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I. Bucovina-scurta privire istorică

In contextul politic şi militar din a doua jumătate a secolului al XVIII- 
lea, cind în estul şi sud-estul Europei se ciocneau interesele Rusiei, Aus
triei, Prusiei şi Imperiului otoman, cele două principate româneşti. Mol
dova şi Muntenia, au avut de suportat, in afară de prezenţa pe teritoriul 
lor a trupelor de ocupaţie cu tot cortegiul lor de nenorociri, şi pretenţiile 
anexioniste ale Rusiei şi Austriei.-

In anul 1772, Austria, Prusia şi Rusia împart pentru a treia oară Po
lonia, Habsburgilor revenindu-le Galiţia. După această anexiune, diplo
maţia austriacă s-a gîndit imediat, la posibilităţile creării unei legături di
recte între Galiţia şi Transilvania. Şi cum această legătură nu se putea 
face decît prin teritoriul Moldovei, puternicul vecin hotărăşte să rupă 
din acest străvechi părriînt românesc, aşa cum reiese din. scrisoarea adre
sată, la 20 septembrie 1774, de cancelarul Kaunitz lui Thugut, ministrul 
'austriac la Constantinopol : „Precum v-am înştiinţat, deci zi unea imperia
lă este de a lua în stăpînire cunoscutul judeţ al Moldovei11 '). între mo
tivele care I-au determinat pe împăratul Iosif al II-lea să anexeze „...acel 
colţ care se mărgineşte cu Transilvania, Maramureş şi Pocuţia“-, enu
merăm : stăvilirea emigrărilor populaţiei româneşti din Transilvania peste 
munţi, exploatarea din punct de vedere comercial a zonei prin influen
ţarea comerţului, de la gurile Dunării în avantajul Austriei, 
atitudinea binevoitoare a Rusiei faţă de această anexiune ar fi deschis 
calea unei apropieri ruso-austriece care, la rîndul ei, ar fi determinat, poate, 
Petersburgul, la o atitudine de neamestec in problemele confesionale din 
Traasilvania unde habsburgii duceau o intensă activitate de catolicizare 
şi, nu în ultimul rînd, marile avantaje economice ce se profilau din ex

ploatarea solului şi subsolului Bucovinei.

Şi cum Moldova era ocupată de. trupele ţariste ca urmare a războiu

lui ruso-ture, diplomaţia austriacă avea nevoie de „colaborarea^ feld- 
mareşalului Rumianţev, comandantul şef al armatei I ruse. „Bunăvoinţa14 

acestui general rus este cîştigată de habsburgi printr-un cadou de 5.000 
galbeni şi o tabachere de aur împodobită cu briliante ". La 1 octombrie 1774, 

după ce trupele ţariste au evacuat ţinuturile Cernăuţului, Sucevei şi Cim- 

pulungului, armatele habsburgice intră in Moldova, ocupînd partea de 
nord a acesteia, care se va numai apoi Bucovina. însuşi Kaunitz recu-
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noaşte brutalitatea procedurii arătînd că : „...Poarta va protesta în con
tra purtării noastre samavolnice"

Şi pentru ca totul să se aranjeze ca între marile putori care hotărăsc 
după bunul plac soarta altor popoare, diplomaţia habsburgică mitueşte 
cu sume mare de bani pe înalţii funcţionari ai Porţii. La 3 iulie 1775 
Thugut, consulul Austriei la Constantinopol trimite cancelarului Kaunitz 
„nota de plată“ care a costat pe habsburgi recunoaşterea de către Turcia 
a răpirii nordului Moldovei : „Am onoarea a vă alătura în două exem
plare expunerea despre acele cheltuieli extraordinare care au trebuit să 
se facă cu ocazia afacerii bucovinene... Aceste cheltuieli laolaltă se urcă 
pînă acum la suma de 15.012 piaştri şi £0 parale, sau in monedă ces reg 
la 16.889 florini 374 cruceri" 5.

Teritoriul anexat însuma 10.441 kmp şi o populaţie de 75.000 locui
tori (16.000 familii) în majoritate covirşitoare, rom âni'. Recensămîntul 
efectuat în 1776 în Bucovina din ordinul generalului Spleny a dat urmă
toarea structură a populaţiei pe clase ; 328 familii de boieri şi răzeşi, 
1055 preoţi şi călugări, 330 dregători şi negustori, circa 15.000 familii de 
ţărani. Conform aceluiaşi recensămînt. in afară de populaţia românească 
net majoritară, se mai aflau 526 familii de evrei, 294 de ţigani şi 58 de 
armeni s. Din numărul total al ţăranilor, circa 60.000 erau români şi nu
mai 6.000 erau huţuli veniţi din Pocuţia şi stabiliţi în nordul Moldovei 
pe la 1756

în perioada cit Bucovina s-a aflat sub dominaţie habsburgică, se 
disting mai multe etape.

1. Etapa aşa-zisului guvernămînt militar, deşi scurtă, a avut impor
tanţa ei prin aceea că a constituit o perioadă de acomodare în care auto
rităţile militare au luat măsuri menite să integreze acest toritoriu siste
mului economic, administrativ şi politic austriac. A fost perioada in care 
sub directa supraveghere a autorităţilor militare, opoziţia românească, ac
tivă sau pasivă în manifestarea ei a fost sistematic şi dibaci reprimată 
prin masiva colonizare a Bucovinei cu străini, prin desfiinţarea centrelor 
de puternică spiritualitate românească (mînăstirile ortodoxe) şi la nevoie 
prin măsuri poliţieneşti. Atunci cînd autorităţile habsburgice au conside
rat că deţin toate pîrghiile vieţii social-economice, politice şi militare ale 
Bucovinei, au trecut neîntîrziat la lichidarea autonomiei acesteia, inclu- 
zind-o la provincia Galiţia.

2. Etapa încorporării la Galiţia poate fi considerată ca cea mai ne
fastă din istoria Bucovinei, a românilor de aici. Bine gindită din punct 
de vedere al stăpinirii habsburgice, includerea forţată a Bucovinei la Ga- 
liţia poloneză şi catolică a însemnat continuarea mult mai intensă şi mai 
brutală a distrugerii a tot ceea ce era românesc, în toate domeniile de 
activitate. Sistemul de organizare economic tradiţional românesc cu insti
tuţiile sale a fost desfiinţat, Bucovina fiind reorganizată după sistemul 
austriac şi încadrată cu personal german şi slav. în  scopul exploatării cit 
mai intense a bogăţiilor Bucovinei dar şi pentru a fi folosite în scop mi

litar, se iau măsuri pentru refacerea reţelelor de drumuri şi construirea
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altor noi. Astfel intre anii 1786 — 1809 se construieşte un drum de mare 
importanţă strategică între valea Prutului şi valea Moldovei. în anul 
1814 se termină lucrările de modernizare a vechiului drum Cernăuţi — 
Şiret —  Suceava — Gura Humorului — Cîmpulung Moldovenesc —  Va
tra Dornei.

Limba română, limba populaţiei autohtone a fost alungată din şcoală, 
din biserică, din toate instituţiile publice, devenind, deşi limbă a popu
laţiei majoritare, limbă neoficială.

Puternic lovită a fost biserica ortodoxă, instituţie păstrătoare a tra
diţiilor ,româneşti. Prin secularizarea averilor mînăstireşti şi ale biseri
cilor, prin desfiinţarea a numeroase mînăstiri şi schituri, prin obligati
vitatea ca preoţii ortodocşi să se pregătească în seminarii catolice unde 
studiul se făcea în limba germană şi latină, prin subordonarea Bisericii 
ortodoxe din Bucovina mitropoliei din Karlowitz. prin promovarea în 
fruntea bisericii ortodoxe a unor elemente străine, s-a urmărit ruperea 
legăturilor fireşti cu Moldova, cu tot ce era românesc, cu trecutul nea
mului nostru.

In încercarea lor de a şterge din sufletul şi memoria românilor trecu
tul istoric al acestui pămînt strămoşesc, autorităţile habsburgice pun ur
mătoarea rezoluţie pe memoriul locuitorilor din Suceava care cereau ocro
tirea bisericii Mirăuţilor : „...de va trebui oricui din tîrgoveţi piatră pen
tru casă sau pentru alte zidiri noi“, să ia piatra necesară14... din zidirile 
cele vechi“ ,H.

Populaţia românească s-a pronunţat împotriva încorporării forţate a 
Bucovinei la Galiţia, împotriva politicii de deznaţionalizare promovată de 
imperiul habsburgic. în acest sens stau mărturie memoriul lui V;isile Balş 
prezentat, la 1781 Consiliului aulic de război de la Viena şi apoi împăra
tului Iosif al II-lea 1l, memoriul lui Dosoftei Herescu din 1786 l2, răscoala 
din 1805 a ţăranilor din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc îm
potriva stăpinirii habsburgice ,;î.

3. Etapa 1848— 1918 reprezintă o adevărată renaştere politică, econo
mică, socială şi culturală a românilor de aici, o puternică afirmare a aces
tora pe toate planurile societăţii.

Revoluţia română de la 1848 din care a făcut parte integrantă şi re
voluţia din Bucovina a demonstrat unitatea de gîndire şi acţiune, idea
lurile pentru care luptau revoluţionarii din provinciile istorice româneşti, 
în Bucovina revoluţia se declanşează la 22 martie 1848, cînd la Cernăuţi 
are loc o mare adunare populară cu care prilej se constituie un comitet 
revoluţionar şi o gardă naţională. Asemenea acţiuni au loc şi în cele
lalte < oraşe din Bucovina1'1, între care şi la Suceava, unde comandanţi 
era Serafim Căluşel 15.

in condiţiile avîntului revoluţionar are loc la Cernăuţi o adunare a 

românilor din toate categoriile sociale cu care prilej se alcătuieşte un 

program in 12 puncte cu care românii urmau să se prezinte la alegerile 
din vara anului 1848. Printre cele mai importante cereri menţionăm : 10 

Separarea Bucovinei de Galiţia şi crearea unui ducat independent al Bu-
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eovinei ; conservarea naţionalităţii române prin toate instituţiile ; desfi
inţarea clăcii şi dijmei ; îmbunătăţirea sistemului fiscal ; libertatea co
merţului in special al schimburilor cu Moldova ; înfiinţarea unui institut 
de credit; întocmirea unui nou cadastru funciar; libertatea credinţei, 
egalitatea confesiunilor, scoaterea bisericii ortodoxe din Bucovina de sub 
dependenţa mitropoliei din Karlowitz.

Programul revoluţiei române de la 1848 din Bucovina, cunoscut sub 
numele de Landespetition der Bukowina (Petiţia Ţării), este o dezvoltare 
a programului in 12 puncte elaborat in martie 1848. Programul sintetiza 
principalele revendicări ale românilor, dar nu şi pe cele referitoare la ţă
rani ,7.

La 24 iunie 1848, cu prilejul alegerilor, populaţia Bucovinei a desem
nat pe cei 8 deputaţi pentru Parlamentul imperial, nefiind ales nici un 
boier sau cleric ci 7 ţărani şi un intelectual din partea oraşului Cernă
uţi. Aceştia erau Mihai Bodnar din Voitinel, Miron Ciupercovici din Fundu 
Moldovei, Vasile Cirste din Boian, George Timiş din Cupca, Luchian Co- 
biliţă din Putila, Vasile Morgoş din Coţmani, Ion Daneliuc din Ilatna 
şi profesorul Anton Kral, directorul gimnaziului din Cernăuţi ,s Rezulta
tul acestor alegeri era o expresie a setei de dreptate şi voinţei masei ţă
răneşti dornice să-şi facă auzit glasul la cea mai înaltă tribună a dezba
terilor. Motărirea arăta neîncrederea ţărănimii faţă de boerimea liberală 
care consultată de guvernatorul Bucovinei în problema aplicării deciziei 
imperiale, din 17 aprilie, tergiversa desfiinţarea boierescului19. în diferi
tele comisii ale parlamentului ţăranii au fost apărători fideli şi intransi
genţi ai celor mai avansate revendicări sociale şi naţionale. Cu îndreptă
ţit temei, deputatul Cernăuţiului, Anton Kral.-intr-un manifest din 1849, 
către populaţia Bucovinei relata : „...parlamentul n-a răspuns întruto- 
tul aşteptărilor noroadelor11, dar preciza el, „vina nu e numai a parla
mentului ci mai mult a particularei naturi a statului austriac şi a sis
temului ocirmuitor de dinaintea lunii martie care în loc să apropie deo
sebitele naţionalităţi, unele de altele, le pune în necontenită duşmănie11 '-20. 
Astfel, cînd deputaţii români împreună cu Anton Kral reprezentantul mi
norităţii germane au cerut despărţirea Bucovinei de Galiţia şi acordarca 
statutului de autonomie, ceea ce însemna înlocuirea administraţiei şi lim
bilor germană şi polonă cu limba română, cercurile imperiale au încura
jat si susţinut cererea rutenilor de a menţine Bucovina in cadrul Ga- 
liţiei, pentru a anihila cererile românilor. 21 incit, nota Anton Kral, unii 
deputaţi ai Bucovinei au petiţionat împotriva lor, pentru că „...au fost un 
instrument în mină străină1122. Sintetizînd numeroasele petiţii sosite din 
satele bucovinene, Mihai Bodnar a inminat parlamentului un impresio
nant memoriu cerind autonomia Bucovinei, alegerea in dregătorii mai ales 
a pămîntenilor, înfiinţarea şcolilor naţionale de toate gradele, inclusiv a 

unei universităţi. După cum arăta, mai tirziu, Mihai Bodnar, revendică
rile cu caracter naţional şi social urmăreau să spulbere falsele acuzaţii 
ale unor deputaţi care îi atacau pe deputaţii români că, prin autonomia Bu
covinei, ar voi să menţină populaţia : „în robia preoţilor şi boierilor". Pro-
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nunţîndu-se pentru „un viitor mai bun pentru întreaga patrie1', deputaţii 
români in frunte cu Mihai Bodnar doreau asigurarea unor condiţii mai 
drepte şi mai umane de viaţă şi muncă in cadrul Bucovinei autonome, 
pentru locuitorii de aici „fără nici o asăbuire de lege şi limbă4' 2:i.

