mbri lpolit Ci11inesC't1. (i(•orge BimcPscul, PC'lru Popl'scul. Tit Undui. Mihai
Chisanovici, sef secţie financiarii - Cornd I-Iomiuca, nwmbri - Emilian
Isopescu, Ira~lie Bocancea, l<'ronim Popovid, Modest Scalat, şd s<•rtie r('1dacţională .'\tanasir Gherman. nwmbri - Georq<' Tofan. Ticii I lurmuzac:hi. Num;-1rul nwmbrilor partidului. pe> districte politice (•ra urmiitorul: Cern{1uţi - 4!:ili, Boian - J!JHI. l'umor - 39!J4, Solca 363i. Dorna - 1473, Cimpulunl: Moldo\'l'nC'sc - 40fi0. H;."idiiuţi - ~524,
Siret - 3113. Storojin<•ţ - 5058. Suceava - 7434. t.otalul pc intrea{!n
Buco\'ină fiind de 44.789, iar de)C'gaţi comunali un num;."ir de 969 :V.3. Organul de presi'1 al partidului l'rn ziarul „Patrin".
5!1. GAZET.4 TAUANVLVI. Cerni1uţi. i martie J!lO!l-10 decembrie
1909 ?. Ap<!re în fiC?car<' duminică. Editor ~i propriC'tar Mihai I. Berariu.
Hedac-tor re>sponsabil Nicolai Penteh;iriur. De la 1 august I !109 redactor
respommbil Francisc cav de Draghind<.t. Tiparul la Societatea tipografică
bucovineană, Cernăuţi.

https://biblioteca-digitala.ro

PHESA HOMANEASCA iN BUCOVINA (180fl-Hl44)

------

60. A J,BJ NA. Org<m oficios· al C0ntrall'i însoţirilor cconomic'e romi1din Bucovin:-i. 20 marth• 190!1 - ? . Propril·tar şi editor Centrala
însoţirilor ('conomiCl' din Bucovina. Pcmtru rl'dacţiunc Emnnuil Samusco.
Tiparul la Soci<'tatl'a tipoc;rafic<-1 bucovinean<-•. Cern(iuţi.
·
fii. FOAIA J>OJ>OllUJ.ul. Ori::;mul rom;-111ilor din Bucovin<1. CL•rn{1uti.
20 decc·mbrit· l!JO!l - nr. 40 anul 1!1H. 1\pare s.:-1pt:11nînal. Editor şi pr~
prictar Aurl'l cav de Onciul. lkdactor responsabil Gcor~e Bor. jncPpiml
cu 25 decembrie 191 O, rcd'1ctor responsabil Dimitrie Sidoriuc.
Campania electorală, declanşati"1 în vederea alegerilor dietale şi parlanwntare din l!Jl I a tulburat liniştea şi unitatea partidului. Disputele pentru mandatele de ch·putaţi fac ca neînţe10~erilc s1-1 fie tot mai frecv0ntt'.
Cu toatC' eforturile depuse de l<1rlcu F'londor pentru pt1strarea unit,-1ţii
partidului. confruntririlc' dintre celC' trd grupări devin tot mai acute. Zadarnice• sint eforturile lui Ambrosiu Comoroşan şi ale ziarului „Buciumul" pentru conciliere :l!i'•. in aceste concli(ii IanC'u Flondor se rctra!,!e
de la conducere<i partidului. în scrisoan'a d(• clc'misie publicam in ziart1l
„Patria" din 2î noirmbric_• 1!110, ~(·ful partidului ar;Ha: „in faţa acestor
imprPjuri1ri îmi t•sk peste putinţei a n-1spunclc pentru viitorul 1wamului
nostru din Bucovina ~i tn•bui(• cu inima intristat<i s~i 1rni retra~ de la
conducerl•a partidului naţional :!I\
_
incPpînd cu 27 noiembri(• ziarul „P<1tria" îşi incctcaz[1 activitntca,
in locul său. ca or~an de prcsC1 al partidului. aclivind ziarul ,,Fonia Poporului". in ac<•ste condiţii. ln începutul anului lfll 1. partidul se divizeaz{1 in cele tr<>i ~rupitri componente. naţional<-•. cll•moerat<-1, conservatoare, fiecan· prl'zc•ntind in aleg<:ri liste proprii. într-o C'ampaniP l'lcctoralc"i extrem dl• di-;putat;-1. in parlanwntul imp(•rial. trPi cll'putaţi romimi
l'rau consPrvatori. unul l'l'<I clt>mocrat ~i unul naţional. Di~1 cei 23 dP dPputa\i din dicta Bucovinl'i, tn'ispn•z<?Cl' c_•rau naţionali. şase dt'lllOl'raţi
şi trC'i c:onsc>rvatori. mitropolitul fiind virilist. Componenta dil'IC'Î Bu~ ·nvhwi dup;1 na\ ion a li tatt• era urm:.toarca : 23 cleputati ro1mini, 1Î UC'raincni~ 10 evrei, 7 germani, {i polonezi. Prc~edinte al dietei a fo.st ales
Alexandru l lurmuzachi, iar vic:(•pn1·wdintc Şt0fan Smal-Stocki :i.in.
<>2. FOIŢA Cl~NT!i'AJ,EI, însoţirii economice rom;in0 din Bucovina.
Cl'rni1uţi. Estl' suplin1C'ntul la Foaia Poporului.
li:L AL\IANAl-I JUHILIAH 1.• ACADI~·MIA OUTODOXA". Crrnc'1u\i.
Aparl' pentru p<'rioada 1884/lf!Ofl. Editat de Soci0tatca studenţilor in teologie „Academia ortodox;-1". Tiparul Ia SodctatPa tipograficii bucovineană,
l1('

Cerni1uţi.

Are un profil cultural. Publicf1 artkok de critic<i !o;'i istoric lill'rară,
lingvisticil, articoll' pc tl'mc de istorie ~i istoria artei.
Prinfrc colaboratori c•m11ner[11n µe : I. E. Torouţiu. V. Bumbac, O. lsoP<.>scul, N. Cotos, Dimitrie Dan, Alexandru Gherman. Ion Griimad1i, A.
Cotrui:;, I. Cocîrl<.-1-Lcandru, V. Greciuc, E. Voiutschi, etc '.l<'.7.
fi4. GAZETA J>OPOIWLVJ. Cern;-1uţi. 8 au~ust H noi0mbrie
190!) :!lall.
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Anul 1!110.
fi5. NEV/STA

POL/'I'ICA. Suceava. 16 octombrie Hll0-26 aprilie
Hll 1. Apare s[1pti'11ninal. Editor Vasile Liţu. Hedactor responsabil Ioan
Niculid'1. Administrator lcronim Popovici. Tiparul la tipografia Societ[1ţii „Şcoala Hom{ini"l'', Sucl'ava. lncepind cu nr. 7 27 noiembrie l!llO, nu
mai este nwnţionat ca administrator leronim Popovici. inC'epind din rn
aprilie 1911, t•ditor: Un comitl't, iar redactor responsabil Vasile Liţu.
lifi. GAZl~"TA MAZIULOH ŞI RAZ1~·s1LOU BUCOVINENI. Ccrni"1uţi.
18 noiembrie HlI0-20 iulie 1!114. Apare de domi ori pc lunf1. Proprietar
şi editor : Prof. dr. Iancu cav de CuparcnC'u. Redactor responsabil : Teofil cav de Mim0scul. Tipografia E. Kanarski. De la 2-1 decembrie HllO,
tiparul la Societatea tipograficii bucovinl'an;.i, Cerni"1Uti. Din martie Hll2,
proprietar şi editor : un comitet. De la 2!) iulie I !I I 2. redactor responsabil
Teodor Andoni.
67. BUCIUMUL. Cimpulung. 27 noi<.•rnbrie 4 decembrie 1910.
Apare săptiunînal. Redactor responsabil Calinic Cr;.kiunescu. Editor Dositei Corduş. Tiparul la Tipografia „Şcoala Ho1min[1••, Cimpulung Moldo.
venesc.
Ziarul reapare pentru scurt timp, dupi1 o întrerupere de doi ani.
Scopul acestuia era de a facilita q ar.rapiere intre grupi1rile şi partidele
politice ale rorminilor bucovineni.
68. ANU AIW L I al Gimnaziului i.r. de stat Ri"1di1uţi. l!H0-1911
(Vezi „Junimea Literară" nr. 10-11 I Hl23 p. 308).
Anul 1911.
fHJ. ŞCOALA. Cerni1uţi. Ianuarie HH I-august Hll4. Apare odati1
pc lunii. Proprietar şi C'ditor : Asociaţia corpului didactic rorrnin din Bucovina. Tiparul 'Ia tipo~rafia universit11ţii (Hobcrt Brlil).
Asociaţia corpului didactic rom<ln din Bucovina grupa : „Reuniunile
inv[1ţ<ltoreşti judeţC'nc" formate din invi1ţători români care au părăsit organizaţiile pedagogice oficiale intitulate „Bezirkslehrerverein". „Şcoala"
Înlocuieşte revista pedagogică oficială intitulată „Die Bukowiner Schulc"
şi "Paedagogische Blăttcr", care reprezentaseră interesele şcolii bucovini~te din anul 1872 pin[1 în 1902 '..!li!•. Reapare la I ianuarie 1921 sub redacţia lui Nicolae Simionovici.
70. GLASUL POPORU LU I. On,!an indcpc>ndcnt. Cermiuţi. 20 mai
1911- ? Apare dupi1 trebuinţ<i. Editor şi rC'dactor responsabil: Dimitrie' Sidoriuc. Tiparul la SociC'tatca tipogn1fidi bucovinean<i. Cernăuţi.
70. UNIREA NAŢIONAi.A. Organ independent. Cerniiuţi. 3 iunie
191 I - ? Editor şi proprietar Tit cav de Onciul. Redactor responsabil :
Florea Pimţir. Tiparul la Tipografia I. Wi~lcr.
Anul Hll2.
72. \!/AŢA NOUA. Organ politic poporal naţional. Cernăuţi. 6 ianuarie Hl12-septembrie Hl14. Apare săpti1minal. Redactor : George Stoica. upoi Teodor Andoni. Editor şi proprietar: Clubul Naţional Rom<in.
Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.
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Dup;1 alcgl'rile clin 1911. grupan•a naţionalii şi cons(•rvatoarc s-au
rPunit, rdăc-ind Partidul Naţional Rom<"in. Este ziarul „Viaţa Nou<"1". organul dl' pn•sc"1 al partidului. şi milita pentru punerea unor: „ ... temelii
noi Pl'ntru o viaţ<"• nou:1" ·:.·, .. in fruntva partidului se aflau deputaţii romi1ni naţionali şi conservatori din di1•ta Bucovinei care s-au grupat in
„Clubul Naţional Homi1n'•. CondUC'('l'l'a Pra asi(!urata de Euscbie Popo,·ici,
Nicu rlondor. I. Tarnavschi, printre frunta-:;i aflindu-se Dionisie Bt'jan,
C. Popovici-Niculiţi1, Constantin 1lurmuzachi. Vartercs Pruncul,
Dorinwdont Popovici :!:i1. Pnrtidul a adoptat vcc-hiul program naţional care
l'r;1, aproape in intrcginw. comun tuturor partidelor romi'tnc~ti. din fiul'ovina. eu preocupare' deOSl'biti1 p1•ntru rl'zolvarl'a dificilei situaţii ceonomicl' dderminate d<' hazardantl'le Of)l'raţii finandre efectuale de „Centrala însoţirilor economice române" care au provocat ţăranilor români picrd1•ri de <iproximativ 2 milioa1w de coroane~-.~.
i:J. \ 1 UEM l·."A NOU il. Organ ţill'imcsc rom<"111. Cl•rnăuţi. 1 fcbruaril':rn octombrie 1!!12. Apan• S<i!Jtiiminal. lkdactor n•sponsabil : Gcorgl' Bor.
Editor şi proprietar: „Un comitl't in frunte cu deputatul Gheorghe Bnn<"111·~". Tiparul la Societatea lipogr;1fie;"1 bucovi1wan.-1. Cern<"1uţi.
H. LUMINA. Cimpulun.1..! Bueo\'ina. Cimpulung Moldovenesc. 1!112.
7:i. FOAIA INSTITU'/'UU.I HIHUC UOMANJ·:Sc. Apare intru inaintan•;1 srnpurilor Institutului. numai dnd (•stl' dl' tr(•buinţ1i. Suceava. I
noic•mbric• 1!112-ll aprilil' Hll-1. Ih•d<ictor responsabil : Dimitrie C;irbunt'.
Tiparul la Tipol!rafia Societ;-1ţii „Şeoala Homi111;-1'1 • Suceava.
1\u apărut numai lr<'i numcr<'. eil(• unul in fil'car(• an.
Anul Hll4.
7fi. CAU~N[)A/U: L soc11-:T11Tll f>lo:NTIW cu LTU RA Sl Ll'N."RATl'UA IWMAN:\ DIN 1-H"COFINA. I!IH. Cc•rn<"iuţi. Editat de Comitl'tul
Soc:il'li1ţii pentru cultura ~i lill'r;1tura ro111;;·1ni"1 din Bucovina. lkdactor:
Ion I. Nistor. Tiparul la Sodd:1 I l'a ti pografie<'1 buc-ovi nea nit, Cern<iuţi.
Continui1 numai p1•ntru un an „Cal(•nd.'.lrul poporului bucovinean".
Publkc"1 sfaturi l..!Ospodăr<'~ti, at:ricoll'. sanitan', maxime, cugc•tftri, cvoc:iri.
istorice. eronid sociak ~i c-ulturall'. „Ca!Pndarul" Sl' n•marc<"1 prin efortul
cit• \'alorificare a folclorului ~i ;1 tradiţiilor populan'. Printn• cnlaboratori :
Nicol;w Iorga, I. I. Nistor, Mihail S11doveanu, Dimitrie Marnwliuc. T. V.
Ştdanelli, Leca Morariu, N. Tcaduc. N. Oradnsclli. Octavian Go(.!a. G.
Holic[1. V. I Iuţan.
ii. TRIBUNA IN\1 ATATOUILOR . .i\pan• dcocamdat<"1 odatf1 pe lunc""1.
Cîmpulung. 15 mai-18 iuliP 191-!. Editor: Vl;1d Sahlc11n. HPdactor responsabil : Dumitru Doroftl•i ~i Gustav <lbL•rliinder. Tiparul la tipografia
„Şcoala Ho1rnîn<"1'', Cîmpulung Moldovl'nesc.
J\u apc"1rut numai tn•i nunwre. Izbucnin•;1 rC1zboiului focc> ca ziarul
s<i-~i incc•tl'Ze apariţia.
78. GAZETA UOiHA:V.-\. Foaie politic<"t naţionalii. Gura Humorului.
Ianuarie J!ll-1- ? F.ditor şi rl'dactor rcspons.Jbil: dr. Ambrosiu Comoroşan. Tiparul la tipoqn1fia „Şconla Ho:nim;·;", Cimpulung Moldovenesc.
Anul Hll5.
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7~1. CAU~"NDAIWL POPOUUU'I. f)(' anul... 1915-1921. Suceava.
Editura Jibritrii•i „Şcoala Hom[tni'i''. Tipo~rafia „Şcoala Romfml'1". SucC'ava (1915-l!llli). Din HIHI n·digiat dP Aun>Jian T:.iutul. F'..ditura şi tipografin „Şcoala Rom[mi1".
Nu am vi1zut nunwrc•lp p<• anii 1917 şi 1918.
80. CALENDAUVJ, CIMPVLUNGUUTJ. Cîmpulung
MoldovC'nC'sc.
Hll 5. Akiituit de .Jan Gorymyka. Tiparul la Tipo1.?rafia .,Şc-oaln Rom;in<-1'•.
Cînmulunt? Moldov<'nesc.
·A apiirut in limbile românii, polont1. rus;i. rut<'anii :!.'·3.
Anul 1916.
1
ll. T<EVISTA BUCOVINEI. Culturală - Politică - Economic:.i - Litcr:-iră nuc-ureşti. 1 aprilie 1 august 1916. Apare de două ori pe lună. Sub
îngrijirea unui comitPt. Tiparul la Tipografia „Bucovina'". T. E. Torouţiu.
Au apiirut numai !l nunwrc. Hc'.vista este• C'ditat<i dl' rC'fugiaţii ro1ncini
bucovinc•ni la Bucur'C'<;ti. ReunL•şte în jurul <'i intelC'ctualitatea românii clin
Bucovina care dupi1 izbucnirea primului rit:1.boi mondial s-a refugiat în
Rom;inia pentru :i-~i pune inteligenta ~i brnţul in slujba patriei. pentru realiz<1ren idPalului naţional - unirea tuturor provinciilor istorice
romi1:wşti aflat<• vn•nwlnic sub dominaţie stri1in;i, C"U patri:1 mam:1 Homimia.
1n artiC'olul „Hostul nostru" api1rut in nr. 1/1 aprili0 l!llfi se spune•:
„VPniţi ea o.;oli ai fraţilor la frati. noi sîntrm purtc"1torii sfintei mio.;iuni a
prrtZ:itirii sufletului unui n0am ppntru unul din CC'le mai mari ~i în;ilt<itoarf' mnnwnte din cite Ic va cunoaştl' i5toria sa ... Locul nostru e C"it se
poat<• mai în frunt0a celor ce vor s<i frîngi1 lanţurile ruginite ale.• sclavi<'i St'c·ularc>, în car(' zacP frumoasa l3ucovinf1 de H2 dt> ani, iar chemarea noastri"i-i sfi le Juminiim calea spre acPast<i ţintii intrez<irit;-, de
mult. cu fficlia luminii si adcviirului in min<"1. .. Dind ronuinilor de pretut indcni aceasti1 publica\il• ... dPsfftşurt1m cutele unui nou drapel sub care
ne-am adunat cu toţii, uniţi într-un singur gind ~i într-o singuri-I simţin• si intriim dornici d0 luptii şi rîvnitori d0 izbindii in rîndurile ac0lora
care nu cunosc asti1zi un mai mindru scop al vi0ţii dl•cit lupta pentru
dc•zrobin';I fraÎilor ... V<•niti ("U uindul şi nc-1dcjdea dl' a n<' intoarce cit de
curind la c:iminl'lc noastn.• vremelnic pc"m"isitc, la pi1rinţii şi fraţii no~tri
n-11naşi in suferinţei dincolo de hotar, noi vom repn•zC'nta şi servi cauza
lor. care 1w <'sie pC' cit de.• scumpii, pe atît de bine cunoscută, înaintea
mar<·lui for al publidtiiţii, anitînd ncajunsurill', sC'mnalînd prinlC.'jdiile şi
indicind calea l'i mijlo:icele satisfacC'rii unor şi combatC'rii şi inl;itur<""irii
d1• c·u bun;i vrPnw a celorlalte> promovind :istft•l m:irea cauză naţionaW,
a tuturora ... ne• vom îndrepta Cl'rc"etătoarel0 priviri spre viitorul care se
d0.sem'a:ti1 auriu pP orizontul nădejdilor noastre, prcwitind t<•rcnul, în m<"1sura put<'rilor. pc·ntru punl'rca t<'n1l'liilor mar<.'i oppre de reorg:inizarc
naţionalri" :!.".r..
Anul 1918.
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82. \'/AT A NOU A. Organ naţional. Suceava. 1918. Apare si"1ptf1minal.
Redactor responsabil : A. Popovici. Editor şi proprietar : Clubul Naţional
Hom:in. Tiparul la Tipografia „Şcoala Homiimi'', Suceava.
83. GLASUL BUCOVINEI. Organ de propagandf1 pc·ntru unirea politie;i a rom{milor de pretutindeni. Ccrnf1uţi. 22 octombrie Hll8 - conlinu<.-1. Apare săpt<iminal pină la 24 noh·mbri1~ Hll8. DC' la aceast[1 dat<'i
ziarul devine cotidian. Director : Scxtil Puscanu. Tiparul la Sodctatt•a tipo~raficf1 lmcovineană, Cernf1uţi.
·
'\
în toamna anului 1918 la Viena .c;e fficeau mari eforturi 1x•ntru salvarf'a impt•riului. in Austria „ ... toţi şi-au pierdut capul. nimeni nu mai
crede într-o soluţionare a situaţiei încurcate şi cei de la cinmi incearc<i
s1i oprcasc<.·1 sfirşitul bolnavului, prescriindu-i apii distilată":!."•"•. La 16 octombrie Hl18. impiiratul Carol df1 publicit<iţii manifestul „Către popoarele
melc credincioase''. incercind să salveze monarhia, printr-o reorganizare
a imperiului într-o federaţie de şase state, aşa-zis indepl·ndente (austriac.
un~ar. ceh, iugoslav, polm1C'z, ucrainean). Prea tirziu. La 28 octombrie
Hl 18 se procbmă republica cehoslovacii ind1•pt•ndenti1, la 2!l octombrie
se desprind de Au-;tro-Ungaria teritoriile slave de sud din care s-a format ap0i statul sirbilor, croaţilor şi slovenilor.
I n lunile oc-tombric şi noiembrie mişc;irea naţională romi'mească pentru unirea Bucovinei cu Rom{inia ia o amploare tot mai marl'. La 6
octomb:·ie 1918, la Vatra Dornei ia fiint<i Garda Naţionalt1 in fruntea
eun·!a se afla Petru Forfotă. Autorităţile an.stricce sint înli1turatc, conducNea ora~ului fiind preluatii de Consiliul Naţional Honuîn avind ca
preşedinte pc Arcadic Procopovici ~. La Suceava şi în unele localitt1ti
din jur au fost înfiinţate, sub conducerea profesorului Simion lvanovici.
mai multe detaşamente ale Gi"irzii Naţionale Hom<îne, care cei" mai adesea
prin lupte, au dezarmat jandarmii imperiali ".rJ7. La Cîmpulung Moldovenesc intelectualii români reorganizeaz11 activitatea politică şi culturală în
sensul unirii cu Romfmia. Cei doi delegaţi ai Cimpulungului, Mihai Iacoban. V. Alboi-Şandru, au primit mandat să voteze în Constituanta Bucovinei, „ ... unirea tuturor romi'inilor într-un singur stat" şi să se pronunţe: „„contra divizării Bucovinei" :!'.s. La 21 iunie Hl18, Sextil Puscariu
se reîntoarce la C1.>rnf1uţi, unde se preconiza redeschiderea univcr~itc-1ţii.
Soseşte in capitala BucovinC'Î în plin avînt revoluţionar pentru f;iurirea
uniti1tii statale ro1mîneşti. L'1 sfirşitul lunii septembrie HllB, Sextil Pu~
cariu on:!anizcaz{1 la el ac.:1să mai mullt' consf<ltuiri. la care iau parte Maximilian Hacman, Isidor Bodea şi Alecu Procopovici. Scopul acestor consfotuiri l'ra discutarea modalit<iţilor de a acţiona în vederea apărării intcn·o;C'lor naţionale rom:ineşti : „Acum cind toati1 lumea se mişeii, noi
rom~1nii din Bucovina nu putem sta deoparte. Trebuie sil pornim şi noi
1x·ntru a prpqăti unirea Bucovinei cu Homânia" 2-·~ 1 • Puşcariu prl'zinti1 planul si1u dl• acţiune : C'l"carca unui organ de publicitate al romimilor burnvim·ni. aki"ituirea unui nucleu de intelectuali care să acţioneze, s{1 conclucC1 acţiunile naţionale '.!l;u. Sextil Puşcariu prcg<'"itcşte proiectul ziarului
pr0conizat, carC' urma să se numească „Renaşterea" - „Publicaţie periodicii româncascf1" şi trebuia s<i apară la 15 octombrie 1918. ln „Cuvî!lt
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înainte" se arc"1ta, printre altele : Vrem s<"i rămînL•m rom{mi pe p<-tmintul
str·i1moşilor noştri şi sc"t ne ocîrmuim singuri precum o cer inlPresclc noastre romitm'şti" şi „Pretinc!Pm s[1 ne putt>m bucura netulburaţi ele roacll•le
bineflici1toare nle dreptăţii obştqt i şi impreum·1 cu fraţii noştri rom:1ni
din Ungaria să ne plf1smuim viitorul care• ne convi1w nomi" :!J;r. La 12
octombrie Hll8. Sextil Puşcariu şi Isidor Bodea hot{iri1sc ca adunarea de
constituire' a ziarului s:1 aibt1 loc a doua zi. acasf1 la dr. Isidor Bodca, la
care s11 fie chemaţi Ştefan Sm~hin şi Vasile Gheorghiu profrsori la universitate. medicul Octavian Gheorghian, directorul matt>rnit<"1ţii. juristul
Vasile Marcu, Vasile lacubovid-Boldur, preşedintele tribunalului, Cornel
l-Iomiuca. şeful avocaturii ~latului din Cern11uţi, consilierul mitropolitan
Gh0orghe Şandru. pro(Psorul 1\lexandru Vitl'ncu, directorul liceului n·al
clin Ccrn<"1uţi, Vasile Bodn<"1rc•scu, jurist, Maximilian I Iacman, profc·sor
de drept conwrcial şi int<•rnaţional la uniVl'rsitate, Radu SbiC'rn, profc•sor
de limba latin<"• la univcrsitatl\ Dionisi0 BC'jan, consiliC'r mitropolitan,
profesorul universitar Alecu Procopovici :.'!!'!. Jn cadrul aclun<"irii se hot:1r<"1şte infiinţ1r<'a ziarului„ dnr la propuner<.'a lui Vnsile Bodnfirc>scu. acC'sta
se va numi GLASUL BUCOVINEI. in cadrnl discuţiilor. pnrticipanţii au
dat dovadi1 dl' un deosebit curaj, in condiţiile cinci jandarmii colonelului
F'isclwr ii putPau nresta oric:i11d şi clC'feri curţii mnrtinlC'. aclucind o imbu11:1ttiţire funclamental<"1 programului ziarului, adăugind la punctul „Prc>tindc'm C'a 1111prc>um1 cu fraţii noştri din Transilvania şi Un!:_!aria cu care
ne g[tsim in aceeaşi situaţil', sc"1 ne pl<hmuim viitorul carC' ne convine
nou:1·'. C'Uvintele iN CADHUL HOMANISMULUI„ in ~1cest fel se• c•xprima
dorinţa tuturor ro1rninilor bucovbwni, unirt•a cu Homiinia :!1'3_ Programul
este semnat dl' toţi cei prc7.c'nti. L;1 14 octombri0 Hl18. dt>c-i inwdiat a doua
zi dup<"1 ce s-a hotiirît infiinţan•a zinrului. autoritc"1ţih• habsburgiC'<· alt
l'libcrat autorizaţia de funcţionare a zinrului. fapt Cl' dernonstrl'az:1 deruta acestora in fnţa avintului revoluţionar, p~111ica c~irc cuprinwst' întregul aparat ele stat, clar şi patriotismul lui Tarangul. dirC'ctoruJ poliţid
clin Cern11uţi, C'nre n-a pregetat s:1 se ali"iturl' acţiunii romimc>şti v .. La 22
octombrie npan• primul num;:ir al ziarului „GJa<;uJ Bucovinei".
84. llONITOIWL BUCOV/Nl~I. Cerni'1uţi. 14 noie1r.bril' 1!118-31 decembrie mm. Apare după trebuinţf1. Redacţin: Biroul presei gm·c·rnului
Bucovinei. Hcsponsabil pentru n•dacţic : Şpful biroului presei, Constnntin
lkrariu. Dl' la data de 5 martie mm. Biroul pn•sci şi ('Viclcnţ;"i a ministrului d<'legnt. Tiparul la Societatea tipo~rafic:1 bucovinean:1. apoi la Institutul d1• ari<• (!rnfice şi 1'ditur:1 „Glnsul Bucovinei". Cc•rn:1uţi.
85. ANUAUUL Liceului ort-or „Ştefan CC') l\fare·; in Sucea\'CI. SuCPnva. HJl8/191!1-HJ38/l!l39. Editnt de Vasile Burduhos. Tiparul I:: tipografia I lcnnan 13dncr, SucC'nva.
încc•pincl cu anul 192811!12!1 schimbti titlul în "Anuarul Licl'ului ŞtC'
fon c0l M<1n'" in Suceava. înc·c•pincl cu anul HJ33/193.J tiparul la „TipoJ.:rafia H.omimă" Succ>nva. incepind cu anul H.134/1935 tiparul la Tipocrafia Ifrnnan Beiner, SucPava. incepînd cu anul Hl38/193!J, editat ele Şte
fan Pnvelcsc:u, tiparul la Tipografia Bucur Or<-'ndovici, Suceava.
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Anuarul este structurat astfel : Prima parte cuprinde diferite articole
studii de istorie ~i istoric Iitcrani. Partea a doua cuprinde raportul dirl'ctorului privind activitatea ~colarit din anul re"P<'("tiv.
8fi. GAZETA POJ>OUU LUI. Suceava. 2fl dl'tl•mbril' 1!118-19 •wptembrie HJ20? Si1pt1minal. Editor şi proprietar : Comiktul rcdacţianal. Redactor responsabil : V. Morariu. Tipografia „Şcoala Hom;ini"'1". Suceava.
i ncepînd c·u nr. I :ii 13 aprilie 1!l Hl. redaetor responsabil : I. Moral"iu.
Anul l!ll!l.
87. P/1STO/UJ I •. Organ pPntru interesele.• bhPrice~ti. Cerni1uţi. 3/16
fl•bruarie l!l19. Apare dLiminica. Proprielar-(:•ditor ~i n·dactor: Ambrozie
Gribovid. Tiparul la Societatea tipoc::rafic;i bucovincan;·1, Cerniiuţi.
inccpind c-u nr. 5/3-Hi martie 19l!l. propril'lar-editor: Comit<'lul
rl'dac·ţional. Ikdactor responsabil : D. Sidoriuc.
88. VOINTA. POPOUULUI. Or~anul Partidului Democr<.1t-Naţional din
Bucovina, Cl•rni1uti. 1919-1920.
89. GAZETA ŢAHANULUJ. Organul Partidului Democrat-Naţional din
Bucovina. Cern[mţ.i 18 ianuarie 1919? - 3 mai 1919? Apare în fiecare
"imb<Hi1. l~ditor şi rc•dactor responsabil Modest Scalat. Tiparul la SocielatC'a t ipografict1 bucodnean<"1. CPnHiu ţi.
i ncepînd cu nr. 12/29 martie 191 !I. director dr. Dori Popovid. prezidentul „LiJ:!ei ţi1ranilor romirni din Bucovina", redactor: Modest Scalat.
90. FHEME!l" NOU1\, Organul Partidului Social-Democrat Rom<in.
Cl·rni1uţi. 8 iuniP lfll!I ? -6 februarie l!l2l. Sr1pti1minal. Editor şi redactor şl'f : Geon.:-c Grigorovici. Tiparul la Societatea tipograficei, Cl'r-

~i

n<-1uţi.

91. BUCOVINA. Ziarul românilor bucovineni. Ccrrniuţi. 18 martie
l!IHJ-27 ianuarie Hl20. Apare în fiecare zi de lucru. Editura şi propriet.1tl·a societi1ţii ,,Unirea•·. Tiparul Ia Societatea tipot:raficc"i. bucnvinl'anu
(D. Bun•vschi). Cern;-1uţi.
incepînd cu nurrnirul 232118 ianuarie 1920, apare si1ptămînal. Inccpind cu nr. 5/22 martie I !l l!l. redactor n'sponsabil : Dimi triP Bucevschi.
incepind cu nr. 42/10 mai 1!119, dir<~ctor: Pamfil Ş('ÎCaru ~i C(•zar Petrescu. incepin<l cu nr. 4fi/J5 mai 191!1, redactori responsabili : Pamfil
Şc'icaru ~i Cezar Petn•scu. inccpinc.l cu nr. lO!l/3 august 1!11!l. nu mai apan· director şi redactor rl•sponsabil Cezar Petrescu. lncepind cu nr. 204/3
decC'mbric 191 !l, ru1 mai a pan• director ~i r0dactor rcsponsabi I Pamfil
Şl'icaru. Prim redactor: Const. Cehan Racoviţ,·1. lnc<.•pind cu nr. 232118
bnuaric Hl20. n•dactor responsabil D. Sidoriuc.
92. THIBVNA. Organul invi'1ţ{1torimii rom<inc din Bucovina. Cl'rn;·1uţi. I iulie l!ll!l-22 noiembrie ]!)]!) ? Sf1pt;imînal. Editor şi redactor
responsabil: Ifrim Popescu. T~parul. la Tipografia „Orient", Cerni1uţi.
fne0pind cu nr. 15110 octombrie l!ll!J, n•dactor respon<;abil : Dimitrie
Sidoriuc.
!J:J. UN l/U·:A. B.cvist<-l săpti11ninah-1 pentru consolidarea poli t icZt ::;i
rultural<-t a tuturor ceU1ţenilor bucovineni. C0rnciuti. 6 noiembrie 191!1-14
decembriC:> l!ll!l. S;-1pt~1minal. Director: S. Glassmann şi Achile Scintce.
Ikdactor responsabil : S. Glassmann. Tipografia H. Czopp, C<'rn•-tUti.
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Paralel cu ediţia ronuin<-, apare şi ediţia germami purtînd titlul de
DIE EINTHACI-IT.
în programul intitulat „Cuvintul nostru" se scria : „Dupii veacuri de
sclavie ~i lProarc sub dominaţia (... ) habsburgilor, neamul românesc de
prctutind<.•ni poate insfîr~it rf1sufla liber şi de sine stl1t.'itor... în toate locurile undt• tr<hcsc rorrnini. unde se grăieşte şi se gindcştc româneşte, filfiie ast<-11d tricolorul romfmcsc. Fraţii subjugaţi pină mai ieri, ţinuţi in cca
mai ncagri1 sdavic, p('rsecutati in mod" mizerabil, au ajuns să-şi intindJ
mîinile frc"'1ţeşk, realipind toate meleagurile române~ti la patria mumf1,
::are ast;-1zi inf;iţişcazi1 : Ho1rnînia M:1n•. Poporul romimesc din Transilvania, Ardeal, Maramureş, Banat. Bucovina şi Basnrabia a hot<.lril alipirea,
si prin jur<-1mint solemn, a l;~1sat s;·1 se ştie în lunwa intrcng[1 că voinţa
între~ului neam rom[mesr este si"1 aibi"t o Romfmie mare, puternică, ori..:anizat;-1 pc baze dc•mocralicc, int;irit:1 şi respectată în;iuntru şi în afarr1
ele qraniţelc ei.
Poporul rom,-mesc. blîndul şi bunul popor· rorrninesc, a l<isnt s:1 se
mai ştit• c;-1 Hom[111ia Marc va fi pL•ntru toti cetăţenii ei, rnrc-1 osebire de
naţionalitate şi credinp religioasă, o patrie uuni1, dreapt<-1 şi egală. Şl
nici ct1 S(' putea nltfel : Cine mai mult ca cela care a îndurat prigoane ş1
jugul str<-1in, poate pn'tui valoarea lib('rtăţii individului ca şi a neamurilor"._,,·..
!J.1. CUGRT1lm. Ccrni"1uţi. 18 noi('mbric Hll!l-1 martie l!l20. Apare
cd puţin d1• dou<'1 ori pe lunci. Editor ~i redactor responsabil Traian Brăi
kanu. Tipografia Univcrsilf1ţii R. Eckhardt (Robert BrGll). Ccrn<iuţi.
95. IIIENA. C('rni1llţi-Bucureşti. l!ll9-1!124.
91i. ANU A UU L Liceului de fete al Statului. Răd;1uţi. Cc>rnt1uţi ! 9191!12î.
Anul 1920.
97. DUEPT ATF.A. Organ al Partidului Pop.wului de sub pre~cdinţi<i
d-lui gL·nl'ral Al. Averescu. c(~rnt1llţi. _12 mai 1920-9 septembrie Hl28.
De dow-1 ori pe săpt;-1mini1. lledactor n•sponsabil D. Sidorillc. SocictateC.l
tipo~rafic<-1 bucovincan:1. Cm·nriuţi.
-lnccpind cu nr. fi/2() mai 1920 aparP de trei ori pe s[1pUimin;i. înccpind ('li nr. 114115 iuniL• l!l21 apan• s;1pt<-1minal, schimb<! subtitlul în Or~an cotidian al Partidului Poporului, de sub preşedinţia d-lui general
Averescu. incepind eu nr. 339/26 martie 1!122 schimbii subtitlul in „Or~an al Partidului Poporului„ de sub preşedinţia d-lui general Alexandru
Averescu. incepînd cu nr. 786/28 august 1!127 schimb<i subtitlul în „Organ
politic al organiza(iei Partidului Poporului'' din Bucovina. inccpînd cu
nr. 888~11 d(•c<•mbrie 1927, schimbr1 subtitlul in ,,Organ politic independent.". lncepind cu nr. 325/10 m;1rtie 1922, redactor responsabil Nistor
Fetih\. lnccpin~I cu nr. 626/15 noiembrie 1925, redactor responsabil dr.
Pavel Hallreliuc. incepind C'll nr. 786/28 august 1927, redactor respon~sabil Emil Cososki. Incepind cu nr. 280/12 ianuarie 1922, tipografia „Rena~terea". Cern<iuţi. lncepînd cu nr. 304/11 februarie 1922, tiparul la AsoC'i<iţia tipografic;.-, in Cern;luti. Incepind cu nr. 314/24 februarie Hl22, Tipografia „Luceafiirul", Cernăuti.
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La 22 martie Congresul Partidului

Naţional

H.om<in din Bucovina lio-

t<"1ri1~te colnborar<.'a ni „Lign Poporului". iar in ziun ele Hi aprilie.· i!•~O
dr. tJorinwdont Popovici, in numele P.N.H. din llucovina fan• o clcc.!a-

raţil' prin care.• proclamu fuziunea cu Partidul Poporului :!l~i. in ~c.·dinţa
din 8 mai HJ20 au fost aleşi preşedinţii orgnnizaţiilor judeţene <iit' ?artidului Poporului : judeţul Suceava - dr. Eusebie Popovici ; judC'ţul Sin•t - Dimitrie Popov ici ; judeţul Gura l I umorului - Ambros Gri bovid ;
judetul Cîmpulung Moldoven<.>sc - Ioan Fon,?aC'Î ; judeţul H.1idi1u~i Aurel Voronca ; judeţul Storojineţ - George Filievici : judeţul Cer?1i1uţi
- Constantin a Dragonesi : oraş Cern[mţi - George Şandru :.'4i;,
!}8. DEMOCUATVL. Cemăuţi. 21 iunie Hl20 ~3
mai 1921.
Sfipti1minal. Directori Constantin Cchan Hacoviţ<'i. S. Criscanu. lkdactor
n•sponsabil : S. Criseanu. Tiparul la Sodetatea tipograficii bucovincan(1,
Cc_•rn;·1uţi.

Începînd cu nr. 21/7 noit•mbric Hl20 adaugi1 la redactori respon~<!bili
pc.· Constantin Cl'han Hacoviţ;:i. lncepînd cu nr. 28/2 ianuarie 1!121 nlL
mai apare director S. Criseanu, tiparul la Tipografia „M. Eb1wr", Cc.·rn<iuţi.
ln Bucovina existau clou<.·1 ziare independente avind <1CC'l<:1şi pro(:!rnm ·
H.EFOHMA şi DEMOCRATUL care incepind cu 1 noiembrir 1!120 fuziotwaz;i sub titlul DEMOCHATUL. Avîncl acelaşi titlu şi conţinut apare' şi
in limba german;i (DEH DEMOCRAT). incepind cu nr. 28/2 ianu<1rie lfl2!
apan· cu titlul DEMOCRATUL-DER DEMOCHAT.
!HI. AGWCUI.:l'OJUUI,, Cernfiuţi. 15 111artie Hl20-15 martie Hl23. De
clow·1 ori pe luni1. Editor : Secretariatul pentru Agriculturii şi Domenii.
Comitetul de n'dacţic: preşedinte Filaret Doboş: membri: ing. EU;.!C'll
Motn.•scu, Silviu Zugrav, Lon~hin Nuţu. Institutul de <1rle gr;ificc <;i editurii .• Gla'>ul Bucovinei", Cerni1uti.
lnccpincl cu nr. 11-2 10 mai Hl22 poart[1 subtitlul ,,Foaie pentru s:in;Hate". Incepind cu nr. 2/l aprilie 1920, dr. Ioan Ionaşcu membru al comiktului ele redacţie. lnccpînd cu nr. 4/1 mai 1920, preşedintele comitetului de redacţie Modl'st Scalat. 1ncepind c·u nr. 14-15115 decembrie
Hl20, preşedintele comitetului de rcdacţ.ic I. Cruceanu Popescu. incepind
c·u nr. 18-19/l februarie 1!121, editor SC'CTPtariatul gc.'1wral pl'ntru ai.:ricultur.:"1 ~i domenii Bucovina.
100. CU WEUV L Industrial şi Comercinl. Industrie - und handelscurier. Or(.!:m pentru consolidar0a legăturilor dintre industrie şi comcrt..ul
din teritoriile alipite şi v0chiul regat. Ccrniiuti. 1 mai 1920-25 mai 1921.
Bilunar. Sub redacţia unui comitet. Secretar şi n•dactor responsabil Puiu
Livianu Criticuc;. Tiparul la tipografia „Ebner", Cern•iuţi.
lncepîncl cu nr. 3/15 august 1920 nu mai poarti1 subtitlu. 1nc("J)ind
CU nr. li-î/10-25 noiembrie 1!)20 poarte-I subtitlul „Organ pentru r:on.solidarea şi progn.•sul industriei şi comerţului din Homiinia Marc••. incepind cu nr. 12/10 martie 1!121. schimb<i subtitlul in „Organ industrial.
conwrcial şi finanC'i.ir". lncepind cu nr. 3/15 august HJ20, director-proprietai· Puiu Livianu Criticus. începind cu nr. 13/25 martie 1921, cditoriproprietari Puiu Livianu Criticus l'/Î Marcel Homanescu.
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JO I. SJLV ICU J,TOUU L. Organul ,,SodC'tăţii forestierilor lji p<-1durarilor din Bucovina". Vatra Dornei-H<"1dăuţi. Hl20 '! - iunie 1!1:38 ? Revist.:"1 lunarii profesionnl;·1. lkdactat;·1 clL' un comikl. Hespono;abil Vasill'
Gri..;orovici. Tipografia „Unirea" Vatra Dornei.
I ncPpind c·u nr. i-8/julie-august l931l, organul „t\sodatiPi Pcr<.,nnal ului Inferior Silvic'', APIS Bucovina. lncepincl c·u nr. 3-5/febru~irie
m:1:·til' I!l:m. r<'dactor Iii<' Nosi<'vici. Ht•dacţia ~i administraţia s<.' 111ut<"1 la
l-Ca:·1uţi. Tipografia „t\rta". Hiid[1u\i.
102. CALENDAUC'L GLASUL HUCO\!INEI. CC'rni1uţi. 1920-l!l·iD.
Tiparul la Institutul ele arte grnfice ~i editurii „Glasul Bucovim.•i'', Cern;"1uti.
·
Publicaţia este structurah·1 aor;tfcl : />(lrtea calen<laristic<I can• cuprinde calendarul pc anul respectiv !')Î ,sfaturi 1x·ntru agricultori rekritoan• la
lucr "irilP ce trebuieo;c executatc.> in fiecare lunii a anului ; Pm·tea litercmi
care cuprinde studii. nrticole, poezii, amintiri.
103. CAI,ENDAIWL FAMIUAU pP anul... l!l20-l!l31i. Cerni1u\i. intnc:1-:it clP OrC'sl llori:1 Pa~canu. Tiparul la I. Balan (Hl20 şi l!l21). tipo:..;r;1fia Tannenbaun (1922). tipografia Guttman şi Zukermann (I!l:Hi. anul
al şaµtt'lea). Nu am vi1zut numerele 4. 5, fi şi anii in c;.ire au api1rut.
10-1. UEFOU.\1A - socialri. economicci. politicii. CC'rn[1uţi. 1920.
105. FOAIA O/UJIN/·:LOI?. Direcţiunea q<.'nC'ral<I a PTT din Bucovina.
C<:>rnc""m \ i. 1!120-1 !l2:J.
·
lOli. CAU~NDAIW L COPlllJOR Cl'rn[1uţi. 1920. Editura librc"iril'î
„O'~<i<;-ul H.om1in". Cern;"1uţi. Tiparul la lmtitutul de arte grafice şi Pditurit
,,G!:ior;ul Bucovinei", Cern1h1ţi.
!\nul 1921.
lOî. DESTEPTAW-:11. Gaz(•ti1 pentrn popor. Ccrn;iuţi. I februariP
1!121-noiembrit•-d{'Cembril• I !122. Lunar. Editor şi proprietar : SociPtatea
ac:1dC'mi61 „.Juninwa". Redactat1-1 de un comite>t. Hcdactor responsabil
I0ar. l lreniuc-. Tiparul la Soci!'tatea tipoc:rafic;I bucovinC'ană. CC'miiuţi.
108. CAl.!lUZA AGWCUIJTOIULOU MOI.DOVENI. Hevist[1 a~rico1<\ ~i Pmnornici1. C<•rnituti. l!i noiC'mbriC' Hl21-aprili<•/mai l!l22. Bilunar.
Or;.::inu 1 soci<'ti1ţ.ii in comanditit „Ciililuza a~ricultorilor moldov<'ni'~. DirPct:;r : inq. agronom Constantin I. Ciulc•i. Hcdnctor : Constantin 1. Ciulei. TipoL!rafia'„Irornik et Birnbaum". Cernăuţi.
lncepind cu nr. 2-311 februarie l!J22. schimb<'i subtitlul în „RcvisUt
a~ricoli1 şi viticolii''. cidi1uza _agricultorilor şi viticultorilor
moldoveni.
Schimbi1 subtitlul în „RPvi'ita aqricoW şi viticolă". orqanul cercului de
studii agricole' şi viticole cu acela~i nume. tncepînd cl.1 nr. 4-5/martic
1922, rC'daclorii : Vasile Sadoveanu. Constantin Ocscu. Redacţia ~i administraţia ln laşi. Tiparul la Institutul de arte grafice şi editunl „Viaţa
H••lll<inească" S.A. laşi. 1nc<'pind cu nr. li-i/aprilic-mai 1922. schimb{1
titlul in .\IOLD0\111 AGHICO/,rl - rcvisl<.'i agricolii şi viticolii, tiparul la
1i po:;rafia „Lumina Moldovei" laşi.
·
10!1. 1\1-~CHl\'A GHAFIC.-L Revisl<i pentru dezvoltarea artelor grafice moderne. Ccrn[1uţi, Bucureşti, Craiova. 1 februarie 1921-martie/ahttps://biblioteca-digitala.ro
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prilie 192i. Apare lunar. Editor-proprietar Casa grafic<i de agenturii ~i
comision „Unirea". Tiparul la Tipografia „M. Ebner", Cern<iuţi.
incepînd cu nr. 3-4-5 (martie, aprilie, mai) 1923 schimbă titlul în
GHAFICA UOMANA revistă pentru dezvoltarea artelor grafice rom<'me. lnccpind cu nr. 8-!J/septc.>mbrie-octombric Hl21, administraţia ::;i
1·cdactia se mut,-1 la Hucureşti. foccpînd cu nr. 3-4-5 (martie, aprilie,
mai, redacţia şi administraţia se mută la Craiova. lncepînd cu nr. 3/1
aprilie Hl21, <•ditor, proprietar şi redactor responsabil Marcel Romanescu.
lncc>pind cu nr. 3-4-5 (martie, aprilie, mai) 1923, apare sub conducerea
unui oomitet de direct.ie : Em. Tătărescu, Gh. Vasilescu, L. Samitco, V.
Molin. Prim rc>dactor Virail Molin. Tiparul la C'diturn ,,Scrisul Ronuinesc". Craiova. incC'pînd cu nr. 5/1 iunie l!l21, tipografia „Harnic &Birnbaum". Cerni1uţi.
110. ŞCOAI.A. Organul „Asocia(ic-i corpului didactic romim din Bucovina". Ct•rnăuţi. 1 aprilie 1921-1 şi 15 decembrie 1922. Apare de douf1
ori pe lună. Redactor responsabil Niculae Simionovici. Tipografia UnivcrsitI1ţii Robert (BrfJll), Cerniiuţi.
fnccpind. cu nr. l 111 iunie Hl22. schimb;i subtitlul în Organul „Asociatil'i corpului didactic primar romim din Bucovina". Sub conducerea
unui comitet de rt>dacţic.
Rc>apariţia revistc•i noastre,
Una clin multiplc>le preocup<-tri all• comitl>tului central al „Asociaţiei
corpului didactic român din Bucovina" a fost şi reinvicren revistei Şcoa
la ... F<""trci S<i cxagcn-1m, putem afirma că reapariţia revistei a fost aştep
tată cu viu interes de c<itre intr<'aga înv<it<itorime romimă din Bucovina
şi ele cătr<' intelectualii conştienţi de insenmi1t<1tea învfiţămîntului primar in acl'ste timpuri ele mari pn•focc>ri în organismul sociPU1ţii omene~ti... Astft-1 a aşteptat fiecan• invăţ.[1tor şi invi1ţ[1toarc> rc>apariţia acestei
reviste, care pină la cele dintii bubuituri de tunuri din HIH. a tras o
br<tzdă inscmnat<i în og-orul culturii naţionale. Condus<i ele
reL:irctatuI
George> Tofan, ea a ţinut treaz<"'1 credinţa in idealul nostru naţional, a
cărui rPalizare era atit ele aproape ... Astfel ne e dat si1 continw-1m drumul
incrput dar întrerupt de cursul războiului ... Aştcptiun ca în jurul stindardului nostru să se adune toati1 suflarea invăţ<itorcască pentru a salva
avutul cel mai scump al unui popor cart• ni1zuicştc spre cultuni : ~coala .. Dind informaţiile n<•cesare şi ori('ntare si~urt1 în toat<' chestiunile profesionale>, şcolare şi culturale, care i-a ci1lăuzit şi pc> antCC'c>sorii noştri.
Astfel ca va devl-'ni o arm.-1 putNnicJ cu njutorul dirC'ia vom apiira drepturile şcoalei şi a invt1ţi1torimii 11 ~···.
111. ANUAHUI„ Liceului de stat Dragoş Vodă, Cîmpulung Bucovina_
Hl21 /Hl22 ; 192411925 ; Hl27/1928 : HJ38/HJ3!J.
J 12. ANUARU I„ Liceului de fote ortodox din Ccrniluţi. Cernăuţi_
1921/l!l22; 194111942; Hl42/19-l:l.
113. ANUAUUL JX~ anul şcolar ... (Liceul statului nr. 2 in Ccrn<iuti).
Cernăuţi. 1921 ; 1924-1930/1931.
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I 1-l. ANU AUlj[, Liu•ului dasic ~i mod<'rn particular de fote cu dreptul de publicitate Cerni"1uţi. Cernin1ţi 1!121-H.129/HJ:JO; 1932-I!l38/19:J!l.
115. ANU ARU I~ Lic(•ului statului nr. l „Aron Pumnul", Cernim ţi.
Cerni1uţi. 1921-HJ:JO: l!l·ll/J!J.!2.
1 rn . .4.NCAIWJ. Lic<'tilui „Dimitril' Cantemir" clin Cerni1uţi. Ccrrniuti HJ~l-Hl:J.J.
I li. ANUAllUJ. Licl'lllui de stat „Eucloxiu JJurmuzachi" din H.:-1dimţi.
Cern<"1uţi Hl21/Hl22-1 !l'.n
118. ANUAUUL Lieeului dl' stat clin Sirl't. CPrni1uţi l!l2l/1!1221!13311934: 19:W/l!J37-1!1:J7/l!l:l8.
119. ANl' Al?C /. Şco;1ki normall' dl• inv;-1ţi1tori clin Vr1şcimţi J><' Cercmuş. C<'rni1u\i 1H21-l!l2:t
l:W. ANl'AIWL Gimnaziului dl' st;1t clin Vijnit;1. Ccrn;iuti 1!)21/
rn22- rn2:1.
Anul I 922.
121. llDE1' ĂUURl. Revistă politică independenrn. Cernăuţi. Noiembrie I U22-octombrie 1923. Apare dup,-, trebuinţ1-1. Proprietar şi editor Zaharic Voronc.:i. lk•dactnr rC'sponsabil Vasil1• Ilupc-;1. Tipoi..:rafia „Luccafflrnl", CPrni1uti. Ap:in· şi in limba gl'l"mani1, a\'ind accla~i conţinut ~i
tillc1 (\VAIIIUIJo:ITEN - Unabhangige politischl' Zeitsc:hift).
122. POPOUU JJ. <>nian al Partidului Naţionalist Democrat de sub
cunclucE'rca d-lui proft•sor lorl{a. CNniiu!i. 21 mai ? -8 iulie l!l23( nr.
5î) : 21 septembrie Hl24 (nr. 58) ; - 22 martie 1925 (nr. 80) : 24 octombr;,, Hl2fi (nr. 80) : - 2.J <iprilie Hl27. Apare în fiecare duminicii. Hcdactor responsabil Traian Britileanu. Tipografia univcrsitan-1 R. Ec·hardt,
CPrn[1uţi.