în ceea ce priveşte programul social al revoluţionarilor din Bucovi
na, acesta a fost formulat in chip diferit. în timp ce boierii liberali îm
preună cu reprezentanţii clerului s-au limitat să înscrie.in diferite pro
grame doar ideea reglementării relaţiilor dintre ţărani şi marii proprie
tari, fără să indice şi modalităţile de rezolvare a acestor probleme, de
putaţii ţărani din parlament s-au situat însă pe o poziţie ferm revolu
ţionară, pe care au exprimat-o clar şi cu curaj. în acest sens, cind la 
începutul lunii august 1848, parlamentul a luat în discuţie această pro
blemă, Anton Kral a cerut ca in Comisia pentru desfiinţarea boierescu
lui să fie ales cel puţin un reprezentant al ţărănimii din Bucovina. La
11 august 1848, deputatul Mihai Bodnar demascînd abuzurile ce le să- 
vîrşeau marii proprietari, arendaşii şi funcţionarii imperiali, cere, in par
lament, desfiinţarea boierescului şi a tuturor servituţilor feudale, fără 
nici o despăgubire Făcîndu-se exponentul ţăranilor bucovineni Mihai 
Bodnar împreună cu alţi ţărani deputaţi, mai propune : desfiinţarea dăj- 
diilor către preoţi şi salarizarea lor din Fondul religios, uşurarea obli
gaţiilor militare şi de graniţă, încetarea colonizării Bucovinei, restabili
rea drepturilor pe care ţăranii le-au avut din moşi strămoşi de a aduce 
lemne din pădure şi de a folosi păşunile, de a vina şi pescui, de a face 
mori şi pive şi de a fi liberi să le stăpînească, de a putea extrage sla
tina Revendicări sociale asemănătoare au prezentat în petiţiile lor şi 
ţăranii din Dărvmăneşti, Marginea, Horodnic, Pătrăuţi, ocolul Cîmpulun- 
gului Moldovenesc, în memoriul locuitorilor comunelor Gura Humorului, 
Ilişeşti şi Braşca

Manifestul „Fraţilor ţărani din Bucovina" redactat şi semnat de Mi
hai Bodnar, deputatul Rădăuţiului în parlament este o dezvoltare a reven
dicărilor naţionale şi sociale din Petiţia Ţării, la care se adaugă noi re
vendicări, reprezentind punctul de vedere exprimat în parlament de de
putaţii ţărani ai românilor şi Anton Kral, reprezentantul minorităţii 
germane, deputat din partea oraşului Cernăuţi. La data publicării acestui 
document, dezbaterile parlamentare de la Viona fuseseră întrerupte la 
22 octombrie în vederea reluării lor la Kremsier, la 22 noiembrie 1848. 
Pe adresa deputaţilor erau trimise numeroase plingeri şi petiţii din satele 
Bucovinei -7, in acelaşi timp deputaţii doreau să informeze cît mai cxact 
pe sătenii rămaşi acasă despre intervenţiile şi poziţia lor in parlament, 
despre felul cum le apără interesele, acest manifest fiind o dovadă in 
acest sens. Manifestul „Fraţilor ţărani din Bucovina14 este unul din do
cumentele programatice de cea mai mare importanţă ale revoluţiei ro
mâne de la 1848, prin faptul că exprima punctul de vedere al ţărănimii, 
care în acea perioadă reprezenta forţa socială principală a revoluţiei.

Problema dobîndirii autonomiei, promisă Ja sfîrşitul anului 1848 şi 
legiferată prin Constituţia din 4 martie 1849, este mereu tergiversată de
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cercurile imperiale, caro sub presiunea acţiunilor revoluţionare, imbină 
perfid acordarea concesiilor cu măsurile represive. La 10 ianuarie 1849 
este instituită în Bucovina starea de război, gărzile naţionale sint des
fiinţate si confiscate armele de la particulari, străzile sint supravegheate 
de patrule ale poliţiei, adunările sint interzise -s. După primele ciocniri 
intre trupele revoluţionare ale lui Bem cu unităţile imperiale ale lui Ur
ban in Bucovina se încearcă in lunile februarie-martie 1849, ridicarea 
gloatelor pentru a împiedica intrarea trupelor maghiare dinspre Tran
silvania. dar populaţia de aici refuză să acorde ajutor generalului Bem, 
sau chiar să se înroleze în trupele acestuia30. în aprilie 1849, ţarul Nico
lae I dă un manifest prin care anunţa că. la cererea împăratului Austriei, 
trupele ruseşti vor interveni în Imperiul Habsburgic pentru a zdrobi ac
ţiunile revoluţionare de aici:M.

Autorităţile habsburgice au adunat de la populaţie mari cantităţi de 
alimente, îmbrăcăminte, fin. bani, animale şi căruţc, locuitorii localită
ţilor fiind obligaţi să facă diferite prestaţii, să repare drumurile şi po
durile. Povara aprovizionării trupelor ruse, foametea, epidemia de hole
ră, mizeria, au dus la izbucnirea unui val de nemulţumiri care a culmi
nat cu răscoala rădăuţonilor. în prima parte a lunii septembrie 1849, răs
coală înăbuşită in sînge de trupele ruseşti 32.

După elaborarea Constituţiei din 4 martie 1849, problema centrală 
care a stat in atenţia fruntaşilor politici români din Bucovina a fost rea
lizarea autonomiei. Guvernul do la Viena începe să acţioneze împotriva 
cererilor românilor, un prim pas in acest sens reprezentindu-1 numirea 
in fruntea administraţiei Bucovinei a baronului Eduard Bach şi nu a 
unui român. La Cernăuţi se constituie un comitet în frunte cu Eudoxiu 
Hurmuzachi pentru elaborarea proiectului de constituţie a Bucovinei şi 
a regulamentului pentru alegerile dietei provinciale. Neţinind seama de 
cererile românilor, baronul Bach trimite în secret la Viena propunerile 
favorabile statului. Acest fapt a stîrnit protestul populaţiei româneşti.
Referindu-se la acest lucru ziarul „Bucovina44 scria : ....ne este greu a
descrie mirarea şi indignarea ce au produs această purtare a autorităţii 
noastre politice, chiar în interesele cele mai importante ale naţiei noas
tre4433. Cercurile politice româneşti considerau ca nesatisfăcătoare pro
punerile- baronului Bach referitoare la componenţa viitoarei diete a Bu
covinei (38 membri dintre care 15 mari proprietari, 15 ţărani şi 8 oră
şeni). Românii cereau ca fără să fie diminuat numărul deputaţilor ţărani, 
să se mărească, tot la 15, numărul reprezentanţilor oraşelor 3Î.

La protestul ferm al românilor propunerile baronului Bach au fost 
anulate şi. în septembrie 1849, s-a întocmit un nou proiect de constitu
ţie precum şi statutele pentru desfăşurarea alegerilor în dietă, de către 
un comitet larg, sub conducerea şefului administraţiei Bucovinei. Pro
iectul de constituţie avea 57 de articole şi prevedea : Bucovina este ducat 

autonom cu capitala la Cernăuţi; toate treburile ţinutale sjnt rezolvate 
de reprezentanţii accstui teritoriu prin intermediul unei diete provinciale 
formată din 48 membri aleşi pe timp de 3 ani, din care : 16 deputaţi
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ţărani, 14 proprietari laici, 2 proprietari din partea fondului religios şi 16 
deputaţi ai oraşelor. Dreptul de a* alege îl au cetăţenii care plătesc o 
contribuţie de 2 florini la sate, 2,30 florini in tirguri, 3 florini la Rădă
uţi, Şiret şi Suceava şi 4 florini la Cernăuţi. Putea fi ales în dietă „fie
cine" care se bucură dt> toate drepturile civile şi politice, născut în Bu
covina sau aşezat acolo de 5 ani, avînd vîrsta de 30 de ani. Teritoriul Bu
covinei era împărţit în 16 districte „alegătoare11 fiecare cu cel puţin 20.000 
de locuitori. Cei 16 deputaţi ai oraşelor trebuiau repartizaţi astfel : 6 
din rindul intelectualilor, iar 10 din domeniile industriei, comerţului şi 
altor ramuri, fiind însă repartizaţi inegal : 5 din Cernăuţi, cîte unul pen
tru oraşele Suceava, Şiret, Rădăuţi, unul pentru oraşele Cîmpulung Mol
dovenesc şi Gura Humorului şi unul pentru Sadagura şi Vijniţa. Se pre
vedea ca dieta să se întrunească anual, în noiembrie, în şedinţe publice, 
atribuţiile ei vizind : bugetul provinciei, treburile comunale, bisericeşti şi 
şcolare, etc. Legile adoptate in dietă trebuiau să întrunească majoritatea 
absolută a membrilor. Dintre membrii dietei se alegea Comitetul ţării în
sărcinat să vegheze la aplicarea şi respectarea legilor ţării, rezolvarea pro
blemelor legate do viaţa economică, social-politică şi culturală din ducat. 
Comitetul provizoriu instituit cu acest prilej, anunţa că sint anulate toate 
dispoziţiile anterioare şi urmează să fie reglementate chestiunile decur- 
gind din separarea Bucovinei do Galiţia 3r\

Noua constituţie, din decembrie 1851, prin care era introdus absolu
tismul, menţinea prevederea ca Bucovina să fio ducat autonom.

in anii care au urmat, procesul organizării autonome a Bucovinei a 
fost încetinit apoi sistat. La 22 aprilie 1860, Curtea din Viona hotăra din 
nou alipirea Bucovinei la Galiţia. Puternicile manifestaţii de protest din 
Bucovina, zecile şi sutele de semnături, memoriile, au determinat cercu
rile imperiale ca prin Constituţia din 26 februarie 1861 să proclame de
finitiv autonomia Bucovinei:i<i.

Unirea I rincipatelor, la 24 ianuarie 1859, a dat un puternic avînt 
luptei pentru libertate şi unitate naţională. în oraşele din Bucovina au 
avut loc acţiuni cu care prilej românii îşi manifestau bucuria şi speranţa 
de unire a tuturor provinciilor istorice româneşti.

în anul 1871. studenţii români grupaţi în societatea „România Jună11 
au organizat la Putna manifestaţii prilejuite de împlinirea a 400 de ani 
de la zidirea minăstirii Putna, la care au participat reprezentanţi din în
treg spaţiul locuit do romani -1'. Cu acest prilej a fost turnată în argint 
o urnă în care s-a depus simbolic de către participanţi cîte un pumn de 
pămint din toate provinciile istorico româneşti:1S. Dominată do ideea uni
tăţii naţionale şi respectului pentru trecutul glorios al poporului nostru, 

serbarea do la Putna a constituit o înălţătoare manifestare a conştiinţei de 
neam şi ţară a romanilor de pretutindeni, evocindu-se ca simbol al uni
tăţii noastre naţionale chipul marelui voievod Ştefan.