fnce>pînd cu nr. 4 7/29 aprilie 1923. redactor responsabil Dumitru
ince>pind cu nr. 5fi/1 iulie 1!123 rl'dactor rl'o;ponsabil Gheorghe I Joi·~nvschi. lncepind cu nr. 80122 martie Hl2!>, redactor responsabil Anton
Imwscu. inccpind cu nr. 58/21 sept0mbrie 1!124. tiparul la Tipografia
universitară „R. Bri.ill", Cernăuţi. 1ncepind cu nr. 69/10 rJeccmrbie 1924,
Tipogr.:tfia universitarei (Ifoniki), Cerniiuţi. lncepind c:u nr. 80/22 martie
H>25. Tipoţ?rafia „Mitropolitul Silvestru". Cernăuţi.
123. ANU ARUT, Institutului de orbi ~i surdo-muţi „Regina M:1ri;1''
din Ccrn<"iuti. Cernfmţi Hl22/1923; 1931/l!IJ2: 193!1!1!140.
124. ANFAHUT. Liceului de fetP nr. 2 Ccrn<iuţi. Ccrni1uti. 1!1221
l ~123-l 9:1-111 !135.
125. \!OTNŢA. Organ politic al invi1ti1torimii clin Bucovina. Gura
Humorului .6 octombrie 1922-6 august 1923 ? Săptlimînal. Redactor
girant Ioan Briidăţan. TipogrC1fia „Şcoala Romfmă", Cîmpulung.
lnccpînd cu nr. 8/14 deccmbri(' 1!!22. sch-imb<i subtitlul în „Orqan politic'·. 1ncepind cu nr. 1/28 ianuarie 1923, schimb<i subtitlul în Oq:~anul
sodctăţii „Fri'1ţia Româncascii'". începînd cu nr. :J/22 octombrie l!l22, red::ictor girant Alecu Sahleanu. Inccpind cu nr. 11115 iulie 192~~. r0dactor
Qirant Teodor I. Bujor, redacţia ~i administr:iţia la Cernăuţi tipografia
I. Balan, Cerni'1uţL

Cn·ţu.
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12ti. CU\1/N1'UL T1UV\.NIMII. Cerni"1uţi. 12 februarie 1922-23 deCl'mbriL, 1!128. Apare ~ilptăminal. Editor dr. Aurel l luţu. Hedac:tor respon<;abil Dimitrie Sidoriuc. Tipografia „Emi1wscu", Cerni"1uţi.
incepind cu nr. 2/Hl februarie Hl22, ponrt[1 subtitlul Gazet:1 siipt<-1minali1 a Partidului Ţ<ir[mesc. Nu mai apare ca editor Aurel Hutu.
lncl·pind cu nr. 25129 iunie Hl24 schimbr1 subtitlul în Gazeti1 si"1pti1minal[1
a Partidului Naţional Ţ<iri"mesc. incepînd cu nr. 2Ci/li iulie Hl24. rL"vine
la subtitlul Gazl't:·1 siipt;:11ninali"1 a Partidului Ţc"ir<-1m•sc. incPpind cu nr.
-t:i;:~ I octombrie 192fl, schimbi1 subtitlul în Gazeta Partidului Naţional
Ţ;-1r<-llll''>C. ÎllCl'pind cu nr. 1/1 ianuarie 1927 schimbi! subtitlul în Oq;an
al Partidului Naţional Ţi1rcinesc. Înccpind cu nr. 4/ 12 mart ie, Hl22. redactor rcsp<Jnsabil Nistor I. Fetili'i. lnccpind cu nr. :n-32 8 aprilie J 923
redactor re.„ponsabil Constantin Crauciuc. incepînd cu nr. 34/2~l aprilie
I!12:J, redactor responsabil Nistor I. Ft'tilii. inccpind cu nr. 13/:lO martie
1!124, rPdactor responsabil Dim. Husu. inccpînd cu nr. :J9/1H aprilil' Hl26.
n•dctclor rt'sponsabil Ion Iacoban. înccpînd cu nr. 40/lfi mai Hl26, rt'dactor rc:·sponsabil Nistor Fetilc"t. înc<.>pind cu nr. 44/H noiembrie Hl21"i, redactor responsabil Ion lacoban. lncepind cu nr. 7/20 fl'bruaric 1H27, redactor n•sponsabil Ion Oominte. lncepind cu nr. 31-32/8 apriliP Hl23.
tiparul la „Astni", Institutul de arle grafice şi cditur<-1. Ccrn{mţi. lncepind l"Ll nr. 26/Ci iulie l!l24, tipografia ,,Emi1wscu". Ccrn<·mţi. lncPpincl cu
nr. 39/18 aprilie 1926, tiţografia „Hornik & Birnbaum". Cl'rnftuţi. lnc:cpind cu nr. 1/1 ianuarie HJ27, tipografia Mitropolitul Silvestru. CPrni1uţi.

127. ANUARUL Liceului real particular cu dn•ptul de public:it.-1te,
Ci•rn<luţi. Cerni"1uţi,

Hl22/l 923.

128. ANVAllUL Lic('L1lui statului nr. 3 Cernf1uţi. CPrnfmţi. J!J22/
Hl2J-l!l26.
l 2H. C UF.DI NŢ A. Revist[1 dc culturii religioas;i ~i nationaltt pl' intel'l>sul tuturor. Cernăuţi. 1922, 1927-1928; HIJO-Hl47. Tiparul la tipo!.!rafi<1 „GJ,1sul Bucovinei". Ccrn<iuţi. lkdactia şi administraţia profesor
N. Cl)tos.
t\ nul 1!123.
130. SPEHANŢE. Hcvistc"I de fapte şi îndemnuri şcolarf' sc-rist' de
elevi. Cernăuţi. 15 noiembrie Hl23 - nr. 5-(i/Hl24. I.unar. Sub conduC'l'rl'a unui comitt·t d<> elevi şi profe.'iori. Hl'dacţia Dim. Sofroniuc - LiCl'lll 1\ron Pumnul şi Dragoş Vitcncu - Şcoala H.cală.
H.evista l'Stc scri'>c.i de mină şi apoi JitografiaU-1.
1:.JJ. CUUlflWJ, COMERCIAi, ·'>I INDUSTRIAi,. lkvistJ Pconomici"i
pentru oriC'ntar0a consumatorului romim asupra picţii polmw. CPrn<-1uţi.
I noil'mbrie 1923-1 februarie H>24. Trimestrial. Dirc<:tor proprit>tar r~d
\\·nrd Frydcrik Sotz. Prim redactor S. Griseanu Sigma. H.edactor rc~pon
,;abil Teodor Bujor. Tipografia I. Balan. CL•rn;-1uti.
Nr. 1-2/1 februarie Hl24, tiparul la Tipografia Hornik & Birnbaum,
Cerni1uţi.
·
- .•.
Apan' in limbile romimă. germanii şi polonii.
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132. JUNLvll~il LITEHAld. Revistă de lit~ratuni, artă, ştiinţă. Sub
unui comitet de redacţie. Director I. Nistor, secretar de rel\forariu. Cerni"1uţi Jfl23-lfl37. Tiparul la Institutul de arte
qrafice ~i editur[1 „Glasul Bucovinei", Ccrn[1uţi.
·
1:13. JOCU TU AUITMETICE. Un album aritmetic pentru copii. Ccrn<-1uţi. HJ23- Hl32 ? Publicaţie periodică. Editor Carol Nappc. Tipografia
I. Tonl'nbaum, Cern{1uţi.
Am vi\zut numai nr. 2/1923, 2 b/1927 cu titlul ALBUM ARITMETIC
- pl'ntru spiritul şi inima copilului, nr. 4/1931, nr. 5/lfl32, nr. 6/El32,
Loah• in editura autorului Carol Nappe, Cernăuţi.
134. \IOINŢA .)COALEI. 18 noiembrie 1923-lfl43? Cernăuţi. Apare
lunar in afar{1 de lunile iulie şi auqust. Director Nicolae Simionovici. Tiparul la Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.
La Congresul al III-iea al invi"1ţătorilor care a avut loc la HL°"1dăuţi
în noiembrie HJ23 s-a hot1-ll"ît ca în locul revistei profr•sionale „Şcoala"
~i a ziarului politic „ Voinţa" si"1 se înfiinţeze un organ de presă inv<iţ{1toresc unic can• s<i trateze chestii de politică profesională şi pcda~ot:ic
care sii se intituleze „Voinţa Şcoalci"-:.'6!1. Din ianuarie 1927 a fost transformat<"1 in revist1i. In ultima pPrioadă revista avea ca subtitlu „Revist<""1 cultural-pl•dagogică a inv.:iţ;itorilor din Provincia Bucovina". np<"irînd sub
conducerea unui comitet de direcţie, proprietar Asociaţia r<'gională a inv;iţMorilor Bucovina.
135. ;lNlTARUI_, Liceului „Principele Carol" din Gura Humorului.
. ~:ura I !umorului 1923 ?.
136. ALMANAHUL Arhidiecezei Ortodoxe a Bucovinei pc anul...
Cernăuţi. 1923/1924; Hl26/1931 ; 1933/1934; lfl37.
137. DEŞTEAPTA-TE TW.'\1ANE. Cernăuţi, Cîmpulung Moldownesc.
1 !'123-1 !'126.
138. CALENDARUL ... <·dat d(' Consistoriul arhiepiscopesc ortodOx
·.al Bucovinei. Cernăuţi. lfl23-1937.
139. GAZETA ŞCOLII. Botoşani, Ccrn<iuţi. lfl23-lfl44.
140. ANUARU f_, I şi li al Şcolii normale din Văşc<"mţi, Ccrn{1uţi lfl23.
(Vezi Junimea Literarii nr. 12/1923).
141. ANUARUL I nl „Ateneului român din Ciudeiu" judeţul Storojineţ Bucovina, public(lt de Leonida Bodnărescu. Strojineţ 1923-Hl33.
Tipografia „Faust" Storojinet.
142. ANUARUL, Univ<'rsităţii „R<'Q'C'le F<'rdinad I" din CC'rnăuţi. C<•rnăuţi. Cern[1uţi 1923-lfl28; 1933-193!'1.
Anul 1924.
143. ANUARUL Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din
Cernăuţi. Cernăuţi 1924-1928.
144. JUSTIŢIA. Revistă ~tiinţifică. Organ al notarilor publici. CîmpuJung Moldovenesc. 1924 ?-1929? Director Tigr~1n Pruncu. Tiparul Ia Tipografia „Şcoala Română" Cimpulung Moldovenesc.
conducc~rea
dacţie Leca
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145. C.r1LENDARUIJ GAZETEI „CUVINTUL Ţ1lRANU1fll". Cernăuţi.
1924-?. Anual. Tiparul la Tipografia „Astra" - Institutul de Arte Grafice şi Editură. Cernăuţi.
14li. FULGEHUL. RevisLl independentă. Cernăuţi. 19 ianuarie 192431 martie 1924 ?. Bilunar. Propriet..1r şi editor Pavel Vacariuc. Redactor
responsabil Nistor a lui Ion Fetilă. Tipografia ,,Luceafărul" Cerniiuţi.
Revista apare şi în limba germană, cu titlul DER BLITZ - Unabhangit:c zcit.<>C'hrift.
147. GAZETA BUCOVINEI. Organ al Partidului Naţional Român.
Cern<1uţi. 7 decembrie 1924 22 martie 1925 ?. Apare in fiecare cluminici1. Redactor responsabil Ioan J3czu~cu. Tipografia I. Balan Ccrn(1uţi.
l<IH . .:\UCA.)l "f.. Gazet<"1 cultural[1 ilustrat<-1. Vatra Dornei. 13 aprilie
1924 - 29 martie 1925. Siiptămînal. Proprietar : orfanul Aurel Dugan.
Director şi redactor : cleocamdatit d-l Valerian Dugan. Tipografia "Şcoala
Rom[1n{1", Cimpulun!J.
lncepind cu nr. 10/18 ianuarie 1925, tipografia „Şcoala Românii", Vatra Dornei.
14!1. li ACU. Cern<·iuţi. 1!12·1- Hl:J I. Apare cind poate. Fondator : Sol.
Tledactor spf : :;\fombo. PrPţul unui num:·ir ciupii învoiam. Pentru idioţi. ..
gratis. Redacţia şi administraţia "Junimea" Cernăuţi.
Este o rcvish-1 satirică scrisf1 de mînc"1 şi desenam, apoi mult.iplicatf1
mccank.

/

150. FREAMA'l'UL. Revistă social-politică-literară. Cîmpulung. 1 septembrie 1924 - 1 octombrie 1924 ?. Apare lunar. Director Aurel liutu.
Tipografia „Şcoala Română". Cimpulung Moldovenesc.
151. CODRUi.. COSMINULUI. Buletinul Institututului de Istorie şi
Limbă, Cernăuţi. 1924-1939. Apare anual. Director Ion I. Nistor, membru
al Academiei Române, profesor universitar. Tiparul la Institutul de Arte
Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", Cernăuţi.
Anul 1925.
152. ANUARUL Universităţii din Cernăuţi. Cern[mţi. 1925/19261!127/1928 '! Anual. Editura Universitc"1ţii. Tiparul la Institutul de Arbe
(irafice şi Editură „Glasul Bucovinei", Cernăuţi.
153. CALENDARUL pe anul... 1925-1926. Cernc"1uţi. Editat de Consistoriul arh. ort. orient. al Bucovinei. Tiparul la Tipografia „Mitropolitul
Silvestru".
154. CALENDARUL POPORULUI CRE.$TIN pe anul 1925. Suceava.
Editura autorului Orest Tarangul.
155. SENTINELA ROMANA. Gazetă ilustrată bilunară pentru luminarea poporului. Vatra Dornei. 19 aprilie 1925 - 28 martie '1926. Director : Valerian Dugan, Tipografia "Şcoala Română", Vatra Dornei.
Jncepînd cu nr. 22/20 septembrie 1925, schimbă subtitlul în „Gazetă
ilustrată poporală". Apare în locul gazetei „Arcaşul • Păstrează numerotaţia şi anul de apariţie al acestei reviste.
156. ANUARUb Liceului internat „Regele Ferdinand I" din Storojineţ, Bucovina. Storojineţ. 1925/1926-1927.
14
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15i. ANUAUU!. funcţ.ionarilor primiiriei Ccrn{iuţi. Cernimţi. ]!)25.
158. DREPTUL NOSTRU. Craiova, Cernăuţi, Chh~inău, Bucure~ti.
1925-1932; 1937-1944.
159. ANUARUL Liceului real ortoclox nr. 1, fosta scoală rea1;·1 Cernăuţi. Cernăuţi. l925/l926 ; 1927I1938.
·
160. GAZETA POPORULUI. Organ al Partidului Na!ion:11. Cernăuţi.
29 martie 1925 - 12 iunie 1927. Apare in fiecare duminică. Redactor responsabil : Ion Bezuşcu. Tipogr:1fia I. Bnlnn, Cern{1uţi.
Incepind cu nr. 54119 septembrie 1!126, nu mai poartă subtitlu. începînd cu nr. ()5/30 ianuarie 1926, poartă subtitlul „Organ al Ligii Ap;·1rării Naţional Creştine". lncepînd cu nr. 34-35/l ianuarie 1926, director
Traian Bn'iileanu. lncepind cu nr. 40/31 ianuarie 1926, redactor responsabil Vasile Filipciuc. Incepind cu nr. 58/14 noiembrie 1926, redactor responsabil T. Tcaciuc. Începind eu nr. 75/15 mai 1927. redactor responsabil
Aureliu Şt. Morărescu. înce'pînd cu nr. 8/17 mai 1925. Tipografia Univer·
sitM<i (F. Hanicki). Cernăuţi. Incepind cu nr. 28/1 noiembrie 1925. Tipografia „I. Bnlan''. Cern:1uţi. începind cu nr. 34/16 decembrie 1925, tiparul
la tipografia „Mercur•' (Balan). Cernăuţi. Inccpînd cu nr. 34_..:..35; J ianuarie 1926. Tipografia universitară (F. Hanicki), Cernăuţi. Incepînd cu nr.
55110 octombrie 1926, Tipografia „Mitropolitul Silvestru". Cernăuţi.
l()J. SFATUL NOSTRU. Gazetă sf1ptămînală pentru popor. Cimpulung (Bucovina). 27 decembrie 1925 - 28 februarie 1926. Săpuiminal.
Editor Aurel I-lutu. Redactor responsabil Aurc1 }fotu. Tipo~rafia „Eminescu", Cernăuţi.
începind cu nr. 2/3 ianuarie Hl26, tipografia „Şcoala Român<"iu . Cîmpulung Moldovenesc.
Anul 1926.
162. LIBEU1'ATEA POl'OUU LUI. Organ politic st1pt:1minal. Bucureşti, Storojineţ. 1-7 august 1926 9 decembrie 1937. Apare s:1pti1mînal.
Director proprietar I. C. Dragomirescu. Prim redactor Teodor Huptureaau.
Este organul de pres<i al Partidului Poporului. Incepind cu nr. li/18
septembrie 1928, redacţia şi adminstraţia se mută la Storojincţ (Bucovin3).
Apare sub direcţia d-lui I. C. Dragomirescu, vicepreşedinte al organizaţiei
judeţului Storojincţ. Nu indic.fi tipografia. Incepînd cu nr. 1-2/23 iunie
1929, tiparul la Intreprinderile de Arte Grafice „Indrept<Jrea"., Bucureşti.
164. MONJTOWUJ. OFICIAI. al judeţului R::'1dăuţi. Ritdi'iuţi. l!l2fi.
Apare bilunar. Tipografia „Unirea" Rădimţi.
163. CALENDARUL POPORULUI pc nnul 1926. Suceava: Tiparul laTipografia „Moclernf't''.
165. GAZETA AGRICULTORILOR, organ ni Sindicatului din R,·1dăuţi - Bucovina. Rădi'1uti 1926 ; 1928.
166. MONITORUL OFICIAL al judeţului Cernăuţi. Cernăuţi. 19213.
167. BU.LETJNUL OFICIAI~ al Camerei de Comerţ şi de Industrie
Cernăuţi. Cernăuţi. 1926-193S.
168. MONITORUL JU.DEŢULVI CIMPULUNG. Cimpulung 1926.
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169. MONITORUL judeţului Suceava. Suceava. 1926-1932. Apare
lunar. Tipoqrafia „Bucur Orendovici". Suceava. Din 1933 schimb<"• titlul
in BULETIN OFICIAL al judeţului SucC'ava (Vezi „Crainicul Ceti1ţii 11 nr.
1-2, anul I, 1933).
170. FAT-FRUMOS. Revishi de Iiteraturc"'1 :)i folclor. Sucl:'ava, ianuarie
1926 - decembrie 1944. Odat[1 la doui'1 Juni. Reclact:or Leca Morariu. Edjtori Lcca Morariu şi Bucur Orcndovici. Tipogr.'lfia „Modernă", Suceava.
Incepind cu nr. 111928 nu mai po.r1rtă subtitlu. Incepind cu nr. 1/1929,
poart;-1 subtitlul : Literatură-Art[1-Ştiinţ{1-Viaţ[1 Sociali:t. Din ianuarie 1934,
redacţia şi administraţia la C<.•rn[1uţi. Din iulie I !MO, redacţia şi administraţia la Bucureşti. Din septembrie Hl41. redacţia şi administraţin b Cern[1uţi. Din martie 1944. redacţia şi nclministr:iţia la Himnieu Vilcea. lncepîncl cu nr. I/I !128, C'ditor O.L.M. Octavia Lupu Morariu. tn~epîncl cu
nr. 511928, nu mai apare O.L.M. ca editor. lncepîncl cu nr. 1 1192!1, director
Leca Morariu. lnc<.•pind cu nr. J/Hl40, secretar de recbcţi<': Odavia Lupu
Morariu. lnccpînd cu nr. 1/1929, tipografia li. Beiner, Suceava. Incepînd
cu nr. 3/Hl31, tiparul la tipografia „Glasul Bucovinei", Cernih1ti. 1ncepînd
cu nr. 5119:JI. tiparul la tipografia II. Beiner, Suceava. Incepincl cu nr. 1/
n!32. Upogr<1fia „Bucovina". l. E. Torouţiu, Bucureşti. Incepind cu nr. 1/
Hl33, tipoj?rafia „Gl<1sul Bucovinei·'. Cern[1uti. Începind c:u nr. 5-611933,
tiparul la tipo~rafia .. Gutman şi Zuckermann", Cern[1uti. lncepînd cu nr.
1-2/J !l35, tipografia „Glasul Bucovinei··. Cerni1uţi, şi „Bucovina", I. 1'~. Torou ţiu. Bucu resti. 1ncepind cu nr. 4-1\li u I ie-septembrie 1940, ti pogrufia
„Presa", D. Andrc>escu, Bucure~ti. lncepind cu nr. 5/septembrie-octnmbric
El41. tipografia „Glasul Bucovinri", Cerni'iuţi. Incepind cu nr. 2-3'm·1 rtif'i11nie 1944, tipografia „Unirea" Rimnicu Vilcea. lncepind cu nr. 4-fi•:11liedecembrie 1944, tipoC!rafi<i „Gutemberg". Rimnicu Vilcea.
171. VIAŢA ALBINELOI?. Foaie luna1·ă pentru ;ilbinari. Ct - • '·uţi,
ianuarie 1926 - octombric>-dl'.'c<•mbric 1928. Apare lunnr. Dirr>rt;,. '"":
conducerea administrativi\ tehnică şi proprietar Temistoclc E. P- lici,
preşedintele nsociaţiei. Conduc<'rea r('dacţional[1 pentru textul rom~ .... Tcmistode Prelici, pPntru textul german şi rutean Filip Fedorowicz. &>,.....etar
dl'.' redacţie M. Dumansdii. Girant responsabil Temistocle Prclici. ....ioografia „Mercur". Cc>rnăuţi.
Tncepînd din martie 1927, nu mai apare secretar de redacţie "· ')umanschi.
Anul 1927.
172. BUCOVINA. RC'vic;tJ lunart1 de drept, sociologil' şi crimin-· " 1 ÎC'.
Doctrină. Legislaţie şi .Jurisprudenţă. Sociologie generală. Ştiinţ'l, r';'1ici!
şi legislaţie penitenciar[1 comparată. Antropologie şi antropometrir Psihh1trie şi patologie criminarn. Cern[mţi, martie 1927 - ?. Ap.·ue l''"'lar.
Director : C. Rădulescu. Prim redactor G. Alexianu. Secretar de rerhcţi 1.!
şi redactor responsabil I. lacoban stagiar avocat. Comitetul de r0rl:icţie : C. I. Parhon, A. Ştefclncscu-Galaţi, Tr. Brăileanu, Gălfmescu Pyk. Tipografia M. Czopp, Cernăuţi.
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173. CAI„ENDAIWL pe anul... Ccrn<ău\i. 1927-19:17. Eclat de Con... iliul L'parhial ortodox ;ii Buc:ovi1wi. Tiparnl 1<1 „Tipogr<1fia :\-litrnpolitul
Silve'°tni··.
174. CAU."NDAUUL POJ>OIH"U'/ pP ;inul 1!l27. Cc>rn<·1uţi. H.Pd;1c-!<1t
de prof. cir. Cilistr<it ~otropa. l~ditura „Eminescu··.
175. CALENDAUUL. On~aniz~1\ici partidului popornlui clin Bucovina.
pe anul H.127. CC'rni1uţi. Tipo~rafia „Luccaf;.·irul".
lîli. CA/,/·:.l\'f)AJa I. l'(J/>()Jll l.l I, pl' anul ... Hl27-1!1:12. Cern:1u\i.
Hedigeat de Socie>t;1tl'a p<mlru cultura şi litcraturn rom<"1n<"1 din Bucovina.
Tiparul la tipoQrafia „Mitrnr::olitul Silvestru". Cerni1uti.
177. HE\l/STA T/N/-."J\/.HJJ, org<m de culturii a solid;-1\ii ,,Tirwrii".
CPrm"iuţi, Mihi1ileni. Hl27-Hl28. rn"30 ....... rn31-1935. Hedacţia !ii.adminis•.raţia Sinăuţii de jos, jude\ul H;"1d<"1uţi. Director Filimon Husu. Tiparul la
Tipografia Carol Lcnţl•r, Siret. b
Dorohoi, la tipografia „:'vlitropolitul
Silvestru··. C1'rJ'\<"1ut i.
Din Hl29 schimb<"1 titlul în .110LDOVA UTE/lAR1l (l!lW-1!1:13).
apare tot la Mihi'iilcni (jud. Dorohoi). redacţia şi administraţia J;i Sini1uţii
de .Jos, judeţul H<"1d<"1uti. Printn• colaboratori îi gilsim pc bucovinenii :
Glworghe Antonovici, Trai;m Clwlariu, Eusebiu Camilar. Georgl' Drumur.
Petre lroaie. Teofil Lianu, :\spazia Munte, George Nimigean, Ion Ho~c:a,
Mircea StrC'inul. Iulian Vl'spc•r, de.
178. INDUEPTAUEA. 01wm al Partidului Poporului din Bucovina.
CPrn<iuţi. 25 decembrie 1927 24 decembrie 1928. Apare în fiec<1re cluminic<ă. Hedactor resţonsubil Ilie Ro~ca. Tiparul la Tipo.~rafia H. Czopp.
C<'rn<iuţi.

179. J,UCEAFAJWL CAUPAŢILOR Gazct:"i ilustralia pPnlru impriet<'nir<'a su flC'tcascil, curat;ă, trainic.:l şi puternică a ro1rn\nilor de prl'tut i nclPni. H;id.:iuţi. H august Hl27 - '!. Apare lunar. Sub îngrijir<'a lui V.-.Jerian Dugan. Tiparul la tipografia [osif Cassvan, Hăd;'1uţi.
Con.tinuir revista SENTINELA H.OMANA. Se pare c<"1 a ap<"1rut un
sin~ur număr.

180. VOINŢA TAHANIMII. Orgnnul Partidului Ţ<"1răn0sc. Orgnnizatia
Bucovinei si llotin. Cl•rni1uţi. 13 martil• Hl27 - 24 aprilie l!l27. Si1pt<"11ninal. Director Dr. H. Hcuţ. Hedactor responsabil Vasile Mich-scu. Tipografia „Eminescu". Cerniluţi.
181. SJ>ECT ATONUL. H.evist<"1 silpt<"uninală 1x·ntru propagandi1 <1rt is- ·
tică şi literarit. Ccrniluţi. W octombrie Hl27 21 aprilie H)28. Si1pti1minal. Tipo~rafia „Mitropolitul Silvestru". Cl'rni1uţ.i.
182. PUOCiUESUL. lkvist;.i Pconomici1. socialii ~i st<1tistic<"1. Ct•rn.:-1uţi.
martie 192i - martie/aprilie 1930. Lunar. Dirt•ctor administrati\' : avocat
Vasile Ungureanu. Editor şi redactor: prof. Filaret Doboş. Institutul de
arte grafice şi editurc"1 „Glasul Bu~1wim•i". Cc•rni1uţi.
•.
183. UEV IST A FILOLOGJC.:l. On~an <ii Cercului de ~tudii filoloi.:ice
de pe lingă Facultatea de Filozofic şi Litere din Ccrn;."1uţi. Februarie, iunie
1927 - octombrie 1928 '!. Apare de t rci ori pc an (februarie, iunie', octombrie). Director Al. Procopovici. Ti!x1rul la Institutul de.· Arte Grafice ~i
Eclitur<"1 "Glasul Bucovinei". Cern:"iuţi.
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184 .CURIERUL SUTUJO-MVTILOR Organul Surdo-Muţilor din Moldorn de Sud. Cerni1uţi. aprilie, mai, iuni<' 1927 - octombrie 1927/martie
1928. Apare trimestrial. Editor, proprietar şi red..'lctor responsabil Tcodot
Cerniiuţeanu. Tipografia „Mercur", Cern<"1uţi.
185. Cf RLIGASVL. C<:>rn;iuţi. () decembrie 1927 ?. Cirligaşul se
împarte gratuit la cei s;iraci ... cu Duhul. Ctitor Cijic. Redactor ·Gugu ~i
Toniniuliucu. Conduc<"1tor dr. Cravată.
Este o revistă satirică scrisă de mină şi desenată, apoi multiplicat<-1
mecanic. Se 1xire că rPdactor responsnbil a fost un oarecar<• Pc>tcu. Am
v;-1zut un singur numiir.
18fi. RUU."fTNUl. Facult.i1ţii de,ştiinţp din C(>rn{iuţi. Cprn;h1ti. 1qn_
1938. Directori G. B<id;ir<"1u. M. Guşuleac, I. Prelipcean.
187. BULETINUL C:-imere>i de agriculturci a judeţului Cc>rn<"rnţi. C(•rnăuţi Hl27.
188. V RZIC.·\. Rl'vist{1 ·umoristică, satirică ::;i de„. spiri I. Cern<·1uţi.
1927 - ?. (Vezi „Făt Frumos" nr. 2/1927).
189. CVVINTVL H.ADAPTILOR [Politici. Riid{1uţi. 1927 ?-1928 ?.
Tiparul la Tipografia „Indepenclenţ~1" Bucureşti. Apare siipt<"1minal.
Anul 1928.
190. CALF:NDARUL ROMANESC pe anul Hl28. Cern;iuţi. Rcdact<1t
de prof. Calistrat Şotropa. Editura ,,Eminescu", Cerni1uţi.
191. SATIRUL. Revistr1 umoristicii ilustram. Cern<iuţi. 20 iunie l!l28
-l ianuarie 1931. Apare' lunar. Redactor responsabil Erast Carab<"1ţ.
Tipogrnfia I-I. Czopp. C(•rn;iuti.
lncepind cu nr, ()/25 decembrie 1928. redactor responsabil Constantin
TarnovC'schi. Inccpind cu nr. 2/10 iulie 1928. Tipografi.a .,Mitropolitul Silvestru". Cernăuţi.
192. ECOU DE CODRU. Organ de publicitate al Societăţii inginerilor
silvici din Administraţin Fondului 13isericcsc, Cernăuţi. Cern;iuţi, iulie
1928 - aprilie/septembrie 1930. Apare lunar. Redacţia şi administraţia
ing. E. Holuba~. Redactor responsabil ing. E. Holuba~. Tipografia ,,Glasul
Bucovinei". Cern<1uţi.
193. BULETINUL. Asociaţiei membrilor corpului didactic primar din
judeţul Cimpulung. Cimpulung Bucovina. I 928. Apare bilunar.
1!'14. CEAS. Cernăuţi. 1928-1940.
195. ALMAN1-lf1Vf, POPORVI.UT. Ccrnimti. 1928-1931.
Hlfi. FOAIA OFICIALA a ArhicpiscopiC'i ~i Mitropoliei Bucovinei.
Cemăuţi, Suceava. 1928.
197. LUCEAFARUL CARPAŢILOR. Rădăuţ.i. 1928 ?. (Vezi „F<it Frumos". nr. 1/1928).
198. 1NDREPTAREA. Organ al Partidului Poporului din Bucovina.
Cernăuţi. 1928 ?. Tiparul la tipogr.afia Czopp, Cernăuţi.
199. POLITICA. Cernăuţi. 1928 ?. (Vezi „Crainicul Cetăţii" nr. 712/1934).
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200. ANUAHUL Liceului ortodox de bi'iieţi, fost Liceul Hcal Ortodox Nr. I Cerniiuţi. Cerni1uţi 1!128-l!J31.
Anul 1929.
201. TRIBUNA. Cotidian independent. Cerni1uţi. l noiembrie 1!12!) 28 februarie 1930 ?. Apare zilnic. Redactor responsabil Em. Cososchi.
Tipografia "Eminescu". Cernăuţj.
202. CLOPOŢELUL. Organ învăţ<itoresc. Storojineţ. 2fi septembrie
1929 - 5 ianuarie 1930. Apare bimensual. Red<lctor responsabil T. Zegrea. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Ccrni1uţ.i.
Incepînd cu nr. 3/30 octombrie 1!)29, tipografia n Văduva după Iosef
Lippa", Storojineţ.
203. MESERIA8UL. DER GEWERBETREIBENDE. Organ JX'ntru
meseriaşii şi micii industria.<;i din Bucovina. CC'rn<iuţi. ianuarie 1929 mai
1929 ; ianuarie 1932 - iulie 1933 ; ianuarie 1934 - martie 1934 ; octombrie 1936 - ?. Apare lunar. Girant responsabil Carl Mayt•rowicz. Editor
Max Wcissmann. Tipografia „Mercur", Cernimţi.
Din ianuarie 1932 schimbă subtitlul în "Organ oficios al Uniunii Corporaţiilor meseriaşilor şi micilor industriaşi din Bucovina". Din noiembrie
1932 schimbă subtitlul în "Organ oficios al Uniunii Corporaţiilor niest•riaşilor şi micilor industriaşi clin Bucovina şi al Uniunii Generale a midlor
industriaşi patroni din Homânia", filiala Cernăuţi. Oin octombrie IH3fi
schimbi1 subtitlul în „Organ oficios al Uniunii Gremiilor şi Produc{1torilor
din Bucovina - Gremiul Producătorilor din Bucovina, Uniunii Gt•1wrale
a micilor industriaşi şi meseriaşi patroni de toate breslele:' din Homc"mia
Mare. Re~iunea Bucovina şi Cernăuţi. Din mai Hl32, girant responsabil
Anton Z'lwada.
204. EVENIMENTUL LITERAU. Cernăuţi. 1929.
205. ANU ARUL ... înv;1ţimîntului primar din RegiunC'n XIV Ct'rnăuţi.
Cernăuţi. 1929.
206. AV!NTUL ŢARANIST, organ al tineretului naţional-ţf1ri111esc
din Bucovinn. Cernăuţi. 1929.
207. DESROBIREA. Cimpulung Moldovenesc. 1929-19:JO.
208 . •4LMANAI-IUI, SPECIA/, DIN BUCOVINA ŞI BASARABIA
pentru industrie şi comerţ. Satu M.-ire. 1929.
Anul 1930.
20!1. ALMANAHUi, POPOJWJ.[l/ ILUS'l'UA'J'. Mict1 c>nciclopl'die
practicc"t. Carte folositoare pentru toţi. 1930 (lll). Cc:'rnfmţi. J;;ditura proprie a autorului I. Nichifa. Tiparul )a Institutul de arte grafice „Glasul
Bucovinei", Cernăuţi. Anul 1931 (IV), tiparul la Tipografia Universit{1ţii.
210. MUNCA INTELECTUALA. Solia Moldovei de Sus. Ziar litl•rar '?i
artistic.Cf'rnăuţi. 2 februarie 1930 16 martie Hl30 ?. Apan' siipti11nînal.
Director Eugen Liteanu. Redactor Valerian D. Cudla. Tipografia „M. Ebner", Cernăuţi. lncepînd cu nr. 3/16 martie 1930 nu mai poartă subtitlu.
Tipografia „Mitropolitul Silvestru". Cernăuţi. Inoepînd eu nr. 21 Hi fehttps://biblioteca-digitala.ro
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hruarie 1930, secretar de rc>dacţie Julius Plumbeanu. Tipografia "Mercur''.
Cernăuţi. Nu am văzut decit trei numere.
211. REVISTA BIRTAŞILOR. Organ oficial al corporaţiilor birtaşilor
bucovi11eni. Cern<iuti. 25 febru<trie 1930 - 21 februarie 1931 ?. Apare neregulat. Director şi redactor responsabil Hermann Ruff. Tipograna „A.
Hornik". Cerniiuţi. Apare in limbile românit şi germanii. Nr. 1-2/12 februarie 1931. tipo~rafia ,,Mercur", Cernăuţi.
212. BULETINUL MIHAI EMINESCU. Ll11nuriri pentru viaţa şi OJX'ra
lui Mihai Eminescu. redactate cu concursul lui Gh. Bogdan Duică şi G.
Ibn."iile.'.lnu. dr. Lcca Morariu. Ccrn<iuti. 1!J30-1944. Trei pc <111. Tipogr~1fia
„Glasul Bucovinei". Cernăuţi.
lnccpînd cu fascicola 8/1932, rcdnctat cu concursul lui Boqdan Duic[1.
Incepind cu nr. 1211934. director Leca Morariu. 1ncepind cu nr. 17/l93!J.
secret<1r de rC'dactie Octavia Lupu Morariu. Numerele 8 şi 9/ 1932, tiparul
la Institutul de arte grafice ,,Bucovinn" I. E. Toronţiu, Bucureşti. lncepînd
cu nr. 18/1940, tipogr<1fia „Mitropolitul Silvestru" C0rn[1uţi. lnccpînd cu
nr. 19/1941 redacţia şi administraţia la Bucureşti, tipograria ,,Luminn"
Piatra Neamţ. lncepînd cu nr. 211942 rcdactia şi administraţia la Cernfa1ţi.
tipografia ,,Glasul Bucovinei". Cernăuţi. lnccpînd cu nr. 2111943, redacţia
şi adn1inist.raţia la Rîmnicu Vilcea, tipografia „Gutcmberg", Rîmnicu Vîlcro. Au ap<irut în total 22 fascicole ropnrti7.ate astfel pc ani : 1930(3),
19:n (4). 1932 (3), 1933-1944 (cite una pe an).
Din progrnm : ,,Revista de faţii va incC'rcn să adune material bun
pentru evidenţierea riului-suflet Eminescu şi pentru cunoaşterea rcvăr
sf"1rii sale în rîul-suflet al naţiunii rom<tneşti" :?;o.
213. VREMEA NOUA. Orq<1n al Partidului naţiom1l-libf'ral de sub
conducerea d. Georqe Brătianu. Suceavn. 14 iulie HJ30 - 1 noiembrie
1931 ?. Săpt<tminal. Hedactor responsabil dr. Max Rosenstrauch. Editura
„Vremea Nou.:-1". Tipografia „Herman Beiner", Suceava.
lncepînd cu nr. 2/11 iulie 1930. redactor responsabil Virgil Ionescu.
avoc:at. lncepînd cu nr. 12126 septembrif' 1930, tipografia „Modernă" Suceava. Incepînd cu nr. 1/18 ianuarie 1931, redacţia şi administraţia ln
Cern<iuti. redactor responsnbil Balanciuc Vasile, tipografia ,,Mitropolitul
Silvestru". Cernăuţi.
La 12 iunie 1930, o parte din membrii marcanţi ai conducerii or_qani,
zaţiei judeţene Suceav;i a Partidului N;iţion.'.11 Liberal, printre care profesorul I. Bereznitchi, dr. Victor Morariu, prof. univ. Dimitrie Voevidca, dr.
R. Gassauer, Ştefan Pavelescu, Virgil Ionescu adopt;! o moţiune prin
care aderc-1 la noul Partid Naţional Liberal (George Brătianu).:!il, Conqresul
de constituire a organi7_.aţiei judeţene Suceava a P.N.L. (Georgist) arc• loc
la 26 octombrie 1930. Cu acest prilej au fost alese organele de conducere
ale noului partid : C. Ifrim - preşedinte. Ilarion Berezniţchi - vicepreşedinte, Virgil Ionescu secretar, R. Gassauer - casier, A. Alischicvici. M. Cărăuşu, I. Chozdocar, V. Modreanu, Sp. Morariu, Şt. Pavelescu,
dr. Max. Resenstrauch, A. Tilleman, N. Turtureanu, I. Viorescu membri :!72.
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214. MONITORUL COMUNAL al
Vatra Dornei. 1930-H>31.

primăriei oraşului

85

Vatra Donwi.