Proiectatelor manifestaţii ale autorităţilor habsburgice, care in 1875 

doreau să celebreze 100 de ani do la anexarea Bucovinei, românii buco
vineni le răspund printr-o atitudine de protest unanim. Pentru monu-
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montul caro trebuia să marcheze actul de la 1775 autorităţile habsbur
gice au deschis o colectă publică de fonduri, Comitetul Societăţii pentru 
cultura şi literatura română în Bucovina refuză să facă subscripţii, iar 
cu prilejul inaugurării universităţii germane din Cernăuţi, membrii So
cietăţii refuză să ia parte la ceremonie.

Presa din România, societăţile culturale, personalităţi ale vieţii po
litice, culturale şi ştiinţifice şi-au ridicat glasul împotriva serbărilor caro 
preamăreau actul răpirii Bucovinei. La laşi, sub preşedinţia lui Nicu Gane 
are loc o adunare do protest cu care prilej poetul bucovinean Dimitrie 
Petrino a ţinut un înflăcărat discurs politic : „Daţi-mi voie mie ca român 
din Bucovina şi ca fost cetăţean al Austriei pînă la momentul umilitor 
pentru noi şi ruşinos pentru dînsa, cînd s-a hotărît serbarea seculară ce 
s-a celebrat in Cernăuţi, în memoria zilei fatale care i-a răpit Bucovina 
din braţele Moldovei, să rostesc şi eu aici, puţine cuvinte, fiindcă vin să 
pun lacrimile sărmanei Bucovine pe mormîntul domnului martir Grigo- 
re Ghica, care pentru dînsa şi cu dînsa împreună a căzut, el in miinile 
ucigaşilor săi, ea sub jug străin... Azi mai mult ca oricind Bucovina se 
simţeşte românească şi mai tare ca oricind, astăzi, ea vine să protesteze 
in faţa lumii do pe piatra acestui mormint“ :!!l.

în 1875 apare lucrarea „Răpirea Bucovinei1' scrisă do Mihail Kogăl- 
niceanu, lucrare care demonstrează pe bază de documente toate maşina- 
ţiunile care au dus la anexarea Bucovinei de către habsburgi. Prin adresa 

din 11 octombrie 1875. ministrul de interne do la Viona comunica guver
natorului Bucovinei, Alcsany, că la Paris a apărut broşura „Răpirea Bu

covinei11 care după cuprins constituie crimă do stat
în anul 1876, consulul austriac do la Iaşi raportează Vionei că după 

informaţiile sale, în Bucovina se desfăşoară o intensă propagandă politi

că şi că refugiatul bucovinean Dimitrie Petrino redactează la Iaşi1 un apel 

către toţi românii din Ardeal şi Bucovina prin care aceştia erau chemaţi 

să ridice arma pentru „...liberarea lor din robie şi pentru unirea lor cu 

România"
în toamna anului 1877, autorităţile habsburgice intentează un proces 

de înaltă trădare Comitetului de conducere al societăţii „Arboroasa* for
mat din Ciprian Porumbescu, Constantin Morariu, Orest Popescu, Eugen 

Sireteanu şi Zaharia Voronca, care a demascat rolul pe,care l-a avut Aus
tria în asasinarea domnitorului Grigore Alexandru Ghica, trimiţînd pri
măriei din Iaşi o telegramă cu următorul text : „Arboroasa, societatea ju- 
nimei române din partea detrunchiată a vechii Moldove aduce condoleanţe 
pentru tutorul decapitat11 ',2. Opinia publică românească din Bucovina 
intervine energic în favoarea patrioţilor români, procesul terminîndu-se 
cu achitarea inculpaţilor 43.

Proclamarea independenţei de stat a României şi intrarea ei în răz
boi pentru cucerirea cu arma in mină a neatîrnării a produs un mare 

entuziasm patriotic în rindul românilor bucovineni. Mai mulţi elevi de la
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liceul din Cernăuţi între care Alecu Giurgiuveanu, Emilian Ilnidei, Goor- 
ge Levescu. Ilie Gherghel şi Partcnie Sireteanu au trccut graniţa înro- 
lindu-se in armata română'*''1. Femeile din Bucovina constituite în comi
tate judeţene pentru sprijinirea frontului, a ostaşilor români răniţi, au 
organizat colecte in bani, medicamente, bandaje. în fruntea acestor ac
ţiuni de solidaritate se aflau Elena Popovici, Victoria Zotta, Eufrosina şi 
Natalia Hurmuzachi, Eufrosina Petrino, Anisia Mustaţă''*5.

Cucerirea independenţei de stat a României a constituit un imbold 
pentru românii bucovineni care, au intensificat lupta pentru libertate na
ţională.

în anul 1872 ia fiinţă la Cernăuţi prima societate politică, româ
nească intitulată „Societatea autonomiştilor naţionali" al cărui scop era : 
„...de a cultiva in popor instrucţiunea politică şi conştiinţa naţională, pre

cum şi de a stărui realizarea, întărirea şi dezvoltarea organică a autono

miei în toate ramurile vieţii publice" ,G.
în anul 1885, la Cernăuţi se pun bazele societăţii politice „Concor

dia" care isi propusese : „unirea tuturor românilor sub un drapel unitar 

naţional, de a deştepta interes pentru o viaţă politică naţională, de a 

instrui poporul despre drepturile şi îndatoririle lui patriotice şi poli
tice" Guvernatorul Bucovinei, Anton Pace intensifică politica de asu
prire naţională a românilor, ceea ce face ca grupările politice româneşti 
sî acţioneze, să se organizeze intr-un singur partid reprezentat de socie

tatea politică „Concordia" w.
Procesul intentat la Cluj, in 1894, memorandiştilor, a prilejuit ro

mânilor bucovineni mari manifestaţii de protest faţă de actul samavolnic 
al autorităţilor, de solidaritate faţă de lupta dreaptă a românilor arde

leni /*°.
La sfîrşitul secolului al XlX-lea şi inceputul secolului XX, lupta ro

mânilor din Bucovina pentru independenţă şi unitate naţională capătă 

noi valenţe.
în  tim pul prim u lu i război mondial cînd poporul român a lup tat pen

tru apărarea păm in tu lu i strămoşesc, împotriva cotropitorilor, pentru eli

berarea provinciilor istorice româneşti de sub dom inaţia străină, pentru 

făurirea statulu i naţional un itar român, populaţia de pe meleagurile bu- 

covinene şi-a adus o im portanţă contribuţie la realizarea Marii Uniri.

în ziua de 15/28 noiembrie 1918, in sala de marmoră a Palatului mi
tropolitan din Cernăuţi s-a întrunit Congresul reprezentanţilor populaţiei 

din Bucovina la care au luat parte, pe baze democratice, 74 delegaţi ro
mâni, 7 delegaţi ai minorităţii germane, (> delegaţi ai minorităţii poloneze 
şi 13 delegaţi ruteni. Congresul general al Bucovinei intrupînd suprema 
putere a ţării, investit cu puterea legiuitoare, in numele suveranităţii na
ţionale, hotărăşte Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în ve
chile ei hotare pînă la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu regatul României" 5°.



II. Privire generală asupra presei 

româneşti din Bucovina

Pentru românii din Bucovina, pămint al moşilor şi strămoşilor noş
tri, aflat timp de aproape un secol si jumătate sub dominaţie habsburgică, 
presa de limbă naţională a constituit una din formele, din mijloacele de 
rezistenţă împotriva politicii de deznaţionalizare promovată de imperiu, 
o tribună de educaţie patriotică ce menţinea vie flacăra conştiinţei uni- 
tă'ii de neam şi ţară, o tribună a luptei politice pentru apărarea limbii, 
culturii, a fiinţei lor naţionale.

De aceea, nu mult după anexarea Bucovinei de către coroana de hab- 
sburg, au apărut, ca o necesitate imperioasă; primele încercări de a în
fiinţa o publicaţie în limba română.

Astfel, în anul 1803 învăţătorul loan Bilievici din Suceava cerea au- 
torjtăţilor habsburgice aprobarea pentru tipărirea unei gazete „pentru1 
intelighenţa moldovenească*' 5I. Nu ştim care a fost răspunsul autorităţi
lor şi dacă loan Bilievici a reuşit în încercarea sa.

in anul 1809, un alt învăţător, Vasile Ţinti lă din Tereblecea reuşeşte 
să tipărească primul „Calenddri\L“ romanesc pentru Bucovina5- care prin 
conţinutul său este de o mare importanţă istorico-literară.

„Chrestomaticul românesc“ al lui Teodor Racoce. considerat multă 
vreme primul ziar românesc in Bucovina H  „...sfârimăturile materialului 
destinai gazetei* ®*, „lucrare singulară in felul ei în peisajul culturii noas
tre vechi înscrie una dintr- cele mai interesante pagini de început în 
ziaristica românească. Teodor Racoce, „k.k. tălmaciu a Guberniei de Ga- 
liţia41, din Lemberg, conştient de faptul că naţiunea sa a rămas „...atit de
mult în urmă în privinţa ştiinţifică" şi îndemnat fiind de ....mai mulţi
cetăţeni din Bucovina şi Moldova14, solicită autorităţilor galiţiene, în iu
nie 1 ”.ir>, aprobarea pentru „...a redacta atit un ziar politic cît şi o re
vista ştiinţifica în limba românească41 5B. Ziarul urma să poarte titlul „Ga
zeta moldovenească44 "’7, cu apariţie săptămînală, în paginile sale urmînd 
să apară in traducere românească articole „potrivite44 apărute în ziarele 
politice privilegiate precum şi in revistele ştiinţifice cenzurate4458.

Ne aflăm în faţa unei acţiuni politico-naţionale româneşti, cu atît mai 
evidentă cu cit Apelul pe care Teodor Racoce il lansează la 8 martie 1817 
(Înştiinţare pentru Gazete româneşti), pentru sprijinirea acestei între
prinderi, se adresează tuturor românilor „... iubitori de neam şi de pro
păşirea limbii patrioticeşti44 5!l. Ziarul urma să apară la Cernăuţi, aproba
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rea Guberniului din Lemberg, din 20 ianuarie 1817, fiind adresată Kreis- 
matului din Bucovina(i0.

Conştient de unitatea naţională a tuturor românilor, de faptul că ro
mânii sint „o naţie de mai multe milioane, o limbă au, aceeaşi lege şi tot 
aceleaşi obiceiuri, precum şi aceleaşi cărţi ai aceeaşi scrisoare * CJ, Teodor 
Racoce îşi anunţă compatrioţii că vor găsi in gazeta preconizată, „infor
maţii44 vrednice de ştiut ce se află în gazetele de Londium în Englitera, 
de Paris in ţara franţozască, de Berlinu, Hamburgu şi alte eparhii a 
Germanii, precum şi la gazetele din erarhiile Italii şi a Ispanii44 ir-’.

Ziarul preconizat de Racoce şi care se adresa românilor „socotiţi- de 
împreună facu o naţie de mai multe milioane, care de mult acum sim
ţeşte bunătăţile polituiri şi doreşte a fi părtaşa culturii celorlalte neamuri 
Europii44 C3, era tocmai organul necesar emancipării naţionale, politice şi 
culturale a românilor („i-au lipsitu acesta organu — ziarul n.n. — prin 
care să poată primi toate acele procopsiri de care au avut partea alte 
noroade** M. Aşadar înştiinţarea se constituie într-un adevărat program. 
Teodor Racoce formulind „primele repere ideologice la noi, privitoare 
la rolul presei in viaţa politică, socială şi spirituală a unui popor14 ®.

Distribuirea ziarului in celelalte provincii româneşti urma să se facă 
prin „agenţiile austriaco-împărăteşti din Iaşi şi Bucureşti**(i,i ceea ce în
seamnă că vor fi fost amatori să primească gazeta şi în Muntenia.

Din păcate proiectul lui Racoce nu s-a putut realiza din lipsă de 
prenumerariţi44. in această situaţie, in 1820 sub denumirea de Chresto
maticul românesc, Racoce publică la Cernăuţi în tipografia lui Petru 
Ekart, materialele adunate pentru rubricile cuitural-literare ale preconi
zatei gazete.

După această încercare infructuoasă de editare a unui ziar în limba 
română în Bucovina, singurele publicaţii de largă circulaţie şi aderenţă 
in rindul poporului vor rămîne calendarele.

Revoluţia română de la 1848 va aduce un suflu nou şi pe melea
gurile bucovinene, materializat în domeniul presei in editarea ziarului 
„Bucovina44, la un moment dat, organ de presă al revoluţiei române din 
toate provinciile istorice.