Anul 1931.
215. BULETINUL OFICIAL ŞCOLAH al judeţului Storojincţ. Storojint·ţ. 1931-1932.
211l. ALMANAHUL AUMONIEJ. Sodct;1tea „Armonia" C<•rn[1uţi. Cernăuţi, Rimnicu Vilcea. 193111932; 1942/1943.
217. LUPTATORUL - organ independent de nou<i îndrumare politid'1. Cernăuţi. 1931-1932 ?. Hcdactor şi girant responsabil Euqcn Popovici. Tipurul la Tipo~afia „Mitropolitului Silvestru". Cernăuţi.
218. CRONICA ROMANEASCA LA CEHNAVTI. Cern;iuţi. W m:-irtic> I ~J:JI-14 iunie HJ:ll '? Apare in fiecare duminicii. Hl'dactor responsabi I Eusebiu Vkol. Tipografia „ i\'litropolitul Silvestrn·', Ccrni'"iuţ i.
lnccpînd cu nr. 1)/17 martie 1931, Euscbic Vicol apare si ca dir<:'Ctor.
219. MONITORUL COMUNAL, Cernăuţi. 1931.
220. BULETINUL cercului fizicienilor din Ccrnfiuţi. Ccrn[1uti. 1931.
221. CODRll BUCO\! INEI - organ de publicitate a Societăţii inqincrilor silvici din Administraţia Fondului Bisericesc Ortodox Ro1min din
Bucovina. Ccrnl1uţi, 1931. Redacţia Şcoala silvică Rădăuţi.
222. LUMf.'A NOASTHA. RPvist<'1 edit~1rn dP profesorii Institutului
de orbi şi surdo-muţi „Hcgina Mnria" din Cernăuţi şi Comitetul şcolar
de pc lingă aceastft şcoală. Cem<."1uţi. mai 1931/aprilie Hl32. Apare lun;tr
cu excepţia lunilor iulie şi august. Redactor responsabil Dimitrie Husccac. Tiparul la Imprimeria Institutului de orbi ~i surdo-muţi din Cernfiuţi.

223. INFORMA'J'OJWL BUCOVINEI. Ziar politic independent. Cer30 august 1!131 - 25 octombrie 1931 ?. Apare si"1pti'11ninal. Redactor
responsabil George I. Vasiliu. Tipografia „Mercur" Cernăuţi.
224. HE\!JST/\ ASOCIAT/El CORPULUI DIDACTIC iWEDICO-PEl)AGOGTC DIN UOMANIA .. Cernăuţi. Septembrie Hl31 - septembrie/
decembrie I !J:Ui. Apare lunar cu excepţia lunilor iulie i;;i august. Redactor responsabil Dimitrie Huseeae. Tiparul la Institutul ele orbi şi surdomuţi „HPgina Maria'', Cerni"1uţi.
Îneepînd cu nr. 1-3/ianuarie---martie Hl32, redactor responsabil Ion
Gu~a. începînd cu nr. î-8/ septembrie---octombrie 1932, redactor responsabil Francisc Mardnovschi. 1ncepind cu nr. 5-6/mai-iunie 1933, redactor responsabil Napolt>on Scalat. Ineepînd cu nr. 3-li/nwrtie-iunie
rn:M.redactor responsabil D.D. Scorpan.
225.INDHUMAREA. Gazct[1 independentă. R<id;iuţi. 2 octombrie
l !131-15 aprilie Hl33. Apare lunar. Hedactor responsabil A. Cernovschi.
Tiparul la Tipografo1 „Arta" H<"1cl[1uţi.
lncepind cu nr. :3/l noiembrie 1931, girant responsnbil I. Leontovid.
°Înl:epînd cu nr. 4/4 decembrie Hl31, director A. Cernovschi. Tipogr<1fia
„Unirea" Ri1dfmţi. lncepînd cu nr. 5/2!J iulie I !132, poart<"1 subtitlul Gazetfl independentă Politico-LiterL1ră. Tipografia „Arta'' lUidimţi. lncepîncl
năuţi.
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cu nr. (i/4 septembrie Hl32, subtitlul Gazet[1 independentă. începînd cu
nr. î/î octombrie Hl32, tipografia „Unirea". R[1di1uţi. 1ncepînd cu nr. 8/12
decembrie Hl32 schimb;-1 subtitlul in „ziar literar-politic". Începînd cu
nr. I.O/li martil• rn:J3 poartă subtitlul „Gazet<"1 Literar-culturală". Tipografia
„Arta•• HJ1d[n1ţi.
226. IZRiNLJA J,UMJNI/. Organ inv;lţr.toresc- independent. Storojineţ. 22 octombrie rn:H-31 decembrie 19:J2. Apare sf1ptI1minal. Director
T. Zegrea. Tipografia „Faust" Storojineţ.
227. CUWEHUL PJWV/NCIAL BUCO\!INEAN. Foaie săpti11nînală independent<!. Storojineţ. 23 octombrie rn:JI-8 noiembrie 1931. Apare săp
ti1111in;11. Hedactor responsabil Rndu T. C'lncer. Tipografia „Zimmet" Storojineţ.

Nr. 1 apare în limba românii şi germnn[1. Începînd cu nr. 2 ediţia în
limba r01m·m<"1 este clublat..-1 în Jimba ~ermani1. Pentru ediţia germanf1
redactor responsabil Alfred Sperber.
228. TNDRUMAREA NOUA. Gazetc·1 independent;!. R<ldi1uţi. 23 decembrie 1931 - Hi septembrie 1932. Apare de doui1 ori pe lună. Redactor
responsabil P. Julinschi. Tipografia „Arta" Rădimţi.
229. REl'ISTA DE PEDAGOGIE. Organ al Institutului şi Seminarului
P{'dago~ic Universitar Cernăuţi. CernI1uţi. 1931-1932 ?. Apnrc in patru
caiete trimestriale. Director C. Narly, profesor universitar. Tip.'.lrul la
Institutul de arte grafice „Bucovina", I. E. Torouţiu, Bucureşti.
In anul 1931 a ap<'lrut un singur volum, inr în anul 1932 Caietul
I-II şi III-IV. Caietul I-II, tiparul la Institutul de arte grafice „VC:-1că
reşti", Bucureşti. Caietul III-IV, la tipografia „Mitropolitul Silvestru",
Cernăuţi.

230. GAZETA GOSPODARU,OR. Cerniîuţi. 1931-Hl32. Apare lunnr.
Responsabil lakob Rosenstock. Tipografia „Eminescu" Cernfmţi.
Incepind cu nr. 1/1 aprilie 1932 poartcl subtitlul Revistt1 lunar<i i11depcndent:~1. Nu am vc"1zut decît două numere. Primul din .-inul 1931, f<lr{1
datt1 de apariţie purtînd menţiunea Ediţie de propagandei. Al doilea numc'ir, aprilie 1932.
2:11. TAUA FAG/LOR Hevisl:;."1 de literaturt1 şi folclor. Soloneţ-Su
ceava, Iunie HJ31 - mai 1932. Apare lunar. Director Constantin Milici.
Redactor Eusebiu Camilar. Tiparul la „Tipoqrnfia H.omc"m<i", Suceava.
înccpind cu nr. 2/iulie 1932, nu mai figurează ca redactor Eusebiu
Camilar. Revista este rodul dragostei şi pasiunii pentru literaturc"1 a ţăra
nului Constantin Milici, care şi-a vindut vitele din bătăturc"1 pentru n-şi
procura banii necesari tipăririi. „Ne-am avintat de dragul inimii şi al
ţ.·1ni noastre de a scoate la lumin[1 o revisl:<l nouă pe plaiurile Moldovei
de nord ... Vrem să scoatem la lumina zilei pe lingă producţii culte, şi
acele minunate producţii ale poporului, adevilt"ate comori de simţire, de
credinţii şi ele datini, în care se oglindeşte sufletul simplu şi infliicămt
de poezie, căci oricine vrea să cunoască, sii inţeleagt1 un popor - ii va
cunoaşte şi-l va înţelege numai prin simţămintele lui cristalizate în poezia datinilor şi a credinţelor. Şi-s ntit de frumoase şi atit de scumpe comorile sufleteşti ale poporului nostru... ln aceste producţii sti1 ascuns;i
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taina cea marc, comoara c.en ncpr<.'ţuit.I, piatra cea mai scump1-1 a neamului" :!i3,
232. CRAINICUL} BUCOVINEI. Zinr politic independent. Cerrniuţi.
30 octombrie Hl31 - 6 martie 1932. Apare săptăminal. Redactor responsabil I. Teodorescu. Tipografia „Mercur" Cernăuţi.
fncepînd cu nr. 7/13 decembrie Hl31, redactor responsabil Gh. A." Vasiliu.
233. UEFISTA PADUIULOH. Fondului Bisericesc Ort. Rom. al Bucovinei. Organ de publicitate al Societăţii Inginerilor Silvici din Ad-ţia
Fondului Bisericesc Ort. Rom. Ccrn;iuţi. Rădăuţi. ianuarie, februarie
rn:JI-1933, 1934. Apare lunar sub îngrijirea unui comitet de redacţie.
Redactor r<.>sponsabil N. Paşcovici, inginer silvic. Tîpogrnfb „Arta" n,,-,_
d1-1uţi.

începind cu nr. 3-6/martiC' - iunie 1931 îşi schilribă titlul in CODRII
BUCOVINEI. Organ de publiciuit.c al Socieliiţ.ii Inginerilor Silvici din
Ad-Oa Fondului Bisericesc Ort. H.om., Cernăuţi. Redacţia Şcoala Silvică
R·-1dciuţi. Ap1re sub ingrijirC"a unui C'omitct. Ht•dactor responsabil N. Paş
covici. ln ianuarie 1932 apare un supliment cuprinzind Darea de seamă
<1supra Adun<""irii generale extraordinare a Socict.c-1ţii Inginerilor Silvici din
Ad-ţia Fondului Bisericesc Orl. Rom. al Bucovinei, din 2:J ianuarie 1932.
Tipa ml la Institutul de Arte Grafice şi Editur<."1 "Glasul Bucovinei", Ccrrn'iuţi. Inccpînd cu anul III, 1932-19:J3 apare o dată pe an.
Anul Hl:l2.
234. /,EGJUITOHU /, HOMAN. He\·ist.{1 s<."1ptC:-11ninalc"1 conţinind toate legile, regul11mentele, dedziunile ministeriale de interes general. Cernăuţi.
E} martie n1:12-21i martie 1932 '!. Apare săptăminal. Redactor A. Kupfersc.:hmisdt. Tipografi;1 „Arta" (I-'. Weiner-Ernst). Cern[1uţ.i.
J\m v;-1zut numai douu numen>.
235. CREDINŢA APOS'l'OUCA. - în puterea Duhului Sfint. RevisU1
religioas,-1, Burdujeni - Suct•ava. rn:J2-19:M.
2:J6. iN f>HEAJMA GiNDU/,U/. Hevist<."1 de cultură generală. Cernăuţi.
noil'mbrie 1!132 - mai/iunie Hl33. Apare lunar sub conducerea unui comitet. Tiparul la Tipografia „Bernhard Leischer", Siret.
ineepind cu 111". 1:J/deccmbrie rn:12 - ianuarie l!J33 schimbi1 subtitlul în Revistă de cultură. Tipografia „G:arol Lenţer', Siret. Incepînd
<'li nr. 2/februarie 1933, redactor, responsabil Aurel Fortuna. Incepînd
cu nr. 3-4/martic-aprilic 1933, schimbă subtitlul în „RevisUi. de Studii,
Ştiin\<':'1 şi Literatură". Director Jean Pohonţu. Redactori e. V. Ţicnliuc,
G. Crc•p, V. Popovici-Spad. Redactor responsabil Aurel Fortunn. începind cu nr. 7-8/iulie-august 1933, schimbi1 titlul în OIUZON1'. Literat liră-Critică-Ştii n \;<'l.
2:n. FOAIA SATEANUU!/. Cerniiuţi. 2 octombrie 1932-12 noit•rn-_
bric I !133. Apnre în fiecare duminicc"1. Redactor responsabil dr. C. Jeleriu.
Tiparul la Tipografia Universităţii, Cernih1ţi.
2:18. VOI,VNTAHUl. 13UC0\1/Nf;AN. Organul Uniunii foştilor voluntari, Regionala Bucovina, Cerniiuţi. 8 martie Hl32-17 dec~i:nbrie J.933.,
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Redactor responsabil dr. Constantin Zoppa. Tiparul la Societatea tipografic<\ Cernf1uţi.
23~1. BV LE1'JNU L OFICIAL al judeţului Storojineţ.. Storojineţ. 1932Hl38 ; 1941- H)42.
.
.
240. HENAŞ'l'f:m·:A - organul Federaţiei salariaţilor şi pensionarilor
publici din Moldova de Sus. Cernăuţi. l ~132.
241. GAHDA BUCOVJNRJ. Hf1clf1uţi. H)32-Hl33.
242. CAHVUNAJa.JL. - Sf1ptf11nînal independent. Cimpulung Moldovenesc. 1H32.
243. CALENDAIWL POPOHUIJUJ - publicat de Societatea pentru
<'uiturii din Bucovina. Cerni1uţi. 1932/l 933-Ul35.
244. CJIEMAUf,'.rl \! REMJJ. - Hevistf1 lunarf1 economici"1 şi culluralc"1. Cernf1uti. I B:J2.
245. BASAHABIA VE AZI. Ziar cotidian de informaţie. Cern~1uţi.
1932.
24(i. ( i/,ASLi L Sl.iCEV El. Suceava. 1932. Au apfmtt numai cite\·a
numere. (Vezi „Cruinicul Ceti"1ţii" nr. 2-3/1933).
Anul IB33.
24 7. P.4GJ NI JU Rl DJCE. Doctrină-.Turispruclenţ{1-Legislaţie. Cernfmţi.
15 iunie Hl33-15 mai 1940. Apare lunar. Comitetul de 1·edacţie: Camil
Ionescu - Prim Preşedinte, Nicolae Pelin, Anton I !iese, cir. Nku PopescuPreşedinte de secţie, Gheorghe Gh. Panu Prim Procuror Tribunalul
Cernt"1uţi. .Secretnr D. Tuşinschi. Cu concursul domnilor Ilie Ţabrea, Al.
Popîrlan, magistraţi-asistenţi cu gradul ele prim-pre.~edinţi de tribunal
la inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Tipografia „Glasul Bucovinei' 1,
Cernăuţi.

incepind cu nr. 1/15 iulie Hl3G, nu mai apare Nicu Popescu în comitetul de redacţie, iar Const<.mtin. D. Tuşinschi nu mai este menţionat ca
~ccret<1r, ci numai jn comitetul de n.>dacţie. 1ncepind cu nr. 1/16 iulie
1937, nu mai apare in comitetul de redacţie Nicolae Pelin. Jncepîncl cu
nr. 4/15 noiembrie Hl37, Gheorghe Panu nu mai apare in comitetul ele
redacţie. Hedadori şi pr9prietari responsabili, Anton Iliese ~i Constantin
D. Tuşinschi.
2 18. CROJ'fORU J,. H.evista croitorilor din Bucovina. Cerni:'1uţi. 1 ~l33.
24U. TI-:l\J PO. Cerni:'1uţ.i. IU33.
250. GAZETA MATIUMONJALil. Ziar popular independent. Cerni:'1uti.
1H:33.
251. ASOCIAT/A salariaţilor comerciali şi industriali. Cernf1uţi. 1933.
252. SFE1'1\i/CLi/, PLUGARULUI. Hevistit lunarii independentă. Cer_
n;iuţi. iulie 1933-octombrie 1933 '!. Apare lunar. Director şi redactor respommbil D. C. Petzi. Nu indică tipografia. Am vfomt numerele pe lunile
iulie, septembrie şi octombrie 1933.
253. GAZETA nUSTRATA TRIICOLORU L. Organul de publicitate
al societi"1ţii populare „Triicolorul" R<"1di:'1uţi. 15 august 1933-septembrie
1U35.
Apare neregulat. Redacţin, administraţia şi direcţia : Comitetul Central al Sodetutii populare „Triicolorul" Rădăuţi (Bucovina). Tipogr~1fia
1
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VC1d. Blondovschi, Hi'1d[mţi.
ineepincl cu nr. 14/septembrie 1934, tiparul la Tipografia ,.Art•1'1 ,
fbd:1uli.
·25~1. r RAI NICU Tj Cf:TATII. He\"ist[1 culturală sub ,·onduccrea unui
comitet. I .iteraturu-Jstorie-Art[1-Ştiinţ.-1-Vinţ"1 sodal;-1 şi economkf1.
Sucea\'a-Burdujeni. 1933-Hl34. Apare lunar. Redactor: Gh. Maxim. Tipografia „Buc11r Orenclovici 1' , Suceava.
Îneepincl c:u nr. 7-12/H134 schimbă subtitlul în Hevistf1 de cultur[1.
255. FflF.AMA1'. Revist[1 de Literatură, Ştiintă şi Art:."1. Siret (Bucovina). oei om brie I !l:i3-1 fl31l. Apare lunar. Heclactori A. Frunz[1 ~i Jon
Fream:."1t. B<"incescu Octav. Tipogruri<.1 ,,Carol Lenţer". Siret.
Din n,oiembrie lfl3:J, schimbi'i titlul în FREAMAT UTEHAH. Păs
treaz~·1 acela~i subtitlu. incepînd din noiembrie' Hl33. director Aurel Fortuna. secretar de redacţie I. Şt. Biincescu. Din octombrie rn:l4, figureaz[1
ca redactor i:;i Octav l3fincescu.
Programul publicaţiei apare abia în nr. 2-3 (noiembriC"-decembrie
1H33) sub titlul ele „Indiferentism decadent•• şi face o veridici'1 descriere
a vechiului tîrg al Siretului. a d1rui condiţie era n mai tuturor or[1şelelor
noastrp în care nu se intîmpla nimic: „Siretul, bi'1trîn oraş în nordul Moldovei, cu monumente istorice care vorbesc de vremuri apuse, e astftzi
uiLlt parcf1 ~i ele Dumnezeu şi de oameni. .. Nici un fel de activitate: sau
mi!jcare pe orice teren. deşi existi1 şi ~1ici cîteva societăţi, care societ[1ţi
in.'i<1. fi~ureaz:1 doar cu numele ... Nid un fel de activitate, d clin contra,
un indiferentism condamnabil faţ;i de tot ce e frumos, în~'ilţf1tor şi demn
de ~1tenţia publicului. Freamcltul, aceast[1 micfi înfiripare publicistk[1 a
ap:irut in condiţii modeste deoarece', dintru început, nu avem nici mijloace şi nici posibilitate s[1 edit[un o publicaţie mai reuşitr1... Fream[1t11l
no~tru literar. apare ca o necesitate şi e menit si1 umple un, gol care se
simte !;i a satisface unele puncte care pinf1 asti1zi au rfunas inc[1 nesatisfă,·ute'' '.!i"'i).

Publicul cititor al revistei era format din intelectualii din zonii, elevii. mic:ii func\ionari şi meşteşugari ai Siretului, ţ<:-1ranii.
Aşa cum aflilm din titlu, revista era prin excelen\i1, un<1 literar;i,
printre colaboratori num[1rîndu-se bucovinenii Lec:a Morariu. Traian Chelariu, George Nimigean. Neculai Roşca, Anca Ţurcunu. Octavian Olinici,
Nicolae Tf1utul.
Un merit deosebit în editarea revistei revine profesorului Nicodim
Iţcu~ care. sub diferite pseudonime (Naty, D. Pînzaru) senmeaz[1 interesante articole privind istoria acestor locuri, atit de inc;:ircate de mfireţe
fapte de glorie rmni111eascii: „Crîmpeie din trecutul Sirc~tului·• (nr. 7-9/
1935). „Pe urmele unei cet[1ţi medievale la Siret" (nr. i-l2/Hl36). Acelaşi neobosit citrlurar. este preocupat pentru punerea în \'aloare, în cadrul
muzeelor sc'1teşti, a valorilor materiale şi spirituale romimeşti de pe aceste
meleaguri („Org;miwrea muzeelor s[1teşti" nr. 4-6/1935).
256. CRAI NOU. Literatur[1-Critici1-Informaţic. Cern[1uţi, 1 iunie
193:1- "!. Lunar. Hedactori : Teofil Lianu şi Leon Şandru. Redacţia : Plaiul Cosminului (jud. Cernfmţi); Tipnrul la tipograria „Mercur", Cernă·uţi.
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Nu am viizut dedt primele două numere. Printre colaboratori îi
afli"1m pe : Neculai Hoşea, Tudor Ulmanu, Traian Chelariu, Aspazia Munte,
N. Hopcean, Mircea Strl'inul, Gh. Antonovid, Ghedeon Coca, E. Ar. Zaharia, George Nimigeanu . .Jean Pohonţu, Victor Măguri"1, Cristofor Vitencu.
257. OHJENT. Sucea\·a. 15 iunie Hl:J3 - '!. (Vezi „Crai Nou'", Cerni"1uţi, nr. I/iunie l Y33).
258. MUGU m. Hi1cli1uţi. 1933 '! - '!. Hedactor Mihai I lorodnic. Era
o revistă şcolară Jiterar{1.
259. ADE\' ARU/J RVCOVINEJ_ Organ independent democrat. Cern{1uţi. 30 octombrie I 93:J - '!. Si1pti1mînal. Proprietar şi redactor şef Simon Hacker. Hedactor responsabil J. Landesberg. Tipograria A. llornick,
Cerni1uţ.i.

260. FIA'( A BUCOVINEI. Hevist.i1 ele analizi1 şi cronicii eeonomică,
socialii, culturah·1 şi politicii. Cerni1uţi. l 5 aprilie 1!133 - mai/iunie 1H:l5.
Apare lun<Jr. Reclaetor Erast Carabf1ţ. Tipografia Universit;."1ţii, Cerni1uţi.
Jncepincl cu nr. 4-5/1 octombrie 1!133, redactor E_ Cososchi. Tiparul la
atelierele ,,Acleviirul". Bucureşti.
Propagind în scrisul ei idei dintre cele mai avansate la timpul respectiv. revista se situcaz{1 la loc ele cinste ali"1turi ele publicaţiile apiirute
în perioada interbelicii care au îndeplinit un rol important in realizarea
aspirnţiilor democratice, progresiste, pentru rL'zolvarea celor mai acute
probleme sociale şi politice ale ţi'trii.
261. ANUARUL Universit{1ţii „Regele Carol ll" din Cerni1uţi. Cerniiuţi. 19:J3/Hl34-Hl37 / l!l38 ?. F..ditat ele profesorul Ion. I. Nistor. rectorul Universit[1ţii. Tiparul la Institutul de arte grafice „Glasul Bucovinei", Cern<h1ţi.
Anul J9:J4.
262. GAZETA PROPHIETAHnou.
FAUSBESlTZEH
ZEITUNG.
1!J34.
263. MUNŢII NWj'fRJ. Foaie ele lupt[1 şi propagandi1 naţionali'tl:-1cn~tin[1. Cern[1uţi. 23 octombrie l!l34 (anul II nr. I O) - 25 decembrie 1937

Ccrni1uţi.