Marile evenimente din viaţa poporului român, revoluţia de la 1848, 
făurirea statului naţional modern român, la 24 ianuarie 1859, cucerirea 
independenţei de stat a României la 1877, au trezit un puternic ecou in 
conştiinţa românilor din Bucovina, au constituit un imbold în intensifi
carea activităţii pentru propăşirea cultural-naţională. Aceste viguroase 
manifestări s-au desfăşurat în domenii de activitate şi forme diferite, 
intr-o permanentă legătură cu celelalte provincii istorice româneşti. în 

acest sens iau fiinţă societăţi politice, asociaţii şi societăţi cu caracter cul- 
turâl-patriotic, cabinete de lectură, se editează diferite broşuri, lucrări 
ştiinţifice care popularizau originea comună a românilor, comunitatea de 
limbă, obiceiuri, cultură, ideea de luptă naţională.

Remarcabil este faptul că, în pofida hotarelor nedrepte impuse de 
puternicii noştri vecini, ideile, aspiraţiile neamului românesc au circulat
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in toate sensurile, formînd un univers de viaţă spirituală unitară, teme
lie a făuririi statului naţional unitar român, în anul 1018.

în această largă mişcare de emancipare naţională cu o contribuţie 
importantă se înscrie şi presa. Dacă în prima jumătate a secolului al 
XlX-lea în Bucovina apar numai 3 publicaţii periodice (două Calendare 
şi gazeta Bucovina), în perioada anilor 1865— 1918 numărul acestora a 
crescut la 72. Creşterea este nu numai cantitativă ci şi calitativă, atit 
prin diversitatea tematică concretizată în periodice de natură politică, 
economică, cultural-literară, etc, cît şi prin nivelul de combativitate şi 
orientare politică naţională şi probitate ştiinţifică.

După făurirea unităţii naţional statale, în 1918, în contextul presei 
naţionale româneşti, presa din Bucovina şi-a adus contribuţia la efortul 
general de dezvoltare şi consolidare a patriei unite.

Lucrarea este rezultatul cercetărilor întreprinse la Biblioteca Aca
demiei, Biblioteca Centrală de Stat din Bucureşti, fondurile do
cumentare ale Muzeului Judeţean Suceava, Casa memorială Simeon 
Florea Marian, Biblioteca municipală Suceava, Muzeul lemnului Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Filiala judeţeană Suceava a Arhivelor Statului, co
lecţii particulare. Parte din aceste periodice sînt menţionate în lucrări 
cu caracter special şi cu caracter general. t:7

Lucrarea cuprinde şi periodicele apărute în altă parte decit Bucovina 
dar editate de bucovineni. Cuprinde şi publicaţiile descrise în studiile 
apărute în SUCEAVA — Anuarul Muzeului Judeţean (nr. V — 1978 ; 
VI—VII — 1979— 1980 ; V III — 1981).

Anul 1809.

1. CALENDARIU  pe anul... Cernăuţi. Apare cu intermitenţă în anii 
1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816,1820, 1824, în scriere chirilică şi gotică. Este 
redactat do Vasile Ţintilă, dascăl la şcoala moldovenească din Tereble- 
cea. Tiparul la tipografia lui Petru Ekhart. în 1812 schimbă titlul în 
CALENDARUL PENTRU CASA. în 1813 schimbă titlul in limba germană 
NEU UND ALT EINGERICIITTETER HAUS KALENDER. in 1820 schim
bă titlul în CALENDARUL PF:NTRU CASA. în 1824 schimă titlul în CA- 
LENDARIUL A BISERICII RĂSĂRITULUI.

Este cea mai veche publicaţie periodică care a apărut în Bucovina. 
Cuprindea pe lingă partea propriuzis calendaristică şi o parte literară de
numită „alegate de petrecere" destinată producţiilor literare ale românilor 
bucovineni. Foarte interesant este calendarul pe anul 1824, intitulat 
Calendar Veşnic care cuprinde un calendar „... nu pe un an, o sută sau o 
mie de ani ci din început pină la sfîrşitul lumii, numai iubitul cetitor 
să ştie ce slovă a Pascaliei slujeşte pe anul acela ce vrea să caute" r,s. Păs
trător al celor mai vechi încercări literare româneşti în Bucovina, ca
lendarul capătă o deosebită importanţă istorico-literară.

Anul 1841.

După încetarea apariţiei Calendarului pentru casă, timp de peste 
douăzeci de ani în Bucovina nu a mai apărut nici o altă publicaţie pe
riodică pentru popor, in anul 1837 Porfirie Dimitrovici catihet la vechea
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şcoală moldovenească din Cernăuţi termină un calendar pentru popor, 
inaintîndu-1 cenzurei autorităţilor galiţiene. Abia în anul 1841 cenzura 
aprobă calendarul. în felul acesta apare.

2. CALENDARUL PENTRU BUCOVINA, cuprinzînd întregul calen
dar pentru greci, latini, iudei şi mahomedani. Cernăuţi 1841— 1873. Scrie
re chirilică. Numărul din 1854 apare la Leov (Lemberg). întocmit de Por
firie Dimitrovici (între 1841— 1873), Samoil (ulterior dr. Silvestru Mora- 
riu Andrievici) între 1848— 1873. Tiparul la Ioann Ekhardt „tipograful ţă- 
nutului Bucovinei" (intre 1841 şi 1853 ; 1855—1867), la Eduard Viniarj 
(1854) şi la Rudolf Ekhardt (între 1868— 1873). în anul 1853 partea cultu
rală şi literară se intitulează „Calendariu de petrecere a timpului", pen
tru ca în anul 1860 să se numească „Almanah literar".

în paginile calendarului sînt prezentate informaţii administrative si 
bisericeşti, cunoştinţe ştiinţifice la nivel de popularizare : „Despre eclip- 
surile (întunecimile) anului 1841“, „Despre cele patru timpuri ale anu
lui", „Răsăritul şi apusul soarelui pentru orizontul Cernăuţilor" (1841), 
„Pietrele meteoare" (1852). sfaturi practice pentru agricultori : „Regulă a 
vremei (timpului) pentru ţărani (lucrători de pămînt) şi alte din econo
mia folositoare" (anul 1841), „Oprirea gerului de la arbori", „Stirpirea 
furnicilor", „Păstrarea poamelor întregi" (anul 1842), „Prisăeăria" (anul 
1853), „Boale de holde" (1858), „Despre creşterea vermilor de mătase" 
(1864). sfaturi medicale : „Spiţeria de casă şi de călătorie" (1851), „Cum 
trebuie să ne purtăm către cei înecaţi", „Cum trebuie să ne purtăm către 
cei înveninaţi" (1862).

Sînt oferite cititorilor sfaturi utile pentru foloşirea serviciilor poş
tei : „însemnare a sosintelor şi mergîntelor poştei cu răvaşuri la k.k. Di- 
regătorie postii Eraricească de graniţă din Cernăuţi" (1841), „Tariful pen
tru trimiterea răvaşelor prin poştă" (1843), „Prospect a sositoarelor şi 
purcezâtoarelor poşte de răvaşe şi a delijentului la k.k. Inspectorat a 
poştei din Cernăuţi" (1844), „Conspect asupra taxelor celor mai obicinu
ite de timbre" (1866), „Observăciune în privinţa poştei de epistole" (1870).

Interesante şi destul de bine realizate poetic şi cu „morală" sînt fa
bulele „Cucuveica şi Vrabia", „Flămîndul motan", „Dreapta si Stingă" 
autor T^octist Blajevici (1842), „Albina şi furnica", „Luna si stelele" autor
S. Andrievici. in fabulele „Cucoşul curcă nit" si in satira „Calendarul 
vechi către cel nou" (1848), Samuil Andrievici face evidente aluzii la so
cietatea bucovineană a timpului, la cei care uitîndu-şi limba şi portul 
imită tot ceea ce este străin.

în condiţiile in care autorităţile habsburgice promovau o politică 
de intensă deznaţionalizare în toate sferele de activitate, păstrarea si pro
movarea limbii româneşti a constituit pentru românii din Bucovina o 
permanenţă a luptei pentru apărarea fiinţei lor naţionale, a drepturilor 
de popor băştinaş al acestui străvechi pămînt. în acest sens poezia lui T. 
Vasilovici „Limba noastră către noi" (1843) merită atenţie, prin aceea că 
autorul face un vibrant apel către românii bucovineni să-şi iubească 

limba mai presus de orice.
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CONSTANTIN M O R A R II! —  fondatorul ziarului „DEŞTEPTAREA".

Frontispiciul ziarului „DEŞTEPTAREA".
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Conştiinţa unităţii naţionale a tuturor românilor iese cu pregnanţă 
in evidenţă în poezia „Portul românesc4* pe care Vasile Bumbac o pu
blică in „Calendar", in anul 1863 :

„Voi fii bravi ai ginţii mele 
Viţă de Traian 
Ce-nfloriţi ca ramuri bele 
Neamul cel român 
Ce din Tisa pin la Nistru
O limbă-n tonaţi 
Ah. purtaţi şi portul vostru 
Ca români stimaţi

Toga, tunica, sumanul 
Ce mai ornămint ? !
Astea le-a purtat romanul 
Suvenir prea sfint 
Deci copii din Românie 
Le purtaţi şi voi 
Spre amintire să fie 
de străbuni croi“. m

în poezia „O noapte pe ruinele Sucevei* (1863), Gavril Berariu Icre- 
mievici reia tema inaugurată in poezia noastră de Vasile Cirlova. Poezia 
evocă gloria de altădată a Cetăţii de Scaun a Sucevei :

„Vă salut cu fală ziduri dărimate 
Căci aţi fost odată prin mulţi secoli tari 
Ce sînteţi azi ţării mărturii prea sfinte 
Gloriei trecute, României mari.

Călătorule român ! cind pe-a ici vei trece 
Să priveşti trecutul strămoşilor tăi 
Să te-nc-hini ruin i triste şi străveche 
Şi du-ţi suvenirea nepoţilor tăi.“ 7,J

Ceea ce atrage atenţia, în mod curios, este faptul că în perioada re
voluţiei de la 1848— 1849, şi după aceea, ..Calendarul“ nu a publicat nici 
un fel de materiale referitoare la acest eveniment. Părerea noastră este 

că cenzura a oprit apariţia unor astfel de materiale.
Cit priveşte faptul că nici fraţii Ilurmuxachi şi nici Aron Pumnul 

nu au publicat în Calendar, credem (Ion Nistor susţine că aceştia nu au 

înţeles importanţa Calendarului pentru popor), că atît cenzura cît şi difi
cultăţile editării „Bucovinei" au fost cele care au ţinut departe de Calen
dar pe Pumnul şi Uurmuzăcheşti.
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Din motive necunoscute nouă, în Calendarul pe anul 1870, 1871, 1872 
şi 1873, nu mai apare partea literară.

Şi cum in ultim ii'ani apariţia Calendarului a întîmpinat tot mai 
multe greutăţi. Societatea pentru cultura şi literatura română in Bucovina 
preia sarcina editării acestuia.

Anul 1848.
3. BUCOVINA, gazetă românească pentru politică, religie şi litera

tură. Romanîsche Zeitung fur Politik, Kirche und Litera tur. Cernăuţi, 4 
octombrie 1848—20 septembrie 1850. Apare săptămînai. De la 20 ianuarie 
1850 apare de două ori pe săptămînă. Redactori responsabili : Gheorghe 
Hurmuzachi (pină la 7 octombrie 1849) şi Alexandru Hurmuzachi. Tipo
grafia Johann Eckhardt şi fiul.

înfiinţat de fraţii Alexandru şi Gheorghe Hurmuzachi ca o necesitate 
stringentă, ca o tribună de luptă pentru apărarea intereselor naţionale 
alo românilor bucovineni, la sugestia şi cu sprijinul revoluţionarilor Va- 
sile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu refugiaţi la Cernăuţi şi Cernauca 
după înfringerea revoluţiei de la 1848 din Moldova.

Ziarul apărea în limba română şi germanii tocmai ca autorităţile 
habsburgice să cunoască care sînt doleanţele românilor din Bucovina.

Articolul-Program publicat în primul număr ne lămureşte pe deplin 
asupra programului politic al gazetei, program ce nu putea fi altul decit 
cel al revoluţiei române de la 1848 din Bucovina, exprimat cu claritate 
în Petiţia Ţării (Landespetition der Bukowina) şi in Promcmoria zur Lan- 
despetition : „Foaia noastră va fi dar defensorul intereselor naţionale, in
telectuale şi materiale a Bucovinei, reprezentantul dorinţelor şi nevoin- 
ţelor ei. organul bucuriilor şi suferinţelor ci" 7I, iar mai departe cerea : 
„...deplină indrituire a tuturor naţionalităţilor, autonomie provincială, in- 
treg şi nemărginit progres in toate ramurile activităţii omeneşti, acestea 
sînt principiile noastre pe care foaia noastră nici odinioară nu le va 
pierde din ochi". în acelaşi timp în Program se arăta că : „...asemine 
şi tot ce este rău, vrednic de aruncat, prejudeţul jignitor binelui comun 
şi abuzul din orice parte să vie —  mai ales în relaţiile publice a ţării 
noastre in multe privinţi atît de înapoiată — se vor ataca de către noi 
liber, fără cruţare şi a i întreaga putere a unei convenţii bine gîndji- 
toare“. 73

Constantă a gîndirii politice a revoluţiei române de la 1848, care a 
avut un caracter unitar în toate provinciile istorice, unitatea naţională, 
este cu pregnanţă enunţată în program : „Aflindu-ne la graniţa Moldovei 
din care Bucovină pină în 1775 a făcut parte întregitoare şi cu care 

aceasta din urmă este unită prin fireştile legături a unei aceeaşi naţio
nalităţi, a istoriei, a religiei, a năravurilor şi a mai multor altor relaţii 
de trebi şi de familii, noi nu putem tăgădui interesul nostru cel mai viu 

ambelor principate şi cercările lor de a-şi îmbunătăţi starea şi de a călca 
pe calea libertăţii şi fericirii... noi nu ne putem opri de a trage în sfera 

cercetărilor noastre călcatele lor drituri şi de a face să răsune prin foaia 
noastră glasul nefalsatului adevăr, pe care un terorism fără pildă se
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pare că voieşte in aceste asuprite ţări a-1 osîndi la o veşnică tăcere... Nu 
vom lipsi asemenea şi de soarta fraţilor noştri români — in număr de 
mai mult de trei milioane — din Ungaria şi Transilvania si aşa vom aduna 
ştiri regulate despre lucrările lor, ca prin aceasta să le dovedim frăţeas
ca împărtăşire la care prin aceeaşi naţionalitate sîntem îndatoraţi". v'

Aşadar ziarul se adresa în paginile sale întregului neam românesc, 
apăra interesele naţiunii române, cuprindea în sfera sa de activitate, in 
totalitate, spaţiul in care locuiau românii, făcînd abstracţie de hotarele 
politice impuse vremelnic de marile imperii cu care ne învecinam.

In lupta pentru apărarea drepturilor naţionale ale românilor din mo
narhia habsburgică ca şi a celor din Basarabia, Moldova şi Muntenia, ar
gumentele istorice şi lingvistice erau folosite ca armă politică. în acest 
sens ziarul publică parţial „Dorinţeie partidei naţionale in Moldova*4 
program al revoluţiei române din Moldova, elaborat şi publicat de Mihail 
Kogălniceanu, la Cernăuţi, în august 1848, studiile istorice referitoare 
la revoluţia română din Transilvania, între care : „La istoria românilor 
din Transilvania11 7(;, „Faptele belice ale românilor transilvăneni în 1849“ 77, 
„Batalionul I din al doilea regiment român în rezbelul unguresc" 78.

Ca ziar al revoluţiei române de la 1848, „Bucovina" considera acest 
eveniment ca „...cea mai frumoasă pagină a istoriei noue a României7:I, 
lucrător pentru România întreagă" S), care a avut menirea : „... să aducă 
aminte fiilor României că ci sint români, de origină română, cu o isto
rie română" 81.

Conştienţi de unitatea poporului român, redactorii Bucovinei anali
zează revoluţia română de la 1848 ca un eveniment politic unitar care a 
avut loc pe întreg spaţiul locuit de români : „Mişcările din Moldova mai 
intii, revoluţia din Valahia, manifestările naţionale din Banat, Ardeal şi 
Bucovina", au fost nu „efectul revoluţiei europene" ci rezultat a înseşi 
situaţiei din ţările române, arătînd că : „...naţia română avea de rezolvat 
două chestii, una strict naţională şi alta politică şi socială" s2. Conştientă de 
dorinţa de unitate a tuturor românilor, în articolul „Unirea Moldovei cu 
Ţara Românească", redacţia gazetei reliefează faptul că : „această unire 
intre două ţări ale pceleiaşi naţii, de la întemeierea principatelor s-au 

dorit pururea de cei mai însemnaţi bărbaţi ai României"
Numeroase sînt ştirile apărute în „Bucovina" referitoare la infrîn- 

gerca revoluţiei de la 1848. prin coalizarea reacţiunii interne şi interna- 

venţia brutală, militară, a marilor imperii, otoman, ţarist şi habsburgic. 
Sînt viguros înfierate actele de trădare ale marii boierimi care loveşte în 
„cea mai frumoaâă pagină a istoriei României" 8‘i. Este vehement atacat 

regimul absolutist al lui Mihail Sturza, duşmanul de moarte al „Bucovi

nei", instaurat în Moldova de baionetele trupelor ţariste, care : „urmea

ză cu obrăznicie calea începută de 14 ani“ 85, şi „pune pe fugă pe mol
dovenii patrioţi" sa. Cu mult curaj revista dezvăluie „mîrşăviile d-lui 
Sturza, mărimea abuzurilor sale şi blestematele mijloace ce au între
buinţat ocirmuirii sale" **7, ascmănîndu-1 cu un tiran „care astăzi nu-şi
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poate găsi pereche nici între despoţii Africii şi Asiei"88, tiranie, „care 

face necinste Europei" sn.

in acelaşi timp gazeta se ridică cu curaj împotriva susţinătorilor ex

terni ai absolutismului din Moldova, arătind că : „nu vom conteni de a 

protesta şi in contra Rusiei pină cînd aceasta nu va înţelege că este a 

necinsti numele naţiei şi guvernului său, apărînd pre o viperă ca Sturza 

in contra voinţei unui popor întreg, in contra opiniei publice, acest mare 

tribunal al lumii, dinaintea căruia trebuie astăzi .Să se plece împăraţii 

cu toţi simpli muritori"î,;!.

„Bucoyîna" condamnă curajos intervenţia militară a marilor puteri 

tare nu au ţinut cont de interesele fundamentale ale poporului român. 

Gazeta relatează cu lux de amănunte rezistenţa eroică a românilor din 

Muntenia împotriva trupelor cotrarevoluţionare otomane : „...poporul şi 

clin oraş şi de la ţară, în număr de mai multe mii, tăbărăşte în dreptul 

taberei turceşti. Steagurile tricolore, prapurile corporaţiilor, crucea, se 

împLîntâ faţă in faţă cu corturile asupra cărora luceşte semiluna" 0I, lup

tele eroice al.' pompierilor români cu trupele otomane în Dealul Spirii, 

rezistenţa armată pe care o, pregătea generalul Magheru împotriva in- 
tervenţioniştilor " Forţat de atitudinea duplicitară a Franţei şi Angliei, 
de intervenţia consulilor acestor ţări, generalul Magheru este obligat să-şi 

desfiinţeze corpul de armată, după care (fapt semnificativ pentru unitatea 

de acţiune a tuturor românilor), trece în Transilvania cu tot cu arme pe 
care le dăruieşte Gărzii- naţionale române03. -

IV ferindu-se la revoluţia din Transilvania redacţia „Bucovinei" dă 

dovadă de discernămînt in aprecierea evenimentelor, susţinînd în mod 

.orect că românii şi ungurii aveau un duşman comun şi anume regimul 

feudal-absoîutist hnbsburgic. şi că numai unitatea de vederi şi acţiune 

a acestora poate aduce infrjngerea habsburcilor. Atitudinea dispreţui
toare' a lui Kossuth faţă de celelalte naţionalităţi din Transilvania, pre
tenţiile străine adevăratelor idealuri ale revoluţiei, a făcut ca românii să 
-.e duşmănească cu ungurii : „Lumea întreagă ştie.cu cit entuziasm ro
mânii ardeleni primiră principiile de libertate, de egalitate şi frăţietate 

pe care îşi fundează maghiarii guvernul lor de la mart. Cine, întradevăr 
nu s-ar bucura de asemenea principii frumoase ? Ei bine, ele pentru ro
mâni nu sint decît pe hîrtie. Ministrul Kossuth voieşte. în contra ma
relui principiu al epocii noastre, a nimici toate naţionalităţile din Un

garia şi Transilvania spre a întemeia numai una singură şi exclusivă, 
adică naţionalitatea maghiară" Vl.

Revista se ridică împotriva unor afirmaţii duşmănoase care susţine 

că românii ar face jocul habsburgilor arătind că : „nimeni nu-i poate 
învinovăţi pe români ; ei apără o cauză sfintă, naţionalitatea lor. Ei sînt
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hotăriţi a se stinge mai bine do pe faţa pămîntului decît a rămîne' sclavi 

unei alte naţiuni119’. Solidaritatea revoluţionarilor români din Bucovina 

eu cei din Transilvania s-a manifestat şi prin colectele do alimente, bani. 

pentru legiunile lui Avram Iancu, prin sprijinul acordat revoluţionarilor 
transilvăneni refugiaţi la Cernăuţi.

Conştientă că lupta românilor nu va fi zadarnică, gazeta îşi exprimă 

speranţele intr-un viitor luminos al poporului nostru : „Nu va veni oare 

timpul ca şi acest popor, de veacuri înstrîmtăţit, să fie şi el privit ca 

aceeit ce nu voieşte a împila pe alţii, dar care vrea ca şi alţii să nu-l 
împileze şi nu cer decit aceea ce recunoaşte şi celorlalte naţiuni, adică 

să i se respecte şi driturile sale şi naţionalitatea sa, precum şi el lc res

pectă pro aceste la ceilalţi**

Revoluţionarii transilvăneni refugiaţi la Cernăuţi între care Timotei 

Cipariu, lacob Bologa, Grigore Mihali, dar cu deosebire Aron Pumnul 

şi Gheorghe Bariţ şi-au adus prin activtiatea desfăşurată în cadrul redac

ţiei ziarului, o importantă contribuţie la dezvoltarea legăturilor Bucovi

nei cu Transilvania. Astfel Aron Pumnul, insera in revista „Bucovina*1 

articole şi note privitoare la viaţa politică şi culturală a românilor arde

leni, in timp ce Bariţiu publica în „Gazeta de Transilvania1* şi „Foaie 

pentru minte, inimă şi literatură** articole referitoare la românii buco

vineni. în acest fel. se realizează între gazetele româneşti din imperiu o 

strînsă colaborare ce viza apărarea intereselor fundamentale ale româ

nilor din celc două provincii istorice. în acest sens este semnificativ spri

jinul dat de Bariţiu ziarului „Bucovina** acuzat de lipsă de onestitate 

de către ziarele germane „Siedenburger Bote“, „Kronstadter Zeitung*, 

„Ocstorreichische Correspondenz11 !l7, „Bucovina** descrie cu lux de amă

nunte evenimentele militare şi politice care au loc în Tf-ansilvania, ;:pă- 

rind cauza dreaptă a românilor, lupta eroică a moţilor conduşi de Avram 

lancu. în această direcţie ziarul publică în limba germană raportul pe 

care Avram Iancu l-a înaintat guvernatorului Transilvaniei

în martie 1850 autorităţile habsburgice suspendă „Gazeta Transilva- 

niei“ şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură*1 pentru atitudinea lor 

patriotică 09 în această perioadă ziarul „Bucovina*1 a devenit purtătorul 

de cuvint al românilor ardeleni frustaţi in drepturile lor naţionale de că

tre autorităţi ll)0. Semnificative sînt, în acest sens, cuvintele generalului 
Wohlgemuth, guvernatorul militar al Transilvaniei care aprecia ziarul 
„Bucovina*4 ca fiind scris mai mult pentru românii din Ardeal Hl1-

Prin apărarea fermă a intereselor naţiunii române, prin colaborarea 
cu revoluţionarii din toate provinciile istorice, ziarul „Bucovina*- era 
organul de presă al tuturor românilor. A avut colaboratori străluciţi 
ca Vasile Alecsandri, Costache Negri, Costacho Conachi, Dimitrie Bo-
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lintineanu, Vasile Cirlova, Vasile Pogor, Mihail Kogălmceanu, Andrei Şa- 

guna. Andrei Mureşanu, Aron Pumnul, Gheorghe Bariţ, etc.

in paginile ziarului îşi face loc preocuparea pentru şcoală în general 

şi pentru şcoala românească din Bucovina in special, in condiţiile in care 

limba română ca limbă a populaţiei majoritare era alungată din şcoală. 