De doui1 ori pe lunii. Sub conducerea unui comitet. Heelactor responc;abil Ioan Salahor. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cern[1uţi.
2()4. CALENDARUi.„. Edat de Consiliul Eparhii!) ortodox al Bucovinei. Cernc"1uţi. )!)34, 1!136.
265. BUl.ETJNUJJ ASOCJA'f'JUNll. „Cercul ele studii dl' drept public" din Cern[1uţi. Cernin1ţi. 1!134.
266. PIJAI. Cernăuţi. 19:~4- (Vezi ,,Fream<"11 literar„ nr. 3-5/1 H:.14).
2l17. OHION. H[teltmţi. l !134.
268. ANUARU!•. Gimnaziului ele bi1ieţi „Laţcu Vodi1", Siret. Siret.
1!134/1935.
2fl9. CALENDARUL DE SEH\1JCJU Al. FUNC'fIONAJWLUI COlWVNAL (notm, secretar, casier, etc.), pe anul HJ:J4. C(•rni1uţi. Hedad:J.l
şi

editat ele E. O. Cratchi. Tiparul la Tipografia
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270. CVl' iN'J'U IJ J>UEOTESC. Organ profesion~1I. H;1cli1u\i. ianuarie
I !l:l~ - nr. I :n decembrie HJ:J9. Apare lunar. Hedac-tor responsabil preot
:Ir. I. Zugrav. Tipografia „Arta" Hădăuţi.
incepinc'! cu nr. 1 I I ianuarie 1936 apare bilunar. lncepind cu nr. 4/ 15
februarie rn:m. redactor responsabil preot V. Cocinsc:hi. incepind cu nr.
I O/ 1fl mai IH31i, redactor responsabil preot dr. I. Zugr;I\·. Jncepîncl cu nr.
17-10/1-15 septembrie Hl3î, redactor responsabil preot V. Codnschi.
SclTl'lar ele redacţie preot Oreste Gherasim. incepincl c-u nr. l-2/ 1--30
ianuari<• 193~. reclat'tor responsabil Vasile Mironovici. Nu mai apare
Oresle Gherasim ca secrC'tar ele rC'clacţie. începînd cu nr. 21-2•1/t-:Jl decembrie 1H:J!l, tipografia VC1cl. Blonclovsc:hi, Hf1di1uţi.
271. Sl'('E.-1 \"A. G;1Zl•ti1 ele indrumare cultural-n;1ţion:1l<'1. C"dt1c;1ţie <eli1ţl'neasc;"1 ~i informaţii. Suc e;1va. (i decembrie 19:J4-2il decern brie l!l:J7.
:\p;1rc sf1pt;"1min;1J. F:1r{1 reclador rPSponsabi!, fiel':ll"l' ;1rtirnl fiincf Sl'lllllilt.
Tipografia „Şcoa le lor", Su('e:t va.
ln<.·epind <·u nr. 2/1:1 cle<.·embrie rn:M, redactori ~tefan Pavelescu, Gh.
l\!:1xim. Em. lorH~sc·11. lnn·pincl cu nr. 20/1 decembrie 1!135, sehimb.-1 suliti1l11l in „Gazet;-1 bilun:1r:1 dt• informaţii şi îndrumare naţionab". HecLKtori administrativi : Sp. Morariu, Gh. Maxim. Nu mai fii..:un•al'i1 ca recJ;a tori ~t. Pavele-seu ~i Em. lonescu. Jncepîncl cu nr. '2'!./1 ianuarit> Hl:Ui,
recl:1dor Gheorglw l\l:ixim. Tiparul la „Tipografia Hom<-mi1", fost.-1 „Şcoala
nr1rni111<"1", Sll('t'<l\"d. incepincl cu nr. 29 ·15 mai rn:w. tipograria „Ş('O<l1~ Im··• SuC'eava. incepincl n1 nr. 3(i/!l aprilie l!l:lî, sehimb,-1 subtitlul in
•• C~:izet;.\ ele îndrumare economicii, naţional-culturali1 şi ele informaţii". lletiador ~t.efan Pavelescu. Apare lunar. Hedador responsabil Spiridon
\l0niriu. Tipografia .,Ho1nc·in[1", Suceava.
272. CE/lfl."!\UTI :Hf;f)JCA/,. Hevisti1 lunar:1 ele meclidni1 generalti.
C1•rn;-1uţi. noiembrie 1!)34 martie, aprilie l!MO. Fondator: medic ~ent.'
ral docent cir. Gheon~lw Pîrvulesc:u. Tipografia ::;i Litoi,:r:1fi:1 Ernil Canarsehi.
Anul I H:l:l.
2î3. HVU~'J'J!VUL Camerei ele munc:;·1 Cerniiuti. Cerni111ţi_ Hl3~.
274. SUFT,f;T /l0.:'1·IAIVESC. ziar ele culturii naţionalii ~i informaţiun •. Vatra Dornei. I !135. Apare lunar. Director V. I. Vasiliu.
2î5. ICONAR. Cerrn1uti. septembrie 19:J5-Hl:lî. Apan• odat;1 pe lunC1. lJir<•ctor Liviu Husu ~i Mircea Streinul. Secrel<tri ele redacţie lon Nc•gur~1 ~i Geon.ie Drumur. Tiparul la Tipografi<t „Mitropolitul Silve.strw
Cerni1uţi.

2îli. INSEMNAJU SOCJO/,OGICE. Ccrn[1uţi. ;; ~1prilic 1!1:15-1~40 '!
Odată pe lună. Director Traian Brăileanu, prnfec;or dP soc:inlog!c !;1 universitatea clin Cernf1uţi. Tiparul la Tipografia Bucur On.'!1dovici, Suce;1va.
Jneepîncl din ianuarie rn:J6, tiparul la Tipoqrafia ,.!llitropolitul Silvestrn" Cernt1uţi. Din august 1~140 tiparul la ~Institutul cfp <irte g ra fic:e al
ziarului Universul 11 , Bucureşti. Hedacţia ~i administraţia in Bucureşti.
'2îî. GiNDIREA ECONOMICA. Economie-Finanţe-Critic[1. CernC1uţi. m::irtie 1935 mai/iunie 1935. Apare lunar. Director l.eo!1 Proca.
Tipogl'afia ,,Mitropolitul Silvestru" Cernăuţi.
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278. ASOCIA /lf:A. Foaia profesioniştilor şi pensionarilor creştini din
Storojinet. martie 1!.135 - martie Hl31i. Director T. Zegrea. Tiparu! la „Tipografia Muncitorilor'', Cerni'\uţi.
, _
lncepind cu nr. 2/aprilif' 1!135, lipo~rafia „Litera" Cern<"nt'i. lnc:epind
cu nr. :J/i<muarie l!l:lli, schimb{1 subtitlul în Foaia judeţului Storojineţ
(< >q.~an
patriotic:-nnţiona I-prof esional-ec:onomic:-cooperalist).
Tipografia
„Lippa"', Storojineţ. incl'pincl cu nr. 4/f1:.•bru:1rie 19311, Organ patriotic-n~
ţiona 1-e<:onomic-c:oope rn tist.
27!1. PHE<iA'J'I HEA PJWFESION1lL1i. a ofiţerilor şi agenţilor ele
politie clin Inspectoratul Hegional (Cernimţi). Cern<"1uţi. aprilie HJ:l5 - ?.
Apare lunr11· într-un numur limit<it de exemplare numai pPntn1 uzul
funcţionarilor Hegiunii. Fascicola I. Sub cliret·tiunea Inspectorat.ului Hegiunii. Tipografia Bucur Orendovici, Suceava.
280. CU\l IN'J'E NOU A. Hc\'ist<"l literar<\ ştiinţifici"1 şi foklorici"1 n liceului„ Dimitrie Cantemi1„. Cozmeni. judeţul Cernăuţi. noiembrie/decembrie l!l:J5 - septembr.ie/oc.tombrie Hl~J7. Apare o dat<"1 pe lun:1. Sub
supravegherea profesorului Ioan. Gh. Nkulescu. Tipografia Kramer &
Selzman, Cozmcni.
lncepind cu nr. 2 septembril• - O< tom brie l 937 org;111ul „Sodet:1ţii
pentru cultura şi literatura romim[1 in Bueovina", sec\ia Cozmeni. Serie
judeţul

llOU[t.

Anul 1!13fi.
281. \l/V1.IA CE/lEi\fli.':WUJ/. Hevisl<"t eulturali"1. Vijniţa-Slorojineţ.
februarie rn:m - mai/iunie Hl3fl. Apare lunar. Director Eugen Tiron.
Tiparul la Tipografia şi leg{1toria Şconlei de arte şi meserii gr. II, Roman.
282. VOCEA OOUNJ-:1.0R Ziar si"1ptf1minal independent. Vatra Dornei. 10 mai l!l3fi - I decembrie l!l:lli "!. Apare duminica. Director Vasile
Grigorovici. Hesponsabil Vasile Grigorovid. Tipografia „Unirea", Vatrn
Dornei.
Nr. 9/1 deeembrie 1!136 arc subtitlul schimbat în „Organ bilunar în-·
depenclen t".
·
283. MONITORUL judeţului Cimpulung. Cîmpulung Moldovenesc
l!l:m-rn:J8: Hl41 : I!M5-l!l4!l.
284. BUl.E'l'/N OFICIAI•. Serviciul de înv{1ţămint local. Cerniluţi.

rn:m-rn-io.

.

285. ANVA/Wl„ GENEHAL al munidpiului Cernuuţi. Cernăuţi. Hl36.
286. HUU·~'J'IN. Clubul Rotary Cern;'1uţi. Cernăuţi. l!l31i.
287. OCOLU I. Sll.V IC. din Aclministr;iţia Fondului bis. ort rom. Bul"OV i na. Org;111 pro resinn;il. aug 11st/septem brie I !l31i ianuarie/iunie 1!13!1.
Apare lt1nar. Jfadi"Juţi. Heclactor responsi.lbil ing. N. Paşcovici. Tipografia
„Arta•' Hi1d;"1uţi.
288. TA UA .)//'F.N ITU l.U I.
Organ al Sodeti1tii cultural-naţionale
„ Ţara Şipeniţului". Hevist:1 ele culturii şi lupt.:"t naţionak Cudurul i\·larc1laclili1u. iulie I !1:16 - ? Odati1 la dout1 luni. Apare sub conducerea domnilor Pompei :'\tan~si11, Constantin Iacob, Teofil Lianu şi Cicerone i.\'lucenic:. Prim redactor Pompl'i :'\tanasiu. Tipografia „Mitropolitul Silvestru"', Cerni"1uţi.
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289. S/L\l/CULTORUI„. Organul „Societăţii forestierilor şi p[1durarilor din Bucovina". Rf1d[mţi - Vatra Dornei. 1936-1938.
290. DOINA NIS'fRUI.UI. Revistă de cultură generaHi şi propagandă
naţionaU1. Organ al societăţii „Doina Nistrului", Cernăuţi, 8 iunie 1936 decembrie 19:36 ?. Apare sub conducerea unui comitet. Nu indică periodicit:1tea apariţiei. Redactor responsabil I. I. Georgescu. Tipografia „Mitropolitul Silvestru". Cern[iuţi. Este revista .societăţii „Doina Nistrului" infii:1ţat[1 la Cernuuţi in 25 martie 1934, al cărui .scop era : „ ...de a rf1spindi
cultura în masele populare"::;:.. In vederea realizi1rii scopului propus
„ ... sodelatea va organiza şez[1tori artistico-culturale, conferinţe, serb<""iri,
concursuri pentru dansuri şi costume naţionale precum şi pentru datini
strcimoşeşti, culegeri folclor" 2i6). In contextul creşterii pericolului de ri"1zbni, a politicii revizioniste a Germaniei naziste şi Ungariei hortyste, ff1cindu-se ecoul hornrîrii poporului rom<în de a-şi apăra independenţa şi
integritatea teritorială, în nr. 2/decembrie 1936 se spunea: „Revista noastre\... spune cu această ocazie, răspicat, cil se încadrează hotărît, fări:1
şnYi"tire, in Liga Antirevizionistă, constituindu-se din acest moment în
Comitet al eroicei Ligi. Toţi cei ce pulseaz[1 viaţa aici, comemoreaz[1 în
act•ast[1 zi, jubileul crezului nostru care este şi crezul eroicei Ligi, bazf1
ideologicf1 a naţiunii întregi - Indestructibilit.c:•tea fruntariilor noastre.
Decit o brazdf1, dăm veseli sîngele nostru, al tuturor. Declaraţia noastră
constituie un jurf1mint solemn ... Solemnitatea jurfunîntului nostru se întt'1reşte azi şi prin comemorarea tuturor martirilor unităţii noastre naţionale din tonte vremile, in aceasti1 măreaţ[1 zi de unire a tuturor rom<inilor sub un singur sceptru în hotarele istorice" 27i).
291. DRUMUI. DREPT. Revistă politică, economică şi .socială. Cern[1uţi. 28 mai 1936 17 decembrie 193î. Apare bilunar. Şef redactor dr.
Si~gfried Rosenzweig. Redactor responsabil Martin Paşec. Tiparul la tipografia „Lynolipe", Cern[mţi.
lncepînd cu nr. 10/31 ianuarie 1937 nu mai apare dr. Siegfried Rosenzwcig redactor şef. Apare sub conducerea unui comitet de redacţie.
lncepînd cu nr. 3/6 iulie 1936, tiparul la Tipografia „Arta". Cernf1uţi.
Anul 1937.
292. COiHF.RŢ SI MESERIE. Cerni'tuţi. 1937.
293. FHON'I'UL ROMANESC AI.. BUCOVINEI. Cernăuţi. 14 februarie H>37 - 10 aprilie 1938. Apare săptf1minal. Director R Cândea. Redactor responsabil Dionisie Onciul. Tipografia „Mitropolitul Silvestru",
Cernt'1uţi.

294. GINDUHI CHE.)T/NE.)1'1 PENTHU ZIDIHEA SUFI.E'l'EASCA
A POPORULUI. editate de Consiliul eparhial Cernfiuţ.i. Cernf1uţi. fl937)[1H38).

295. STRAJERUI.. Cîmpulun_g Moldovenesc. 1937? - ?. (Vezi
Sociologice" nr. 2/1937).
·
296. ANUAIWL Mitropoliei Bucovinei. Cemf1uţi. 1937.
297. EŞIT-A SAMANATORUL SA SEMENE SAMINTA SA ...
vistfl religios-morală de îndrumare pentru popor. 1 fanuarie 1937 cembrie 1937. Cîmpulung Moldovenesc. Apare lunar. Revista apare

„In-

semnări
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conducerea unu; •.:omitet format clin P.P.C.C. pieoţi A. l H1tu - Cimpulung, Gh. Pnşcauu-Botu~. O. Sabin - Fundu Moldovei de Sus, Diacon
Tugui - Cîmpulun~. Ikdac-tor :;;i administrator P.C. P1· . .'\rcadie !lutu.
Tipografia "Şcoala H1.1111i111:t·•, Cimpulung i\Ioklovenesc. lncepîncl cu nr.
2/f ebruarie 1937, schimbi1 subtil Iul în „ Hevist;:"1 religios-moral~1 pentru
propov;-1duirea cuvintului dumnezeiesc in popor". lncepîncl cu nr. 3/martic
1!)37. inlocuie~te în subtitlu cuvintele „Hevis1;·1 religios-mor<di1'' cu „Hevistii ue~tin-ortoclox;:i''.
298. rn:u-:TJNUL. Inspectoratului regional ~col;ir Cernt1uţi. Cern~1uţi.
l!l37.
299. CAU~Nl>AIWL POPOlWLUI. pe anul Hl37. Asodaţia înviiţ:!
torilor clin Bucovina. Cernimţi. Tipografia „MitrOJX>lit.ul Silvestru", Cernuuţi.

:mo. CAT.ENIJAJWJ, .)/ AGENDA J>EN'J'UU TOA'J'E CA'/'EGOTUJI,E
de profesioni~ti intelectuali pe anul 1H:17. Cerniht\.i. Reclact<it de E. O.
Cratchi. Tiparul la Tipografia Universit~1l;ii.
:m1. OU/f:N'J'AUI NOI. Hevist;·1 <·ulturaJ;1 generală. Comăne~li-Su
ccava. ian11ariC' 1937-iunie I !J3î. Lunar. Comitetul d<' redacţie al revbtei : :\urelian Cimpan, Simion Ghiaţ.-1, l'Ptn.• .Jugartl, l\'lihai llorodneciuc,
Gawil Husu, Grigore Bi1lti1ţ.t>anu. Tipografia „Şcoalelor". Suceava.
Din febru;irie-m;u·tie 1!137 sd1imbi1 subtitlul în .,Hevisti1 de cducnţie :::;i cult t11·i1 ··. Din aprilie/mai/iunie EJ:!î, reductor responsabil A ur<:•li:1n
Cimpan. I ipografia „Editura 110;1stri1" Bucme~ti.
lh•visla este editati1 de un grup ele invi1ţ.i1lori din Comimeşti ~i din
impr<.>jurimi. „Paginile revistei vor fi larg deschise pentru chestiuni :;;colare. pedagogice, sociologice, de <.'dllc:aţie, literare, critice, etc.;' 27~). Printre articolele mai interesante publicate în aceastit revist:"1 menţioniun :
,Pentru o lit<..-raturi"t morală şi naţ.ionali1", „Educaţie şi obligativitate".
~ V;1loarea ştiinţelor n<1turale în ~coala primară';, „Orienturea profesion;d;-1" 0tc.
::102. 'J'JMPUL EMINESCIAN. Si1pti1111înal pentru Bucovina, Basarabia, Moldova, l\laramure:-;;. Cern[1uţi. 1!l:J7.
:JO:J. CA.JR'J'U I. STUAJ ERV U 11 OETR, Straja 'f;"irii. Rnrancea,
C\•rni1uţi,

I !J:J7.

:\nul I !l38.
:m.L A lffA. Hut·11re~ti, Cern:1uţi. Hl:J8.
305. A 1YU A llU I.. Heuniunii muzical-dramatice „Ciprian Porumbescu"
Suceava. Akittuit de !jtefan Pavelescu. Editurn Heuniunii. Tipografia
„llerman Beiner", Suceava. HJ:J8/l!l3B - HJ:HJ/1940.
;JQ(i. VE.)'J'EA/l1'A-TE CW·;."j'J'INB. Organ al Partidului Naţionul Cre~
tin din Bucovina şi Maramureş. Cern[1uţi. l!l38.
:J07. HULE'l'JNUI•. Spitalului de boli mintale şi nervonse Cerntrnţi.
·Cernăuţi. HJ38-1939.
308. MONITORUL TINU'J'UJ„UJ SUCEAVA. Cerni·lllţi. 15 septembril•
rn:~B-15 septembrie l 940. Apare bilunnr. Tiparul ln Monitorul lHici;1l
~i Imprimeriile Statului - Imprim<'ria Cc>ntralft.
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lncepînd cu nr. 17 /15 septembri<-• 1!139, tiparul la tipografiile nGlasul Bucovinei" şi „Mitropolitul Silvestru" Cerni1uţi. 1ncepînd cu nr. 13/1
septembrie I !140, redacţia şi administraţia se mutii la Vatra Dornei. Tipografia nŞcoala Romi'mf1", Cîmpulung Moldovenesc.
:m9. GAZE'l'A DIMINEŢII. Cotidian independent de informaţie. Cerni1uţi. I !138. Apare în limba românii şi germanii.
310. FOND .)I FOU!l'IA. Critiei'1 generali'1 şi specială. Specificul şi pitorescul limbii. Cerni1uţi. HJ:jB-1944. Apare neregulat. Birector Leca
Morariu.
lnccpind cu nr. 2/1944, secretar de redacţie Octavia Lupu Morariu.
Tipografia „Gutemberg", Rînmicu Vilcea.
311. BHI'J'ANICA. Hevisti'1 literarii pentru ri1spîndirea culturii britanice. Cerni1uţi. martie I !138 / aprilie I H39. Apare lunar. Director fondator :
Prof. Gh. Petrescu - Prim. Hedactor şef : prof. Constantin A. Calafcteanu. Tipografia ,,Glasul Bucovinei" Cerni'1uţi.
1ncepînd cu nr. 5/octombrie 1938, redacţia şi administraţia la Craiova.
Hedactor Pamela Young. Tipografia „Hamuri'' Craiova.
312. LUMINA. Organ profesional al cantorilor bisericeşti din eparhia
Bucovinei, Cerni1u\i. ·28 octombrit.• 1!J:rn - aprilie 1939. Apare lunar. Director şi redactor responsabil Onufrt.'i Dobrea. Tipografia nGlasul Bucovinei". Cerni1uţi.
313. CALENDAU Cut-;.)'J'JN. pe anul Hl38. Cern;"auţi. Tiparul la Mitropolia Bucovinei.
:J14. J?I-;\!IS'l'A [)()1WN/T A ILEANA. Hevist;-1 c:11ltural;-1 a sodetătii
„Domniţa Ileana" de la Iice~l ortodox. clasa a 8-a, ap{1ruti1 eu ocazia serb~1rii de fine de an. Cnn{111ţi. 15 iunie I !l:J8. Ocazional. Tip;.irul Ia Institutul de arte grafice „Mercur" Cerni'1uţi.
Anul 1!139.
:n5. SUC1';AV A. Organ zilnic al Ţinutului Sueeava. r;-1spinclitor de
gr;iiu. simţire. faptl1 :;;i gind romiinesc. Cern;"1uţi. 1 i;inuaric 1!l:m - 30
d('(·embrie 1!13!1 ?. Apare zilnic. Direl'lor Hpmulus Cânde;1. Tipografia
,.Mitropolitul Silvestru", Cern[1uţi.
·
lncepînd cu nr. !l5/28 aprilil' 1939, redactor responsabil Ion Humcncu.
:J !fi. OUIZON'J;, Cerni1uţi. nrnrtie 1!13!1 - martie 1940. Apare lunar.
Dirl'dor ·~i proprietar Ol'tav Rusu. Tipografia „Steiner". Cern{1uţi.
lncepind cu nr. 2/iulie 1~139, tipografia „Credin\a Orlodoxi1", Cern[1u~.i.
lncepînd cu nr. 3/octombrie 1!13!1, secretar de redacţie Virgiliu Ioan Ionescu. lncepîncJ cu nr. 4/19:J!I, 'Virgiliu lo;m Ionescu nu mai figurează
ca secretar de redaeţie. Tipografia „Mitropolitul Silvestru" Cerni1uţi.
317. CAU;;NDA!WT. pe anul 1!139. Cernăuţi. Editat de J\·1itropolia
Bucovinei. Tiparul la tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cern;\uţi.
318. CAI.ENDAH CUE.':;TIN pe anul 1939, Hl40, 1943. Ct.•rniÎuţi. Editura Mitropoliei Bucovinei. Tiparul la tipografia „MUropolitul Silvestru"
( 1939 şi 1940). Tiparul fa Tipografia „Glusul Bucovinei" Cern[1uţi ( Hl43).
319. M IORI'f A. Rl'visti'1 literar~ a str;-1]erilor din Cern[1uţi. Cerniiuţi.
15 septembrie 1939 - 15 noiembrie l !l3~) ?. Apare bilunar. Sub conduhttps://biblioteca-digitala.ro
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cerea unui comitet compus clin Biin{1ţ.eanu T, Decule!ic:lJ F', Tf1ulu N. Tipografia „ Viaţ.a strf1 jcreascf1". Cernăuţi.
Anul l!l40.
320. CAU~NDAIWI. OSTA.':)ULUI. pe anul H.140. Societatea pentru
cultura şi literatur<1 ro111~111:1. Cern,·1uţi. Akf1tuit de Ion Negurii. Tiparul la
Tipos,;rafia ,,l\lilropolitul Silvestru". Cernăuţi.
:.121. MCGL Ul. Hevista Sodeti'1ţii literare-ştiinţifice „Bogdan-Dragoş",
Hf1clfn1ţi. Hi1d~1uţj kbruaril• Hl40 aprilie 1940. Apare lunar. Redactori
D. Vicol şi A. Cucu. Tipografia ,.Mitropolitul Silvestru'', Cernăuţi.
:~22. <iUA/l" HU'O\'l!VEAN. Revist:I1 literar ştiinţificii a străjerilor
clin Storojineţ. mai I \1'10 - ?. Ap<U"e lunar. Director responsabil profesor
M;inoil I laiv:1s. Tipografia „Mitropolitul Silvestru'-, Cerni1uţi.
A apiirut un singur numc"ir.
Anul I H4 I.
:123. CAI.RNDANl'J. /~l'AIWIA'L pe anul H14l. Suceava.
:124. HlJU~Tli\lil. AIJ:WINIS'I'UATIE/ P/W\llNCTALE A HU<XW/NI~/. Cern:1uţi. I septf'mbric l!l-11-15 iunie 1H42 '!. Apare de doui1 ori
Pl' Iun;\ sub int;ri jirl'<i s(•rviciului de Pres{1 şi Propagancl~1. Tipografia
.. Bucovin~1·', C'l'l'O<htti.
incepind cu nr: 2/l Ol'tombrie 1~141, S('himbă titlul in MONITO({IJL
OFICl:\L AL BUC'O\.'fNEI. lncepind cu nr. 7-8 ianuarie Hl42. tipografia „GJ;isul Bucovinl'i", Cern;"1u\.i. Înccpind <"li nr. 12/15 martiL· l!M~.
apan· cu un supliment (Supliment la Monitorul Oficial al Bucovinei).
:J25. NLiCOVJNA. ziar ele afirmare rorrnineasci1. J941-HJ.:t4. C'L•rn;-nrţi.
:J21i. ANC!i\UUI. Liceului Ort de fete „Elena Doamna", Cernin1ţi. 1ntocmit ele E. TMangul. Tipografia „Glasul Bucovinei". Cerniiuti. I !1411942; 1!142-Hl43.
Anul HJ-12.
327. S.-\NA'l'ATEA SA'I'EJ.OU. Hevist;I pPntru rc"1spindirl'a cuno~tin
ţelor folositoarl'. Cc•rnt"1uţi. 25 iunie 1942-25 decembrie l!J4:J. Apar<' lunar. PubliC'at[1 de eătn• Directonitul Departamentului Si111i1ti1tii din GuVl'rni1mintul Bucovirwi. Tipografia şi Pclitura „Bucovina". CPrni1uţi.
lncepind cu nr. 2/25 iulie 1942, Tipografia Societăţii Naţionall' de