Scopul activităţii ziarului „Bucovina*1, în acest sens, era realizarea unui 

învăţămînt naţional românesc in care să se folosească limba, istoria şi cul

tura naţională, recunoscind, in acelaşi timp, dreptul celorlalte naţionali

tăţi la învăţătură in limba maternă. De aceea Aron Pumnul milita în 

paginile ziarului pentru : „eternul, înăscutul şi neînstrăinabilul drept (al 
popoarelor, al naţiunilor n.n.) de a-şi întrebuinţa în toate trebuinţele 

vieţii, limba maternă în casă, în biserică, în şcoală şi in administraţie* m . 

..Bucovina** pledează pentru o reformă radicală a învăţâmintului din pro

vincie, pentru înfiinţarea de „şcoli poporale** în toate satele, acestea con

stituind : „...mădularul cel dinţii şi cel mai important in sistemul invă- 

ţămintului public** l(l3. Convinşi că „în ziua de azi nu este trebuinţă a 

dovedi că luminarea poporului este cea dintîi şi cea mai importantă da

torie a oricărei ocirmuiri ce este pătrunsă de sfinţenia chemării sale** m , 

redactorii ziarului considerau că în ceea ce priveşte viitorul şcolii ro

mâneşti in Bucovina : „cu cit vom găsi mai bine organizate instituţiile 

de invăţămint pentru clasele de jos ale societăţii, cu atît vom vedea că 

poporul stă mai sus pe scara culturii1* m .

Ziarul cerea imperios înfiinţarea unei universităţi româneşti la Cer

năuţi, ca o : „neaparabilă .condiţiune a dezvoltării noastre intelectuale şi 

morale*1 lmi, universitate care trebuie să pregătească cadrele necesare pen

tru dezvoltarea autonomă a Bucovinei în toate planurile activităţii so- 

cial-economice şi politicc.

În ceea ce priveşte folosirea limbii române în instituţiile din Bu
covina. ziarul a militat pentru înlocuirea alfabetului chirilic cu cel la
tin in scrierea românească, pentru dezvoltarea unitară a limbii române 
in toate provinciile istorice româneşti, ca o condiţie a realizării cu un 
ceas mai devreme, a unităţii politice. în acest sens, în numărul 60/1850 

al gazetei, Aron Pumnul scria : „oare să nu fi sosit timpul ca să ni scriem 
limba cu literele ei proprii, făcute după trupul şi firea ei. adică cu litere 
strâbuneşti, romane, şi să o vorbim, să o scriem şi să o formăm cu toţii 
după aceeaşi lege, scoase din firea şi organismul ei ?• Oare nu au sosit 
timpul ca să dăm în mina copiilor noştri români cărţi tipărite cu lite
rele ei străbune* N'7.

Lupta pentru limbă a fost ridicată de gazeta „Bucovina11 la rangul 
de crez politic, ea fiind o parte integrantă a luptei pentru unitate na
ţională.
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Referindu-ne la activitatea literară desfăşurată tic „Bucovina14, sem
nificative sînt aprecierile Iui Nicolae Iorga care o asemăna cu activitatea 
„Daciei literare14 ,(JS.

Anul 1850.
4. FOAEA LEGILOR Şl A GUVERNULUI ŢARII. Para de Coroană 

a Bucovinei. Cernăuţi, 1850.
5. GENERALA FQAEA A LEGILOR Şl A GUVERNULUI ŢARII, 

pentru Ţara de Coroană a Bucovinei. Cernăuţi. 7 octombrie 1850, con
tinuă.

Anul 1853.
6. FOAEA guvernului ţării pentru ducatul Bucovina. l.ANDKS RE- 

GIERUNGSBLATT FUR DAS HERZOGTHUM BUKOWINA. Cernăuţi 
31 ianuarie 1853— 1860.

Anul 1861.
7. FOAEA LEGILOR IMPERIULUI pentru Rimatul G a g iii şi pen

tru Bucovina. Cernăuţi. 11 martie 1861.
8. ORDENAC1UN1LE cesaro-regeştilor oficiolate di' ţară pentru du

catul Bucovinei. Cernăuţi. 12 octombrie 1861— 1862.
Anul 1863.

9. FOAF. DE LEGI ŞI ORDINAC1UN1 pentru Ducatul Bucovinei. 
Cernăuţi. 20 martie 1863— 1869.

Anul 1865.
10. FOAIA SOŢIETĂŢII pentru literatura şi cultura romanae in Bu

covina. Cernăuţi. 1 martie 1865 — decembrie 1869. Apare odată pe lună. 
Redactor şi editor Dr. Ambrosiu Dimitroviţă. Tipografia Rudolf Echardt. 
incepînd cu 1 august 1866, redactor şi editor Ion al lui Gheorghe Sbic- 
ra. Este revista Soţietăţii pentru literatura şi cultura română in Buco
vina. Timp de 15 ani. de la dispariţia ziarului Bucovina, românii din 
această provincie istorică nu au mai avut un organ de presă. Ziarele ro
mâneşti care apăreau in afara graniţelor Bucovinei. ALBINA, CONCOR
DIA. AMICUL ŞCOALEI, OBSERVATORUL, GURA SATULUI. TELE
GRAFUL ROMÂN publicau in paginile lor, sub semnăturile lui 1 raci ii 
Porumbescu, Aron Pumnul. Vasile Bumbac, Isidor Prncopiivici, Artemie 
Berariu, Nestor Vorobchievici, diferite articole care oglindeau realităţile 
bucovinene. Se impunea înfiinţarea unui organ de presă al românilor din 
Bucovina. în vara anului 1864. un grup de intelectuali hotărăsc editarea 
unui ziar care să poarte titlul STEAUA BUCOVINEI, sub redacţia lui Ve- 
niamin Uiuţ sau Samuil Morariu-Andrievici l"‘l. Instaurarea absolutismu
lui a făcut ca ziarul să nu mai poată apărea, in această situaţie mai lesne 
de realizat era o revistă literară, care şi apare la I martie 1865. Scopul 

acestei reviste este clar redat în articolul „Către cetitorii noştri" : „Foaia 
aceasta după cum arată însăşi numirea ei, este chemată a servi „Soţietăţii 
în Bucovina44 de organ de espresiune a lucrărilor, a stăruinţelor şi a cu

getărilor ei. Menirea foaiei este dar de a conlucra la reînvierea noastră 
spirituală, a întruni inteligenţele din ţară si de peste marginile ei spre 
a înlesni pe osebitele căi ale literaturii împlinirea scopului Soţietăţii : a
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tlrscvpta simţirile amorţite, a vorbi faţă de nămolul ameţitoriu a idioa- 
melor streine din Austria, iubiţilor compatrioţi, în dulcea noastră limbă 
română, despre ceea ce poate lumina spiritul şi însufleţi inima în cer
cul ţărmurit al unei foi literare... Foaia noastră se va ocupa (...) mai îna
inte de toate cu literatura naţională in osebitele ei ramuri, contribuind 
prin lucrări originale şi alese la înavuţirea ei. Ea va urmări cu scumpă- 
tate mişcarea intelectuală la toţi conaţionalii noştri şi dezvoltarea lite
raturii române pretutindene şi va incunosciinţa pe cetitorii ei despre toate 
productele literare ieşite la lumină orişiunde în limba patriei, supuindu-le 
la o critică nepărtinitoare şi folositoare. Ea va tracta despre şciinţi incit 
aceste vor putea contribui la împlinirea scopului Soţietăţii. Ea nu va trece 
cu vederea nici întrebările zilei despre cauzele momentoasc ale vieţii na
ţionale care vor sta in legătură cu tendinţa literară a Soţietăţii** 1W.

Anul 1868.
11. FOAEA ORDINAC1UNILOR Constitoriului episcopal in trebile 

bisericeşti ale Diecesei Bucovinei. Cernăuţi, martie 1868— 1927. Apare 
neregulat. Tipografia Rudolf Echardt.

Din 1878 : „Foaea ordinăciunilor Consistoriului arhiepiscopal in tre- 
bile bisericeşti ale Arhidiecesi Bucovinei11. De la 15/27 iulie 1881 : „Foaia 
ordinăciunilor a Consistoriului archiepiscopescu în afacerile Arhidiccesei 
ort. orient, a Bucovinei**. De la 28 iunie/10 iulie 1883, întregeşte cuvin
tele „ort. orient1*, „ortodox orientale*1. Din 1883, tipografia arhiepiscopală ; 
din 1890 tipografia Arch Silvestru Morariu Andrievici ; din 1895, tipogra
fia universitară c.r. Rudolf Eckhardt; din 1901 tipografia Societatea tipo
grafică bucovineană.

Anul 1870.
12. FOAEA LEGILOR Ş l ORDINĂCIUNILOR pentru Ducatul Bu

covinei. Cernăuţi. 12 ianuarie 1870 — continuă.
Anul 1872.

13. PATRIOT. Cernăuţi. 30 aprilie —  24 decembrie 1872. Săptâmi- 
nal. Apare in limba germană.

Prin toate mijloacele, autorităţile habsburgice se străduiau să transfor
me Bucovina intr-o ţară germană, să creeze un anumit tip de cetăţean, 

fără conştiinţa apartenenţei etnice. Acest tip de cetăţean trebuia să fit' sim
plu, bucovinean care să vorbească limba germană. In felul acesta ia fi
inţă Bukowinerthuin-ul. concepţia bucovinistă care va deveni cu timpul

o adevărată doctrină politică. în faţa acestei situaţii se manifestă vigu
roase acţiuni de rezistenţă românească materializate prin constituirea de 

asociaţii şi societăţi cu caracter cultural-patriotic, cabinete de lectură, prin 

editarea de calendare, reviste şi ziare, diferite broşuri, lucrări ştiinţifice 

cari» popularizau originea comună a românilor, comunitatea de limbă, 

obiceiuri, cultură, promovau ideea luptei naţionale. Astfel, in anul 1872 
ia fiinţă la Cernăuţi „Societatea autonomiştilor naţionali1* al cărui scop 

era : „...de a cultiva în popor instrucţiunea politică şi conştiinţa naţio- 
nală“, precum şi de a stărui pentru realizarea, întărirea şi dezvoltarea
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organică a autonomiei în toate ramurile vieţii publice** M1. Ziarul Patriot 
este organul de presă al acestei societăţi politice.

Anul 1874.
14. CALENDARIU redigeat de Soţietatea pentru cultura şi literatura 

roniînă in Bucovina. Cernăuţi. 1874— 1885. Anual. Redactor Miron Căli- 
nescu (1874— 1881). Editura Societăţii. Tipărit la Tipografia Rudolf Eck- 
hard. incepînd cu anul 1882, redactat de Ion Bumbac. începînd cu anul 
1884 redactat dc Calistrat Coca. Tiparul la Tipografia arhiepiscopală. 
Scopul apariţiei acestei publicaţii era emanciparea socială şi culturală a 
românilor din Bucovina. In redactarea Societăţii pentru cultura şi lite
ratura română în Bucovina, „Calendarul** a atins un nivel deosebit, 
pregătind, intr-un anume fel, condiţiile pentru apariţia ziarului „Revista 
Politică**. Are meritul de a contribui la promovarea limbii literare. Prin
tre colaboratori găsim pe S. FI. Marian, I. G. Sbiera, T. V. Ştefanelli,
S. V. Isopescul, Vasile şi Ion Bumbac, Constantin Morariu, I. Berariu, etc.

Anul 1878.
15. AMICUL POPORULUI. Organ şi proprietate a Societăţii pentru 

lăţirea de cunoştinţe folositoare între poporul de la ţară în Bucovina. 
Cernăuţi. 12 iulie 1878 —  martie 1896. Apare odată la două luni. Re
dactor responsabil : Andrei Mikulitsch. Coredactori : Demetric Isopescul, 
Elie Luţia, Ion Zurkanoviciu şi Ion Hlibowicki. Editor : Silvestru Mora
riu Andrievici. Tipografia C. Levicki. Redactori responsabili : Ferd Krcek 
(1881— 1884), Grigore Halip (1885— 1888), Hieronim. Topală (1889— 1892), 
Goorg Forgaci (din 1893). Coredactori : Ilie Filipovici (1879— 1880). Din 
1879, editura Societăţii „Amicul Poporului1’. Din 1881 tipografia Echardt, 
apoi tipografia Arhiepiscopală şi, din 1895, tipografia Ekhardt.

# 16. PI PERU ŞA. Viena. 1878— 1879.
* Este o publicaţie umoristică studenţească a cărui iniţiator a fost 

Ciprian Porumbescu. Apare litografiată 1l2.
Anul 1881.

17. AURORA ROMÂNĂ. Organu beletristicu-literaru alu „Societăţii 
pentru cultura şi literatura română în Bucovina**. Cernăuţi. 1 august 
1881 — 15 decembrie J 882 şi ianuarie—august 1884. Apare odată pe 
lună. Redactor responsabil şi editor Ion I. Bumbacu. Tipografia H. Czopp. 
Din ianuarie 1884 : Aurora Română, Revistă sciinţifică-literarâ. Din mai 
1884 tipografia R. Eckhardt.

Sufletul acestei reviste a fost Ion Bumbac (1843— 1902). profesor şi 
apoi director la liceul din Cernăuţi. în calitate de secretar al societăţii 
pentru cultura şi literatura română în Bucovina editează „Aurora Ro- 
mână“ care s-a bucurat de un deosebit succes atît in Bucovina cit şi in 
Transilvania şi in România. Articolul Iui Ion Bumbac apărut în nr. 
4/1881, intitulat : „Venitu-au Românii ce locuiesc astă-di teritoriul Da
ciei Traiarie — din părţile pindo-balcanice — sau sînt ei urmaşii direcţi 
ai Colonielor Traiane, ce nu mai părăsiră Dacia Traiană după ocuparea 
ei la anul 106 d. Chr ?, evocă lupta îndîrjită pe care poporul nostru a 
dus-o veacuri de-a rindul pentru păstrarea fiinţei naţionale şi continui-
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taţii sale pe teritoriul in care s-a născut şi dezvoltat : „Grea şi ostinitoare, 
lungă şi înverşunată şi intr-adevăr unică în felul său a fost şi este aceas
tă luptă purtată de poporul român pentru moşia sa strămoşească (...), 
unde-s goţii, unde-s hunii, longobarzii şi avarii, cumanii şi tătarii (...) 
ce năvăliră ca lăcustele asupra Daciei Traiane ? S-au dus pierzindu-se 
în întunericul trecutului ca şi cînd nici n-ar fi fost, numai românul a 
rămas locului şi stăpîn pe moşia sa, numele, limba şi credinţa sa ; a ră
mas la postul său pentru că a crezut vîrtos în adevărul cunoscut şi pre
ţuit din moşi strămoşi : apa trece, pietrele rămîn.“ M3.

Combate teoriile neştiinţifice despre spaţiul în care s-a format şi 
dezvoltat poporul român, aducînd, în acest sens argumente lingvistice.

Anul 1882.
18. CANDELA, jurnalul bisericescu literariu. Cernăuţi. 1 iulie 1882- 

1946. Apare odată pe lună. Redactori : Dr. Vasiliu Mitrofanovici şi Isi- 
dor Vorobchievici. Editor: Arcadiu Ciupercovici. Tipografia W. Kerek- 
jarto.

'Anul 1883.
19. STELUŢA, foaie pentru poporul român de la ţară. Corovia. 9/21 

septembrie 1883 — august 1884. Apare de două ori pe lună. Redactor : 
Pr. Simeon Cobilanschi.

Anul 1886.
20. CALENDAFilU pe anul Ordinariu... Cernăuţi. 1886— i 895. Re- 

dijeâtu de Societatea „Academia Ortodoxă pentru literatură, retorică şi 
muzică bisericească in Seminarul arehidiecesanu din Cernăuţi*1. Editura 
Tipografiei arhiepiscopale. Tiparul la Tipografia arhiepiscopală. înce- 
pind cu anul 1891, tiparul la Tipo şi litografia concesionată arh. S. .VI o- 
rnrîu-Andrievici.

incepînd cu anul 1886 in cuprinsul „Calendarului1*, în afară de par- 
ti a calendaristică propriu-zisă sînt prezentate cele mai importante date 
p liv in d  istoria universala, în strinsă legătură cu istoria românilor, cele 
nuii semnificative evenimente politice, culturale din viaţa poporului ro
mân. in rubrici speciale sînt prezentate date utile privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor din Bucovina.

Rubrica „Almanah" cuprinde partea literară a Calendarului. Prin
tre colaboratori găsim pe Isidor leşan, Orest Dlujanschi. Ştefan Marian, 
Dimitrie Bucevschi, Victor Zaharoschi, Constantin Latiş, Averche Ma- 
covei, George Moroşan, P. U. Btădoiu, S. Simiganovsehi. Atanasie Ghcr- 
man, Emilian Vasiloschi, Vasile Jucan, Tit Popescu şi alţii.

21. REVISTA POLITICA. Suceava. 3/15 mai 1886 — 1 aprilie 1891. 
Apare de două ori pe lună. Redactor responsabil şi editor : Dr. Mateiu 

Lupu. Tipografia arehiepiscopală Cernăuţi. De la 3/15 ianuarie 1887, ti
pografia R. Eckhardt, Cernăuţi. în anul 1891 apare neregulat.

Intensificarea măsurilor de asuprire socială şi naţională a românilor 
din teritoriile? aflate vremelnic sub stăpînire habsburgică, a determinat 
din partea acestora o puternică reacţie de apărare a intereselor econo
mice, politice şi culturale, a fiinţei lor naţionale, ameninţate de politica
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reacţionară a guvernului austro-ungar. împotriva politicii de „oportuni- 
iate** promovată de marii boieri români adepţi ai doctrinei „bucoviniste** 
se ridică tinerii intelectuali proveniţi din rindurile burgheziei şi ţărăni- . 
mii. in anul 1885 aceştia pun bazele societăţii politice „Concordia** al 
cărui scop era : „...de a deştepta interes pentru o viaţă politică naţională, 
de a instrui poporul despre drepturile şi îndatoririle lui patriotice şi po- 
litice“ 1K. Gruparea politică de la „Concordia** care îşi propusese : „..uni
rea tuturor românilor sub un drapel unitar naţional** 1,5 a jucat un  rol 
deosebit de important prin aceea că a condus lupta politică de pe poziţii 
mult mai radicale, mai îndrăzneţe, constituind, in acelaşi timp. nucleul 

, viitorului Partid Naţional Român din Bucovina. În aceste condiţii, apare 
la Suceava „REVISTA POLITICA**, la conducerea căreia se aflau Flo- 
rea Lupu, şi Simeon Florea Marian. Este prima gazetă românească apă
rută la Suceava. Este, în perioada la care ne referim, organul de presă 
reprezentativ al românilor bucovineni. Propunindu-şi să apere poziţia 
românilor în viaţa politică,- ziarul se consideră : „...organ comun ăl tota
lităţii românilor bucovineni1* 11C. Atacînd în paginile sale politica hab- 
sburgică faţă de români, ziarul are meritul de a fi făcut cunoscută opi
niei publice situaţia social-economică şi culturală grea in care se afla Bu
covina, de a fi contribuit la antrenarea românilor spre o nouă viaţă poli
tică, de a fi militat pentru organizarea românilor într-un partid naţio
nal. Aceste idei ferm exprimate de revistă de-q lungul întregii sale 
existenţe au fost răspicat expuse\încă din primul număr, în articolul pro
gram intitu lat: „Către publicul român'* : „Trebuinţa unei gazete româ
neşti în Bucovina este adine simţită şi s-a manifestat din mai multe 
părţi. La această trebuinţă voim să răspundem prin publicarea „Revistei 
Politice1*. Ihtenţiunea noastră este să înfiinţăm un organ care să apere 
prfziţia românilor în viaţa publică din Bucovina şi să ţie viu sentimentul 
lor de solidaritate. Revista Politică va fi prin urmare organul comun al 
totalităţii românilor bucovineni. Ea va motiva, lămuri şi apăra trebu
inţele şi drepturile poporaţiunii româneşti din ţară şi va combate fără 
rezervă orice măsură, vie ea din orice parte, care ar jigni interesele po
porului român. Ne identificăm cu poporul român bucovinean, voim să 
fim f’lâsul lui, cerem prin urm.ire sprijinul tuturor românilor dîh ţară** 117.

în  condiţiile intensificării asupririi naţionale, ridicarea culturală a 
poporului a reprezentat pentru mişcarea naţională a românilor bucovi
neni, un obiectiv important menit să trezească interesele maselor pen
tru lupta politică.

în acest sens colectivul redacţional şi colaboratorii de la „Revista 
Politică** au acordat o deosebită importanţă problemelor culturale, cu 
deosebire societăţilor culturale, şcolare, cluburilor de lectură şi biblio

tecilor, creaţiilor literare, învăţămîntului în general şi celui in limba 
română în special, limbii române ca element important în procesul de 

conservare a individualităţii naţionale. între acestea şi-au găsit un bine

meritat loc în paginile ziarului „Societatea pentru cultură şi literatură- 
română în Bucovina**, „Societatea arheologică4*, „Clubul român**, dar mai
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Frontispiciul ziarului „REVISTA POLIT ICA".
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ales „Şcoala roryână“ înfiinţată la Suceava in 1883, a cărei activitate 
rodnică in domeniul dezvoltării învăţămîntuLui românesc prin editarea 
de manuale şcolare, acordarea de burse şi de ajutor elevilor merituoşi 
dar lipsiţi de mijloace materiale, înfiinţarea de şcoli săteşti, a fost in
tens popularizată. Ziarul a sprijinit şi încurajat prin diferite mijloace 
specifice presei, "activitatea acestor societăţi care se constituiau in ade
vărate nuclee de apărare şi promovare a culturii naţionale româneşti.

Pornind de la realităţile existente în Bucovina a cărui înv'ăţămînt 
era slab dezvoltat, „Revista Politică" şi-a propus în program şi a pornit
o adevărată campanie do presă, ce viza ridicarea culturală a poporului 
prin şcoală, in acest sens în padinile ziarului, Constantin Morariu pu
blică un istoric al şcolii din Bucovina pînă iri 1890. sînt aduse la cunoş
tinţa cititorilor neajunsurile în care se sbătea învăţămîntul şi căile de 
înlăturare ale acestora. Alţi oameni de cultură între care Teodor Ştefa- 
nelli, I raci ie Porumbescu, Ştefan Ştefureac, Dimitrie Dan fac cunoscut 
opiniei publice prin intermediul ziarului, folosind statisticile vremii, sta
rea şcolară la românii din Bucovina.

Conştienţi de faptul că şcoala in limba română era o prioritate na
ţională in Bucovina, slujitorii cărturari ai neamului nostru cereau cu 
insistenţă autorităţilor, prin intermediul' ziarului, folosirea limbii româ
ne, ca limbă a populaţiei autohtone, in şcolile de toate gradele, in ad

ministraţie, în întreaga activitate economică şi politico-socială. O ade
vărată campanie de presă s-a dus în paginile „Revistei Politice? pentru 
introducerea limbii române in chisele superioare ale liceului din Sucea

va ,l8. Lipsa de manuale şcolare îrf limba română, a căutat să fie inlă- 
. turată prin editarea, la îndemnul redacţiei ziarului, de către societatea 

„Şcoala Română44, a unor manuale pentru şcolile poporale şi sccunr 

dare 11!l.
Rubrica „Foiţa Revistei politice" pe care o găsim aproape în fiecare 

număr de ziar, avea menirea să publice literatură (poezii, schiţe, nuvele, 
folclor), diferite ştiri de la manifestări cultural-literâre, adresate în pri

mul rind, ţăranului român. Evident, in paginile ziarului şi-au găsit loc 
şi creaţii de literatură cultă, printre autori aflîndu-se Yasile Bumbac, 
T. Roboanu, Teodor Ştefanelli, Averchi Macovci. m .

Revista politică a propiovat intense legături cu presa, oamenii po
litici şi de cultură din celelalte provincii istorice româneşti in paginile 

ziarului aflîndu-şi loc ştiri despre activitatea politică, ştiinţifică, lite
rară, a românilor din Monarhie şi' din Ţară, creaţii ale lor. Moartea poe

ţilor Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandri prilejuieşte publicarea de ar
ticole elogioase la adresa acestora, de poezii, etc ,ul. în acelaşi timp, co

laboratori din Bucovina ai „Revistei Politice" publicau în „Convorbiri 
literare", „Arhiva11,' „Tribuna14, „Transilvania44, „Gazeta Transilvaniei-44, 
„Familia44, realizînd o adevărată pregătire spirituală, ideologică, a Unităţih 
politice I:->2.
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Anul 1888. '
22'. CĂLINDARUL POPORULUI BUCOVINEAN. Cernăuţi. 1888— 

1913. Editura Bibliotecii poporale bucovinone .(1888), Editura Librăriei 
RaiYiuaid Schally (intre 1891—-1895), Editura gazetei poporale „Deştep
tarea* (intre 1896— 1913). întocmit do Silvestru Morariu Andrievici (în
tre 1888— 1894) şi Eugen iu Nesciuc (intre 1895— 1900). Tiparul la Tipo 
.şi litografia concesionată Arch. Silvestru -Morariu Andrievici. Incepind 
din 1896 tiparul* la Tipografia universitară c.r. Rudolf Eckhardt. fnce- 
pind din 1898 tiparul-la Societatea' topografică bucovineană Cernăuţi.