Editurii şi Art<• Grafie<' ,.Dacia Traiană", SUC'ursala Cerni1uţi. incPpind c·u
nr. 5/25 0(1ombri<' 1942. director dr. Octavian Lupu.
328. HULWI'INUT. UJDVSTRIEI .51 COMEHŢVUJI. S;1ptirminal de
lupt;~1 l)i informaţil' cconomic<I. Cernăuţi. Hi nu~ust 1942-21 octombrie
19-12 '! Apare s<ipU1minnl. Director C. Bivolaru. Prim-redactor V. Porumbitc1. Tipo!-(rafia Societi1ţii Naţional<.• de EditurA şi Art<• Graficl' „Oacia
Traianc"1". sucursala Ccrnflllti.
lncepind cu nr. H/13 septembrie 1942, apare sub conduc('rea unui comitet dl• redacţie.
329. CAMINUL NOSTHU. Art<I, ştiinţă, economie in cămin. Cl'rnfn1ţi,
decC'mbril· 1!l42-aprilic 1!14:1 ? Apare trimestrial. Revist[1 d(• îndrumf1ri
artistice, ştiinţifice şi economice în cămin, editat de Şcoala de gospodăhttps://biblioteca-digitala.ro
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rie 11rban,·1, C('rni1uţi, de sub conducerea d-rei directoare Cornelia Vintu.
lkdactoarc• n•'>ponsabili"i d-na prof. Areta Bî1cu. T!poc:rafia „Mitropolitul
Silvestru", Cernăuţi.
330. BFCO\llNA LITEUAU:l. Suplinwnt st"1pt<"1mînal. Ct•rn<-iu\i. Apare
cu concursul Sod<•t,·qii Scriitorilor Bucovineni. An. 11. nr. :l l /'2<i octombrie l 942-27 februarie I ~144.
incPpînd cu nr. :JH/21 fl'bruaric l!l-t:J, suplinwnt al zi<1rului .• Bucovina"'. Tipogr<ifia Societ<"11ii Na\ion;ile de Editurt"1 ~i Aril' Grafice .. Dada
Trai<ină". Cl•rni1uţi. lncepind cu nr. 42/21 m<1rtie 1!143, suplinwnt chuninical al ziarului „Bucovina"'. începind c·u nr. 52/30 mai I !143. suplinwnt
literar al ziarului „Bucovina". inc0pind c:u nr. 37/4 iulie 1!143. prim n•dactor George Drumui-.
331. J>l~TMAVEIU. Hevista Pk·vdor Şcoalci normale clP fl'lP C<•rn;·1uţi.
rnn-t n43? Nu men\ion0:-iz:1 pL•riodicitatca. Prc~edint;·1 dl' onoare d-na
Stela Popescu profesoari1. ComitC'tUl de eleve : Prc.·~cdinti1 Lucrl'\ia Clocotici. Ml'mbri : Aglaia Late~ . .-\lex. Cudureanu, Aurora Cuc iun•<inu. Cornelb TegZl'şiu. EIPna Manoliu. Aurl'lia Sirl'tl•<inu, Natalia Cojocaru. Tipo~rafia „Mitropolitul Silvestru". CL·rn<"1uţi.
3:l2. A NT 11. Cl'rni1uţi. 1942. lh~dactor C. Bivobru. (VPzi „ F<-1t Frumos" nr. 2/ rn-t:J).
333. BUbETINUI:, OF/ClAt. AL: BUCOVINEI cu supliment, Cernăuţi
1942.
3:14. Bl 'l.ET/Nli L„ Directoratului Simăti1ţii din Gqwrni1mintul Bucovinei. Editat de Directoratul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Cernăuţi.
l!l-l2-l 94:J.
3:15. UEV/STA AUON />liMNVL a elevilor liceului teon·tic de l>i1il•ţi
„Aron Pumnul•' din C(•rn<-mti. Cerni1uţi. Hl42-HJ4;j. Apnre trimestrial.
Tipol.!rafia „Gl;1sul Bucovinei". Cerni1uţi.
incl'pind cu nr. 2/1942, apare trimestrial.
33fi. W~V IST A EU::NA DOAMNA, publicat<·1 d(' PlcV<'le Lic<'ului Ortodox dl' F<>ll• "Elena Doamna•L. GPrni1uţi. Cern1·1u\i. Hl42-194:J/ HIH.
Apan• trimP'ilrial. Tipo~rafia „Glasul BucovinPi". CC'rni1uţi.
337. W·.VISTA m:covrNEI. CPrniiuţi, ianuari<~ Hl42-noil'mbric/d(•C(•mbrie Hl44. Apar<' lunar. Proprietar: Soc:ictatl•a 1wntru eultuni şi li1C'ratura romimi1 în Bucovina. Secretari dL• n·dacţil' : Traian Cantc•mir. Dra::;oş Vitcncu. Tipo~rafia „Mitropolitul Silvestru", Cc•rnăuţi.
Din aprilie 1944 redactori : Constantin Loghin şi Dragoş Vitcncu.
Din noiembrie/decl'mbrie Hl44, redactor Constantin Lol,lhin, tiparul la
Institutul de nrtC' grafice G. Mathieu. Timi~oara.
Revista este infiinţatc"1 de un grup de tineri şi talentaţi c:ondcieri
grupaţi in Societatea pentru cultura şi literatura rom{mc"1 in Bucovina
şi Societatea scriitorilor bucovineni. Din program : „Editind aceasti't rt>vistă, Societatea pentru cultura şi lit(•ratura română în Bucovina este în
tradiţie. Sintcm in plin război mondial. Universitatea ccrnăuţeană nu mai
<.>xistii, cel puţin tcmpon&r. Chiar şi in ac<"ste împrejurări vilr~e orid«rei
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acţiuni literar'-" Sl·ka cit• cultur,·1 ele la noi, izvorit~i clinll·-o indC'lun!,!at:1
traditic culturalii şi ;1linwntat[1 gt'lll'raţii de vizionari. se cerc .<;atisffacut~L
Sufletul Bucovinei este mereu avid de cultura, de mai multă luminii" :!i!•.

Anul 1943.
338. CHO.\'JC.1U\. indrcpt;11· jJC'nlru culturii, likraturia ~i cirt.i1. C('rdL•c(•mbrie l!l43-ianuarie 1944. Apare lunar. Prim redactor Gt•or~c
NoVl•anu. s~·rrdar dl· n·dac\h• G. z. Antotll'SCU. Comiktul de r<.•dac:iil' :
Gec•r;,:l' Z ..·\ntont•sc:u, Constantin Bivolaru, George Orumur. Oumilru lsac:,
Artur NovL•anu, Dan Smint.itwscu, lsidor Todoran. Gt•orgL' Todoran, Aun·l Vasiliu. E. Ar. Zah:aria, TipoJ.:rafia Mitropolici Buc:ovint•i, Cl'rni1u\i.
:J3!l. /'UPASCl\I. Organ de informaţii !iÎ educaţie naţional-c(•ti1ţe1;l'asc:1. Cir~1pulunL! Bucnvina, 15 <1ugust l!l-1:1-20 martie 1!144. Siapt~·uninal.
Aparl~ sub ingrijirl'a unui comikt. Proprietar !)Î
n•dactor n•sponsabi!
Constantin 1Jasci1lu-Oi111ili1. Tipografia
Lt.•on
Ungun•anu, Cimpulung
M1Jldon·1wsc:.
incPpind cu nr. 2/22 august 1!143, fondator ~i director Constantin
Dasci1lu-lX111iW. lncl•pind c·u nr. 5/12 septPmbrie 1943, Sl'Cret.'1r de n•clacţic l. E. Di111ili1.
inccpind cu nr. 18- Hl/20 ianuarie 1!144, I. E. Ofanil0:-1 nu mai apare
!>f•trdar df' reclacţi<•. inct'pincl cu nr. 11 /I noiembrie 1!143. ti?Jarul la tipngr;tfia „Drago~ Gnidinaru•'. Cimpulunr:.: Moldovt'tll'SC.
340. BUCOVINA MEDICAi.ii. C(•rn<""1uţi. ianuarie rn-t3-august/dccembril' 1943 ? Apare Jun;rr. Dircetor dr. I. N<mdri~. Secretar de· redacţie
dr. I. Giiinia. ComitC'tul d!• rPdaeţi(~: dr. I. Bruja, dr. I. Bulbuca, dr. Carclaş. cir. M. Cifa•vid. dr. Gh. Constantilwscu. dr. ŞtC>fon Driaguşan. dr. V.
( ;ec.r~i·scu. dr. T. I Inidl'i. dr. Gh. loanC'ţi. dr. C. luliaş, dr .• Josan, cir. E.
hopl'scu. dr. O. Lupu. dr. M. Ml\xim. dr. C. Mih0:-1cscu, dr. !. Mor:ircanu,
dr. :\str:i Nanclriş, dr. D. Pl'trovan. dr. I. Petrescu, dr. F.. PL•trl'anu. dr.
/\. p, tric,•anu. cir. T. !UilC'anu. dr. O. Sicorschi-lonescu. dr. D. Stol<>tit,
dr. Gr. Ursac:hL·. d~·- All'X. Vrincl'anu. cir. Gr. Tabacaru, dr. l. Tdcm1an.
cir. L. Turc·an. TiDOL!rafia „Mitrooolitul Silvestru". Cern;iuti.
:MI. BUCoi:JN:A l·'OW·;STU:i?A. Pădun·. Vinat. Pl•sc·uit. lkvistia prntru <;tuclien•a b<>l!<itiilor naturak' ah' Bucovim•i. Cc•rni111ti. ianu;:ri<'/marti<'
Hl-i:l-aprilit•liunie l!l-l:l? Apan• trimc!>trial. Comitt•tul de 1·ecJacţil': dir,·ctor in~. Jlip Dan. rc'Chc:tor in1.1. Ştrfan Garbu, nwmbri : in(!. Aurel Vo!0sduc. im Ioan Hat;,111. St•cn•tar de redacţie în(!. 'fl'odosit• Botl'zat. Nu
indic;·1 tipo'..'rnfi •.
342. DEŞTI:· PT A U/~.A.. Funcl;i(.ia cultur:1lil rC't!•ilr1 „Hegt>le Mihni l",
r.l"<Tionala Bucovina. Ct•rnituţi. I-Hi fpbruarie I94:J-15 martie• 1944.
Apan• bilunar. TÎ!)O~rafia Societăţii Nnţionah• ele Editurc.""1 şi Arte Grafice
„Dada Tr;1i.1int1"„ ~4cursala CC'rni1uti.
.. 34.3. GAZ/ff,1 Ji\ID(:S'I'Jili~:T $1
BUCOVINA.
. COMF.UTULUI DIN
Publicaţi<' oficialii a Asociaţi<>i Generale a Industriaşilor şi Comercianţiior
din Bucovina. Cl'mi1Uti. l mai 1943-25 decembrie 1943. Apare de trei
ni1uţi.
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ori P<' luni'1 sub îngrijirea unui comitet de direcţie. Tipografia Socictr1ţii
dC' Editurii şi Arte Grafice „Dacia Traiani'1", Ccrni'1uţi.
lncc>pînd cu nr. 3/30 mai Hl43, dirC'ctor V. Noveanu, secretar de redacţie ing. O. Popescu.
344. FOAIA J>LUGAU!l.Oll STOIWJINETENI. Organ ofidal al Camerei Agricole a judeţului Storojincţ. Storojineţ, octombrie I 943-februarie/martil' 1944. Apan• lunar. ComitC'tul de rl'dacţie : inq. Şc•rban
Flondor, ing. agr. insp. Dumitru Halea, dr. Teodor Sîntu, ing. silvic. Gh.
Protopopescu. Secretar de redacţie inq. I. Resnwri\<i. Tipografia „Glasul
Bucovinei". Ccrn;iuţi.
începind cu nr. 3-4/deccmbrie 1!143-ianuarie l!J44, apare ca secretar de redacţie ~i Vasile I. Bota. La subtitlu se adm11~<i - în colabornrc cu secţia locală „Iancu Flondor" a Societăţii pentru culluri'1 din
Bucovina.
345. ANU ARU[,. Muzeului Bucovinei - io;toric, arheologic, ctnoqrafic>. Ccrn;iuţi Hl43-l 944.
Anul 1944.
346. UEVISTA MAZILILOR .51 RA.Zl·:ŞII.Oll. On:an de lupti"1 prntru
afirmarea rom•ineasci1. Ccrni'1uţi. ianuarie I!lH. Apare lunar. Proprietar
Sodclatca Mazililor şi H<"1zcşilor. Secretar de redacţie Vasile Vitcncu.
Tipografia „Mitropolitul Silvestru", CC'mi'iuţi.
Se parc că a ap<irut un sin~ur număr.
347. MUNCA INTELECTUALA. Solia Moldovei de Sus. Ccrnfluţi.
1!144.

348. CALENDAHUL CUE.5TIN pc anul HlH. Cernăuţi. Tipografia
Mitropolil'i Bucovinei.
349. ALMANAHUL ZIAUUl,UI BUCOVINA pc anul Hl44. Ccrn<"1uţi.
Editura Societi'1ţii naţionale de arte grafice "Dada Traiani'1". sucursala
Cernăuţi.
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ANEXA
1. CALEND"\RIUL (V.

Ţintilă)

Cernău\i

1809-182-l cu

Ccrnnuţi
Cernău\i

1841-1873
1848-1850

intermitenţă.

2. CALENDARUL PENTRU BUCOVINA
3. BUCOVINA
4. FOAEA LEGILOR ŞI A GUVERNULUI

ŢARII
Cerniiu\i
5. GENERALA FOAEA A LEGILOR ŞI A
GUVERNULUI TARII
Cernău\i
6. FOAEA GUVF.BNULUI TARII PENTRU
DUCATUL BUCOVINA
Ct'rn1lu\i
7. FOAIA LEGILOR IMPERIULUI
Cernău\i
8. ORDENACIUNll.E CESARO-REGEŞTIJ.OR
OFICJOLATE DE ŢARA PENTRU DUCA·
TUL BUCOVINET
Cernău\i
9. FOAE DE LEGI ŞJ ORDINACIUNI
Cern{tUli
10. FOAIA SOŢIETAŢII PENTRU LITERATURA ŞT CULTURA ROMANA tN BUCOVINA
Cernăuţi
11. FOAIA ORDINACIUNILOR Consistoriului
episcopal fn trc.>bile bisericeşti ale Diecesei
Bucovinei
Cernau\i
12. FOAIA LEGILOR ŞT ORDINACJUNILOR
pentru ducatul Bucovinc.>i
Cernii11\i
13. PATRIOT
Cernăuţi
14. CALENDARIU (So\ietatea pentru cultură şi
literatură romCmn fn Bucovina)
Cernăuţi
15. AMICUL POPORULUI
Cernăuţi
16. PIPERUŞA
Viena
17. AURORA ROMANA
Cernău\i
18. CANDELA
Cernăuţi

19. STELUŢA

Cernăuţi

20. CALENDARIU (Acar1emia Ortodoxă)
Cernău\i
21. REVISTA POLITICA
Suceava
22. C/\LJNDARJUL POPORULUI
BUCOVINEAN
Cernăuţi
23. GAZETA BUCOVINEI
Cernăuţi
24. FOAIA SATEANULUI·
Cernăuţi
25. TINERTMEA ROMANA
Cernău\i
26. lNCERCARI LITERARE
Cernăuţi
27. DEŞTEPTAREA
Cernău\i
28. CALENDARIUL (Consistoriul episcopesc ort
orient al Bucovinei)
Cernăuţi
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1850

continuă.

1850

continuă.

1853-1860
1861 continuă.
1861-1862
1063-1869
18G5-1869
1868-1927
1870
1872

continuă.

1874-1885
1878-1096
1878-1879
1881-188-1
1882-1946
1883-1884
1886-1895
1886-1891
1088-1913
1891-1897
18!11
18!12
1892
18!13-190·1
1896-1924
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29. PATRIA
JO. TERANUL
:11. SENTINELA
32. GAZETA POPORULUI
33. CAUNDARIUL FAMILIAR
3·t TIMPUL
35. DEŞTEPTAREA POPORULUI
36. PRIVITORUL

1097-1903

Cernău\i
Crrnău\i
Cern Cm ţi

1898
1898-1899

Cernâuti
Cernliuti
Viena, Brilnn
Cc!rnuuti
Cerni\11\i

40 . .JUNIMEA LITimAHA
41. VHTORIUL
TARANUL
43. CALENDAHUI. ŞCO/YLF.I IWMANI!:

42.

ŞCOALA

Suceava
CC'rnăuţi
CC'rniiuţi

Succn\'a
Cc·rnf1uţi

4:l. GAZF:TA BUCOVINEI

·Iii. I.UPTA
47. APARARF.A N:\ŢIONALA
·1R. DREPTATEA

CC'rmiu\i
Ccrn:'1u\i
Cernăuţi

:,.1.
55.
~.fi.

57.
5R.
!">!l
60.
fil.
fi?..

63.
h4.
fi:i.

66.
fi7.

fin.
li!l.
70.
71.

72.
73.
7-t.

75.

18!l9
l!JOO-l!lDI
1902-190·1
J!)02- l!l03
HI02-l!JOB
1903 si 1!)05
1!104-Hl12
şi 191·1
l!l0-l-Hll4
IOOt-?
190•1-l!HO
1nos-1!lOG
1905- 7
1!)06

1906-HJIO
1'10fi-tn011
1'107-?
l!l07-190il

Gura Humornlui
Cernim li
Clmpulun.i:
190i
Molctovcncsr.
l!'lOi--l'llln
DESTEPT A REA
Ccrnlinti
APAHAHJ.~•\ NEJ\MULUJ
r.crm'\11\i
l!JOB- ?
Clmpulung
BUCIUMUL
MolrlovcnC'sC
l!lnB
P.OMANUI.
r.crnău\i
I !llÎR-1 ţH)!l
FOAIA SOCTETNrn ur.A HOM h Nil.OH ~•IC'cavn
lQOll-JlllO
Ccrnl'm\i
c A1.ENDA RUT. COPIII .on
1!lnfl-1 o•n
REVISTA ECONOMICA BUCOVJN'E!\NA Cernl\u\i
l!lOD-?
190!1-1!110
Cernliu\i
PATRIA
Ccrnău\i
l!lO!l-?
GAZETA TAHANULUI
IOOQ-?
Ccrnănli
ALDINA
!!lO't-l!lH
Ct•rnilll\ i
FOAIA POPORUl.llI
l!l09 continuă.
Ccrniiu\i
FOITA CENTRAT.EI
ALMANAHUL JUBH.JAR „Academia
, 0(111
rrrnău\i
Ortorloi.:A"
19011
rerni'mti
GAZETA POPORULUI
l!l10-Hl11
CC'rnău\i
REVISTA POLITICA
GAZETA MAZILILOR ~i RĂZEŞILOR
l(llO-l!ll-1
rC'rnău\i
TlUCOVINENI
Clmpulunp,
BUCIUMUL
HllO
Molrlovenesc
l!l10-1!ll I
JU1clliu\i
ANUARUL I al Gimnaziului ...
1911-l!lM
Cl•rniiu\i
SCOALA
Hll I-?
rernuu\i
GLt\SUL POPORULUI
·!!HI-?
Crrnfm\i
UNIREA NA'J'IONALA
Hl12-1914
CC'rnim\i
VIATA NOUA
l!ll 2
Cerniauti
VREMEA NOUA
Cimpulung
LUMINA
Moldovenesc
11112
FOAIA INSTITUTULUI BIBLIC
1912-HIH
Suceava
ROMANESC

·t!l. ŞCOALA
:iO. CJNSTF.A l\lU!\TEANULUI

51.
52.
53.

1897-1900

Cernăuţi

Cernău\i
CC'rnău\i

37. VOINTA POPORUi.Ul
38. ALMANAH LITERAll
39. AGRICULTORIUI.

4-1.

Cernău\i
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76. CALENDAHUL ~CIETAŢII PENTIW
CULTUHA ŞI Lll'EHATUn.A HOMANA
DIN UUCOVINA
77. THIBUN A TNV ATA TOHI I.OH
78. GAZETA ROMANA
79. CALENDARUi. POPOHUJ.UI
80. CALENDAHUL CIMPUJ.UNGULUI
81. HEVISTA BUCOVINEI

Cc>rnuu\i
Cimpulung
Moldo\•cncSC"
Gurn Humon1lui
Suceava
Cimpulung
Molcio\'l'n<'sc
Bucun•şli

82. VIATA NOUA
H3. GLASUL BUCOVINEI
84. MONITOHUJ. BUCOVINEI
A:; . .-\Nll;\RLIL J.ir·C'11l11i ort.or.
86. GAZETA POPOHULUI
Rî. PASTOHUL
HR. VOINTA POPOHULTUI
89. GAzr-;TA TAHANLJLUJ
90. VHEMEA NOUA
91. BUCOVINA
92. THIHUNA
!13. UNIHEA
94. CUGETAHI
95. HIENA

Şl1•fan

Snc-<:'ava
Ccrnf111\i
Cernnu\i
CC'I Mart· SuC'ea\"a
SuC'eava
Cern;)u\i
Cerm\u\i
Cl•rnău\i

Ct•rm'IU\i
Ct•rni1u\i
Ccrnim\i
Ct•rn1\u\i
Ct•rn[m\i
Cerni111\i-

1914
1914
1!H4-?

1915-l!l2l
1915
1!ll6
1!118
J91A continuă.

l!HR-1919
1918-19:l9
I!H R-1920 ?
1!119

1919-1!120
1919
191fl-1921
l!ll!l-1!120
191!l

191!1
J!H!l-l!l20

Bt1C'11rc~ti

1919-1924

C1·rni1u\i
Cernim\i
Ccrni1u\i
Cernim\i
Ccrm\11\i
Vatra-Dorn"i
H;"1cl ă u \ i
C<.'rni111\i
Ct•1·ni111\i
Cerni111\i
CC'rm"111\i
CC'rni1u\i
Cl·rnim\i

1!11!1-1927
l!Jl9-l!l28
1920-l!J21
1!120-192:1
J!l20-192t

Ct•rmiu\i
Ccrn:iu\i,

1!121-1922

%. ANUAHUJ. Liceului cit• fete:' al stalului

H;·1cli111\i
97. DHEPTATEA
HH. DEMOCl!ATUL
!l!l. AGHICUJ.TOlllUL
100. CUHIEIWI.
.lOI. SILVICULTOIWI.
CAI.ENI>AIWL GLASUL HUCOVI'.\JF.I
CALENI>AIWL FAMIJ.JAH
HEFOHMA
FOAIA OIUJINEJ.Ort
!06. CALENI>AIWJ. COPIII.Olt
107. DF.ŞTEPTAHEA
IOA. CALAUZA AGI?ICUI.TOIUl.OR
MOJ.I>OV1';N I
109. AHCHIVA GHAFICA
102.
103.
10.-1,
10:1.

1!120- 19:111
1920-1!140
1!120-l9:11i
1920

1920-1!12:1
1920
1921-1922

Bucure~li,

110. ŞCOALA
111. ANUARUL Liceului ele sl.<1l
ANUAHUL
ANUARUi.
ANUARUi.
ANUAHLIL
J\NUAHUL
Co\m;:mi
117. ANUAHUL

112.
l13.
114.
115.
l 16.

Liceului
Liceului
Lin•ului
Liceului
Liceului

Dragoş Vodă

rlc lele ...
sl;itului nr. 2
clasic ...

sl;itului nr. 1...
Dimitrie Cantemir

Craiova
Ct•rnau\i
Cimpulun.i.:
MoMovcncsc
Cernim\i

1921-I!l'.!7
1!121-1022

CC'rnău\i

l!I:! t-19:1!1
1921-rnn
I!l21-l!l31

rcrn;)u\i
CC'rnau\i

1!121-1!142

l!l'.!l-ll~:lll

1!121-l!l:H
Liceului Eudoxiu Hurmll7.achi

Hacluu\i

118. ANUAHUL Liceului de stal din Siret
119. ANUARUL Şcoalei normale ... Văşcliuţi
120. ANUARUL Gim11azi11lui de st11t Vijni\a

Ccrnim\i
C1•rni1u\i
Ccrnim\i
Ct•rnfm\i
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112
121.
122.
123.
12.J.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
13.J.
135.

ADEVAllUHI
POPOHUL
ANUAHUL lnstilulului ele orbi.„
ANUAHUL Liceului ele lele nr. 2 Ccrni111\i
VOINTA
CUVINTUI. TAHANIMII
ANUAHUL Liceului real µarticular
ANU AHUL Licc..•ului nr. 3 Cernău\i
CHEDINTA
SPERANTE
CURIEHUL COMEHCIAI. ŞI JNDUSTHIAL
JUNIMEA LITERARA
JOCUHJ AHITMETICE
VOINTA ŞCOALEI
ANUARUL liceului„.
136. ALMAN1\HUL Arhiclil'cczci Ortodoxe a
BUCO\'inci
137. DE.5TE.-\PTA-TE HOMANE

1!122-1!123

C1·rn.:1u\i

1922-1923
1922-1!126
1922-194!1
l!J2:1-l!J2.J

1922-1927
Hl22-l!l.JO
C~·rmh1\i
1922-19:15
Gura Humorului 1!122-l!J:?.:J
C1·rm·111\i
1!l22- I !128
C~rni111\i

C1•rni1u\i
C1•rni1u\i
Cc..•rni111\i
11123-1924
Cl'rnim\i
1923-)1)37
Ct•rni1u\i
1923-1932?
Cc..•rni1u\i
I 92:1- HJ43 ?
Gura Humorului 1923
Cc..•rni1u\i
Ccrnău\i

Cimµul ung
Mol clo\' <•nc•sc
C<·rm'm\i
Boto-:;ani'
C1·rniau\i

138. C1\LENDARUI:.
139. GAZETA ŞCOLII
HO. ANUARUL I !ii 11

Ccrni1uti
Ccrni1U\1
C1•rni111\i

Şcoala

1!1:!3-l!IH

normalii

Vt1şcuu\i

1!123

141. ANUARUL I al Ateneului român clin
Ciucleiu
142. ANUAHUL Universili1lii...
143. ANUAHUL Consel'\•alorului„.
144. JUSTITIA
HS. CALENDARUL GAZETEI CUVINTUL
TAHANIMII
146. FULGEHUL
147. GAZETA BUCOVINEI
148. ARCAŞUL
149. HACU
150. 1-'HEAMATUL
151.
152.
153.
154.
155.
146.
157.
158.

w2:1-rnw
I 92:1-1!137

CODRUL COSMINULUI
ANUARUL Universiti1\ii clin Cc..•rn:'IU\i
CALENDAHUL
CALENDAHUL POPOHULU I CHE.':)TIN
SENTINELA ROMANA
ANUARUL
ANU1\RUL
DHEPTUI. NOSTRU

SLoroJinc\
C1•rni1u\i
C('rni111\i
Cimpulun.:
Molclo\'('nesc

1923-1933
1923-1!139
1!124-1928

Cc..•rni111\i
Cc..•rnim\ i
C1•rni1uli
Vnlra-Dornei

1!124-?
1924
1!124-1925
1!12~ -1!1:15

Ct•rniauţi

J!J2.J-l!l:IJ

Cimpulun.:
M olclovt•ncsc:Cl•rn;iu\i
Cerni111\i
Ct•rni1 u \ i
SUC'l'il\'a
Vatra Dornei
Slorojinl'\
Ct·rn;'mli
Craiova
Ct•rni11J\i
Chi>;ini111

1924-192!)

1924
1!.12.J-l!l:l9
192s-1n:m
1925-l921i
l!l25
1!125-1926
lfl25-JH27
1!!25

BUC'lll'C'~li

!!12,1-194.J
1925-lfl3B
1925-1927

Hi2. Llm:HTATEA POPOHULUJ

Cerni1u\i
Ccrnfau\i
Cimp11l11ng
Moldo\'l'nesc
Bucure5ti-

163. CAJ~END:\RUI. POPORULUI
Hi4. MONITOIWL OFICIAI. jucl. Riuli'iu\i

SuC'cava
n,-.c1.-1u\i

159. ANUAHUL liccului rc<1l ortodox„.
160. GAZ1'~TA POPORULUI
161. SFATUL NOSTHU

Slorojinc..•ţ

https://biblioteca-digitala.ro

l925-Hl26·
1!126-1!131
l!J2'i
1!126.

PHESA HOM:\NE.l\SCA IN BUCOVINA (180!1-1!144)
16.>. GAZETA AGIUCULTOl!IJ.OH
166. MONITOIWL OFICl1\J. al jud. Cerni1uţi
167. BULETINU!. 01-'ICJAL al Caml•rd ele
l'001CT\

16H. MONITOIWJ. .IUDETULUI CIMPULUNG
169.
170.
Iii.
172.
li3.
17-1.
175.
176.
177.

MONITOHUI. jucle\ului Suc·<'a,·n
FAT FIWMOS
VI1\TA :\1.BINELOH
BUCOVINA
CAJ.ENDAHUL
CALENJ>:\IWL POPOHULUI
CALENDAHUL
CALENl>1\l!UI. POPOHULUI
lll!:VISTA TINJm1;v111

1711.
17!1.
IRO.
181.
IR2.
183.
Ul4.
IH5.
IH6.
187.
!HR.
IH9.
190.
191.
192.
193.

]NDHEl'TAHEA
LUCEAFAHUL CAHPATILOR
VOINT,\ T1\H:\NIMll
SPECTATOHUI.
PHOGHESUI.
HEVISTA FILOLOGIC:\
CUHIEl!UJ. SUIUJOMUTILOR
CIHLIGAŞUL

BUI.l';TINUL
BULETINUL
UHZICA
CUVINTUI. HADAUTn.on
CALENDAHUL ROMANESC
SATIRUL
ECOU DE CODIW
BULETINUi.

194. CEAS
195. ALMANAHUi. POPOHUJ.Uf
196. FOAIA OFICIAL.<\
197. LUCEAFAHL'I. CAHPATll.OR
198. lNDREPTAHE1\
199. POLITICA
200. ANUARUi, lin•ului ortodox...
201.-TIHBUNA
202. CLOPOTEI.Ul.
203. MF~<;ERJ1\ŞUL. DEil GE\\'EROETREJBENDE
204. EVENIMENTUi. 1.ITlmAH
205. ANUAHUL„. inv1'\\;"1mint11l11i primar
206. AVINTUL T:\R:\NIST
207. DF.SROBIREA
208. ALMANAHUi. SP!-:CIAI. DIN HUCOVINA
ŞI BASARA'AIA
209. ALMANAHUL POPO!WJ.l!I ILUSTRAT
210. MUNCA INTELECTUAL ..\
211. REVISTA nmTAŞILOH
212. BUI.ETINL11. MIHAI EMTNESCl_T
213. VHEMEA :-.'OUA
214. MONITOl!UL CO:\IUNAJ.
215. HULETINUI. 01-'ICIAl. ŞCOLi\H

Rl1cli111\i
Ccrnih1\i
C<'rni111\i
Cimµulung
Moldo\·C'ncsc
Sucl'ava
SUC'Cil\';l
Ccrnilll\i
Ccrni111\i
Ct•rnf1u\i
Ccrni1u\i
Cl'rni1U\i
Ccrnim\i
CC'rni1uţ i
Mihi1il1?ni
Cl•rni1u\i
fli1d{iu!i
Ccrm\uţi

C<.•rni1u\i
Ct·rnuu\i
Ccrni1u\i
Cl•rn;'.111\ i
Ct·rni1u\i
Ccrnim\i
Ccrn1\uli
CPrni1u\i
l~licll111li

CPrni111\i
Cc•rni1u\i
Ct•rni\u\i
Cimpulung
MoMon•nesc
Ccrni1u\i
Cc•rni111\i
C1•rni111\i
R1ulfm\i
CC'rnf111\i
Ccrmh1\i
Cl•rni111ţi

Ccrniluti
Storojim•ţ

l!l26 : l !l::!B
1!12fi

rn:m
rn:m-1932
1921i-1944
1926-1!128
l!l2i-?
1927-1937
l!l27
1!127
1!12i-l!J32
1!127-19:15
1!127-1928
1927-?
192i
l!J27-192R
1!127-1!130
l!l~i-1!128?

1!127-1!128
1927
1!127-1!1311
1!127
1!127
1!12 i-1!128
1928
W::'8-HJ31
]!;2[1-1 !130
1928
1!12R-l!l40
19:.!R-1!131
1!1'.~8

1!128
!!lW-?

1!128
192H-l!l:ll
19::!11- l!J30 ?
l!'l2!1-l!l30
192 11-1936

Ccrni111\i
Cerni1u\i
Ccrni111\i
Ccrni1u\i
Cimp11l1111g
Molclon•nc"c

Hl29-1930

Satu MarC'
CC'rniiu\i
Cern ăuii
Cl•rnii11\i
r.crni111\ i
SucC'a\'D
V:1tra · Dornl'Î
StoroJinet

1929
1930-1931
1930
1930-1931?
1!!30-19-14
1930-1931?
1930-1931
1!131-1!132
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11129
1!12!J
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216. ALMANAHUL AHMONIEI
217. LUPTATOHUL

Ccrmiu\i
Hm. Vilcca
Ccrnim\i
218. CHONICA HOMANEASCA LA CEHNAliTI Ccrnl1u\i
219. MONITORUL COMUNAL
Cl•rnău\i
220. BULETINUL
Cermiu\i
22l. CODHll BUCOVINEI
Ccrnf1u\i
Ccrn(1u\i
222. LUMEA NOASTHA
Cl•rnl111\i
223. INFORMATOHUL BUCOVINEI
22,t. HEVJSTA ASOCIAŢIEI COHPULUI
DIDACTIC MEDICO-PEDAGOGIC
C:crni1u\i
DIN HOMANIA
IU1chiuli
22:>. JNDHUMAHEA
Storojim•\
226. IZBINDA LUMINII
227. CUHIEHUI. PHOVINCIAL BUCOVINE:\~ Slorojinc\
Hi1chh1\i
228. INDHUMAHEA NOUA
CC'rni1u\i
229. HEVJSTA DE PEDAGOGIE
Cl'rni1u\i
230. GAZETA GOSPODAIUl.OR
Solunl•\!31. TAHA FAGILOH
Suecava
Ct•rmiu\i
232. CBAINICUL BUCOVINEI
Hi1ch'1u\i
233. REVISTA PADUIULOH
Ccrnim\i
234. LEGlUITOllUL ROMAN
Burdujcni23:1. CREDINTA APOSTOLICA
Su('(•a\'a
Cl•rni1U\i
236. JN PHEAJMA GINDULUI
Cl•rmlu\i
237. FOAIA SATto:ANULUI
Cl'rn(m\i
23R. VOLUNTAHUL BUCOVINEAN
Storojint•ţ
239. UULETINUL OFICIAL
Ccrni1u\i
240. HENAŞTEREA
Hf1cl[111\î
2H. GAHDA BUCOVINEI
Cîmpulun~
242. CARVUNAHUL
Moldo\'t•nesc
Cerniiu\i
243. CALENDARUL POPOHULUI
Ct•rni1u\i
2-14. CHEMAHEA VHEMJI
Cerni111\i
245. 13ASAHABIA DE AZI
Succa\'a
• 246. GLASUL SUCEVEI
Cl•rni111\ i
2,17. PAGINI JUHIDICE
Cc·rniiuli
2-18. CHOITOHUL
Cerm\u\i
?.49. TEMPO
Cc-rnim\i
2:10. GAZETA MATRIMONIAi.A
Cerni1uti
251. ASOCIATIA
Ccrnim\i
252. SFETNICUL PLUGARULUI
IWcl:\11\i
2Ti3. GAZETA 11.USTHATA TRICOLOIWL
S11cC'aVa254. CHAINICUL CETATII
Burcl11jcni
Siret
255. FHEAMAT
Cerni111\i
2:i6. CHAI NOU
S11c!'ava
257. OHIENT
Hi1di\u\i
2:,a. MUGURI
Cerni111\î
2f19. ADEVAIWL BUCOVINEI
260. VIATA BUCOVINEI
C':t•rnfiuti
C':l•rni111\i
261. ANUAHUI.
Ci•rnf111\î
262. GAZETA PHOPHIETAIULO!t
263. JIUNTJI NOŞTRI
Cl•rni111\i
CC'rn{111\i
21i4. CALF.NDARUL
265. BULETINUL ASOCIATlUI';ll
Cl•rmiu\i
"266. PI.Al
Cermiu\i
267. ORION
rt.lcb·1111i
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1931-19-13
1931-1932?
1931
1931
1931
1931
1931-1932
1931
1931-1936
1931-1933
1931-1932
1931
1931-1932
1931-1932?
1931-1932
1931-1932
1931-H132
1931-1934
1932
1932-1934
1932-1933
1932-1933
1932-1933
1932-19-12
1932
1932-1933
1932
1932-1935
1932
1932
1932
1933-19.W1933
1933
1933
1933
1933
1933-1935
193:J-1934
1933-1936
1933
1933
1933
193:1-?
1933-193[1
1933-1938?
19;14
1934-1937
193-1, 1936
1934
193-&
1934

PRESA ROMAN1':ASCA iN BUCOVINA (1809-1944)
268. ANUAHUL Gimnaziului de bi1ie\i

Laţcu

Vodă

269. CALENDARUL DE SEHVICIU AL
FUNCTIONAHULUI COMUNAL
270. CUVINTUL PHEOTESC
271. SUCEA V A
2î2. CEHNAUTI MEDICAL
273. BULETINUL Camerei cit• munc;) CC'rnlluţi
274. SUFLET HOMANESC
275. ICONAH
276. INSEMNAHI SOCIOLOGICE
277. GJNDIHEA ECONOMICA
278. ASOCIAREA
2î9. PREGATIREA PROFESIONALA
280. CUVINTE NOUA
281. VHA.JA CEREMUŞULUI
2R2.
283.
284.
285.
286.
287.
28H.
289.
290.
291.
292.
~3.

294.
295.

1934/1935

Cernău\i

1934
1934-1939
1934-1937
Hl34-1940
1935
1935
19:15-1937
1935-1940
l!l35-1936
1935-1936
1935-?
1935-1937

Hl1chiu\i
Succmv.i
Ccrnliu\i
CC'rmlu\i
Vatra-Dornl'i
C<·rnflu\i
CC"rnău\i

Crrnău\i

Crrni'iu\i
Cern1\uţi

Coz meni
Vijni\aStorojinc\
Vatra-DornC'i
VOCEA DOHNELOR
Cimpulung
MONITORUL judC'\ului Cimpulung
MoldovcnC'sc
. CC'rnfiu\i
BULETIN OFICIAI.
Cermiu\i
ANUAIWL GENEHAL
C<•rni1u1i
BULETIN
Hi1d1iu\i
OCOLUL SILVIC
Cuciurul MarcŢAHA ŞIPENl'l'ULUI
Hadili111
llach"1u\iSILVICULTORUL
Vatra Dornl'i
Ct•rni1u\i
DOINA NISTRULUI
Ccrniiu\i
DRUMUL IJHEPT
Crrni1u\i
COMEHT ŞI MF~'>EHIE
Cermiu\i
FHONTUL ROMANESC AL BUCOVINEI
GJNDURI CHEŞTINEŞTI PENTHU
ZIDIREA SUFLETEASCA A POPOHULUI C1•rn:iu\i
Cimpulun,11
STRĂJERUL
MoldO\'<'nC'~r

296. ANUARUL Milropolil'i Burovinri
297. 1'411'-A SAMANATOHUL SA SEMENE
SAMJNŢA SA
29~.

lULETINUL
299. CALEND:\RUL POPORULUI
300. CALENDAHUL !jl AG1':NDA PENTHU
TOATE CATEGORIILE
301. ORIENTARI NOI
302. TIMPUL EMINESCIAN
303. CAIETUL STHAJEIWLUJ Tăriii Rarancra
304. AHTA
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
:112.

Siret

OETH, Slr<1ja

ANUAHUL Reuniunii muzical clrnmaticc...
DEŞTEAPTA-TE CBEŞTINE

BULETINUL
MONITORUL TINUTULUI SUCEAVA
GAZETA DIMINEŢII
FOND ŞI FORMA
BRITANICA
LUMINA

Cerni\u\i
Cimpulunl{
Molclo\·ent•sc:
Ct'rn1)11\i
Ct•rn1l11\i

19:16
1936
]!)36-1949
1936-19.W
1936
1936
1!136-1939
1!136
l!l36-1938
1936
HlJf>
19:J(j
1!137
l!\li-1938

Hi37- '>
!!1:17
19;17

rn:11

l!J37

Ct'rn1i11\i
Comnne)liSuc-cav••
Ct•rnl111\i

19Ji

C<'rniiu\i

1937

I !J:J7

Bucun·~1i

CPrn1i11\i
Surca\'a
Cermiu\i
Ccrn{111\i
CPrnim\.i
Cermiu\I
CC'rniiu\i
CC'rni1u\i
Ccrn1i11\i
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1938
1938-19-lO
1938
1938-1939
1931!-1940
1938
1938-194-l
1938-1939
l!JJ8- l!l3U
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CALENDAH CHEŞTIN
HEVISTA lJOMNIŢA ILEANA
SUCEAVA
ORIZONT
CALEND.ARUL
CALENDAR CllE.STIN
MIOIUTA
.
CALEND,\RUL OSTA$Ul.Ul
MUGUIU
GHAIU BUCOVINEAN
C1\LENDJ\rWL EPARHlAL
BULE'J'INUJ. ADMlNISTHAŢIEI
PHOVINCIALE A BUCOVINEl
325. llUCOVIN /\
326. ANUAHUJ. Liceului ort ele fC'tc: ..
327. S1\NATATEA SATELOH
328. BULETINUL INDUSTHIF.1 ŞI
COMEHTUI.U l
329. CAMINUI. NOSTIW
330. BUCOVINA I.ITEHAlt:\
331. PRIMAVERI
332. AHTA
333. BULETINUi. OFICIAL AI. BUCOVINEI
334. BULETINlJI. ...
335. REVlSTA ARON PUMNUL
336. HEVlSTA ELENA OOAMNA
337. HEVISTA BUCOVINEI
3R3. CHONlC.l\n

313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.

339.
3-10.
341.
3-12.
343.

34-1.
3-15.
346.
347.
34R.

':1-19.

POPASUHI
BUCOVINA MEDICAi„\
BUCOVINA FORESTIERA
IJEŞTEP"l'J\HEA

GAZl;:TA INDlJSTRIEI 51 COl\1ERŢULUI
DIN BUCOVl1'4A
FOAIA J>l.UGAHILOH STORO.llNETENI
ANUARUi.
REVISTA MAZILII.OH ŞI ltt\7.E.511.0lt
MUNCA INTELECTUALA
CALENDARUL CRF.ŞTIN
ALMANAHUL ZIAIUIT.Uf BUCOVlNA

Ccrnuu\i
Ct·rnau\1
Ct•rnau\i
Ccrnau\i
r.erni1u\i
Cl'r111\u\i
Cernăuţi
Cl'rm·1uţi

H1\clf1u\i

1938
J93H

1939
1939-1940
193!1
1939 19·10: 1\IH
1939
1940
1940

Storojineţ

rn4o

Succa\'a

1941

Cern;iu\1
Cl•rnuu\i
CPrnf1u\i
C\•r111111\i

l!l-11-1942
Hl-ll-19H
lfl-ll-194:1
1942-19-lJ

Ct·rn{m\i

J!J42

C<·rni1u\i

I ~I-l 2-1 !J-13

CC'rm·1u\i

1942-1944
l!l-l2-J 9-13 '!
1942
1942
1942-1943
19-12-19-l3
19-l!?-19-14
1942-194-1
19-l3-t9H

Ct•nuiu\i
Ct•rni1u\i
Cl·rni111\i
C<·rnl111\i
Cl'r111\Uli
Cprnimli
Cl·rni1u\i

Cl·rm\uti
Cimpulun.L!
Molclo\"l'n<.•sc
C:t•rn(1U\Î
Ccrnimli

CL•rmiuli
Ccrm\u\i

Ct·rni1u\i
Ccrniiu\i
Ct•rnim\i
Cl·rmlu\i

C1·rnAu\i
Cernău\I
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H143-19H
1943
1!1-13
l!l43-19H
l!.1-13
194:1-19H
1943-1!14-I

194-1
194'1
19H
19-14

R<lsume

L'autcr prcscnle Ies publicalions 1>C!riodiqucs rnumaines de Bukovine. a parlir
dl' Hlll!I, dale de la parulion du premier „CAL~:NDRIER" rnumain.' jusqu'en 19.U.
On prL'sente Ies donnees bibliographique.s des periodiques roumains de Bukovinc el de 1·„1ranger, mais edilcs par des gens de Bukovine, sous ta forme d'un
cataloi:uc analyliquei la ou cela s'impo.salt, lout en faisant des considl'ralions dt•lallt•e.s .sur Ies condilions socio-cconomiciues el politique de leur parution. meUant
l'.ncc1·nl sur la contribution de la pres.se roumninc de Bukovine a la lutte poUI."
l'indcpcml3ncc. arin de rcaliser l'unlle nalionnlc statale.
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