Scopul Calendarului vrii luminarea poporului. Calendarul este editat 
■din iniţiativa fruntaşilor mişcării poporale între care dr. Vasile Găină, 
Constantin Morariu, Victor Zaharoschi.

Publică literatură cu caracter educativ, evocarea trecutului istoric, 
cultivarea limbii şi a tradiţiilor româneşti sub formă do versuri, proză, 
skidii de lingvistică, do folclor, do istorie, reportaje, informaţii.

Inegal în ceea ce priveşte exigenţa literară.
intre colaboratorii bucovineni găsim pe Simeon Florea Marian, 1. Gh. 

Sbiera, Vasile Bumbac, Constantin Morariu, I. I. -Nistor.
in Calendar au apărut croaţii literare valoroase semnate do Mihai 

Eminescu, Ion Creangă, Nicu Gano, Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuţă, 
Ion Slavici, Geonje Cosbuc, Petre Ispirescu. Ion Dragpslav, Ion Pop Ho
ţomanul, lacob şi Costacho Negru/zi, Petru Dulfu, I. A. Bassarabescu, 
Al. Depărâţfeanu etc.

Anul 1.891.
23. GAZETA BUCOVINEI. Cerqăuţi, 2/14 mai 1891—6/18 aprilie 

1897.. Apare de două ori pe săptămînă. Director : Poirrpiliu Pipoşiu (pînă 
la 24 ianuarie/5 februarie 1893 şi editor do la 25 oct./lO nov. 1892— 24 
ianuarie/â februarie 1893). Redactor responsabil : Vasile Marco (pînă la 
16/18 martie 1895). Editor : Modest cav do Grigorcea (pînă la 25 ootom- 
brie/6 noiembrie 1892 si de la 14/26 sept. 1895 —  6/18 aprilie 1897). Tipo
grafia R. Eckhardt. Director George Bogdan (9/21 mai 1893—24 iulie/ 
3 august 1894). Redactori responsabili : Eusobie Ştofanolli (19/31 mar
tie — 30 iulie/l 1, august 1895). Ilie cav de Reus Mârza (6/18 august 1895), 

Dionisie Voronca (20 august/i septembrie 10/12 septembrie 1895), Mi- 

hai Teliman (i 4/26 septembrie 1895— 8/20 februarie 1896), Dimitrie 
Bueevschi (11/23 februarie 1896—6/18 aprilie 1897). Editor : Zahario Vo
ronca (11/23 iunie— 30 iulie/l 1 august şi 20 august/l septembrie— 10/22 

septembrie 18Sţ5) şi Ilie cav de Reus Mărza (6/18 august 1895). ţlditori 

şi proprietari : Eusobie Ştefanelli (28 ianuarie/9 februarie, 18/30 aprilie 
18.93), Societatea politică „Concordia" (22 aprilie/4 mai 1893—8/20 iunie 

1895). De Ia 14/26 septembrie 1895—6/18 aprilie 1897, proprietatea so

cietăţii politico „Concordia". Do la 7/19 mai 1892, tipografia Arch. Sil

vestru Morariu-Andrievici; de la 20 august/l septembrie 1895, tipografia 
Rudolf Eckhard şi de la 22 decembrie/1896 — 3 ianuarie 1897, tipografia 

Societatea tipografică bucovineană.

PRESA ROMANEASCA-ÎN BUCOVINA (1309— 1944)

Pentru o mai bună coordonare a activităţii politice naţionale a ro
mânilor bucovineni, conducerea societăţii politice „Concordia'1, p? baza 
unei înţelegeri prealabile cu redacţia „Revistei Politice11, hotărăşte eroa
rea unui organ de presă românesc mai puternic, prin transformarea „Re
vistei Politice4* in „Gazeta Bucovinei1*, care va continua lupta politică 
inaugurată de predecesoarea sa. Conflictul dintre bătrinii politicieni, si 
guvernatorul Anton Pace, ca şi înăsprirea măsurilor luate împotriva ro
mânilor, a căror emancipare nu era văzută cu, ochi buni, a determinat 
înţelegerea între cele două grupări politice româneşti. I.» 7 martie 1892, 
are loc la Cernăuţi o mare adunare naţională în care se proclamă : „...so
lidaritatea tuturor românilor din Bucovina in afaceri politice, •naţionale, 

.bisericeşti şi organizarea lor intr-un partid compact reprezentat prin so

cietatea politică „Concordia" ,-3. Momentul marchează de fapt actul de 
naştere la Partidul Naţional Român din Bucovina, al cărui organ de 
presă era „Gazeta Bucovinei**. Printre primele măsuri luate au fost şi 
constituirea unui Comitet electoral compus din deputaţii români din Dieta 
Bucovinei şi din Consiliul Imperial,, din tineri intelectuali, comitet care 
ivea sarcina sa organizeze }i să conducă activitatea politică in timpul < 

campaniilor electorale, să desemneze candidaţii din partea românilor. Ast
fel organizaţi, românii.obţin.un strălucit succes în alegerile din 4/11 apri
lie 1892, pentru Dietă, ceea ce atrage după sine înlăturarea guvernato
rului Anton Pace 12''1. în anul 1894, ziarul duce o susţinută campanie de 
sprijinire a memorandiştilor judecaţi în procesul de la Cluj. ceea ce ii 
atrage măsuri represive din partea autorităţilor care au confiscat mai 
multe numere-15.

24. FOAIA SĂTEANULUI. Cernăuţi. 5/12 mai-^29 decembrie 1891. 
Este suplimentul la „Gazeta Bucovinei'*. Au apărut numai 8 numere. D i
rector : Pompiliu Pipoşiu. Redactor responsabil : Vasile Marco. Editor : 
Modest cav de Grigorcca. Tipografia R. Eckhardt.

Anul 1892.
25. TINERIMEA ROMÂNA. Cernăuţi. Ianuarie 1892. Apare de două 

ori pe lună. Redactor : Ştefan Bodnârescu. A apărut un singur număr 

litografiat. Litografia I. Duşenco, Cernăuţi.
26. ÎNCERCĂRI LITERARE. Cernăuţi. 1/13 februarie— 1/13 iulie 

1892. Apare odată pe lună. Redactor responsabil : Ştefan Bodnârescu. Co- • 
laboratori : C. Borariu şi■ G. Toma. Editor: Petru Ionescu. Tipografia 

Arch. Silvestru Morariu Andrievici.
Apare in locul revistei „Tinerimea Română**, din care reproduce o’ 

parte în primul număr. Revista este rodul iniţiativei unor studenţi ro

mâni de la Universitatea din Cernăuţi. în primul număr se arăta: „Spre 
a satisface dorinţei generale ne-am decis a scoate o foaie tipărită, spo
rind că onoratul public român va binevoi a arăta şi pe viitoriu tot ace
leaşi interese faţă do întreprinderea noastră şi a ne sprijini prin abo
narea foaioi, căci numai astfel vom-putea dezvolta în tinerimea română
o iubire mai mare pentru limba şi literatura naţională** 12,;.
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Anul 1893.
27. DEŞTEPTAREA. Gazeta pentru popor. Cernăuţi. .1/13 ianuarie 

1893—7/20 noiembrie 1904. Apare de două ori pe lună. Redactor res
ponsabil : Ilie Dimitrovici (pînă la 1/13 august 1898). Editor : Dimitrie 
Bucevschi (pînă la 1/14 aprilie 1900). Tipografia Arhiepiscopul Silvestru 
Morariu-Andrievici. De la 2 septembrie 1900, schimbă subtitlul în : 
„Foaia partidului poporal naţional41. De la 22 aprilie 1900 apare odată pe 
săptămînă şi de la 2 septembrie 1900, de două ori pe săptămînă. Redac
tori responsabili : Dimitrie Bucevschi (15/27 august 1898— 1/14 aprilie
1900), Atanasie Gherman (22 aprilie 1900— 17/30 mai 1901) şi George 
Bor (de la 20 mai la 2 iunie 1901). Editori : Atanasie Gherman (22 apri
lie 1900— 17/30 mai 1901) şi Eusebie Ştefanelli (de la 20 mai— 2 iunie
1901). De la 1/13 septembrie 1895, tipografia însoţirea tipografică din 
Cernăuţi, care devine apoi (din ianuarie 1897) Societatea tipografică bu
covineană.

Din anul 1900, „Deşteptarea44 devine organul de presă al Partidului 
Poporal Naţional. în numărul 27 din 2 septembrie 1900, care a apărut 
cu subtitlul : „Foaia partidului poporal naţional" se arată că : Partidul popo
ral naţional —  creat la sfîrşitul lunii august 1900 —  are drept ţintă dobîn- 
direa drepturilor poporului român din Bucovina pe toate terenele vieţii 
politice. Aderenţii partidului s-au grupat în jurul ziarului poporal „Deş- 
teptarea44, care de acum înainte a se privi ca organ al partidului 
poporal român. „Deşteptarea va înlocui. în viitor şi pe fostul ziar „Pa
tria44 l27.. '

Ziarul reprezintă o preţioasă sursă de informaţii privind viaţa po
litică din Bucovina, do la. sfîrşitul secolului al XlX-lea şi începutul se
colului al XX-lea. în timpul procesului de la Cluj, intentat în 1894, de 
autorităţile aiistro-ungare, conducătorilor politici ai românilor din Tran
silvania în rubrici speciale/cum ar f i :  „Procesul cel mare de,la Cluj44, 
„Procesul naţiunii române44, „Procesul Memorandului44, ziarul şi-a ridi
cat glasul împotriva oprimării românilor, a protestat energic împotriva 
înscenării judiciare de la Cluj, a fost in permanenţă alături de cei ce 
luptau pentru drepturile poporului român.

Gruparea naţională a „românilor tineri44 din cadrul fostului P.N.R., 
înfiinţează în august 1900, Partidul Poporal Naţional Român. Explicînd 
apariţia acestui partid pe scena vieţii politice din Bucovina, dr. George 
Popovici spunea : „...cauza ţinutei noastre e urmarea firească a nesufe
ritelor stări de lucruri din această ţară, este urmarea dureroaselor noas
tre pyţenii, e strîmtoarea, asuprirea şi robirea noastră naţională do la 
împreunarea Bucovinei cu Austria pînă în ziua de azi44 128.

Ziarul „Deşteptarea44 care de la 2 septembrie 1900, devine organul 
de preşă al Partidului Poporal Naţional Român scrie că acesta „...a sim
ţit inainte de toate trebuinţa unei organizări pentru că a simţit tre
buinţa vieţii poporului românesc, a vieţii cu conştiinţa de sine, adică 
trebuinţa ca să trăim ca aceia ce «Intern şi nu să ne pierdem în noia
nul străinismului ce ne-a copleşit, ci să ne apărării44 12U. Baza socială a
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partidului o formau ţăranii, meseriaşii, preoţii, funcţionarii, profesorii. 
In fruntea partidului se afla un Comitet central al cărui preşedinte a 
fost mai întii George Popovici şi după plecarea acestuia în România, 
Iancu Flondor. Partidul avea comitete districtuale la Storojineţ, Rădăuţi, 
Suceava, Şiret, Gura Humorului'; Cfmpulung Moldovenesc ,:vL Progra
mul Partidului Poporal Naţional Român a fost publicat in'ziarul „Deş
teptarea** nr. 48/15 noiembrie 1900. lată c-iteva dintre principalele pre
vederi programatice : „...deplina autonomie a bisericii noastre : conser
varea neştirbită a caracterului istoric român al bisericii noastre; vom 
susţine pacea confesională-dacă biserica şi drepturile sale vor fi res
pectate şi de celelalte confesiuni ; cerem creşterea şi instruirea poporului 
nostru pe baza invăţămintului naţionai ; absolut nu vom suferi ca şco
lile sa se abată de la menirea lor şi sa se prefacă în institute de dezna
ţionalizare şi propagandă pojitică : cerem dregătorii imparţiale şi obiec
tive cu cunoştinţa ţării, neamului şi limbii* noastre ; ne vom opune cit 
toată puterea" contra ocupării posturilor "la dregătorii cu bărbaţi străini 
de ţară ; cerem separarea completă a Bucovinei în toate afacerile salo 
publice de influicnţa galiţiană, prin urmare înfiinţarea neintîrziată a 
unei curţi de apel şi a unei direcţiuni a-căilor ferate’bucoyinene in ţară ; 
vom lucra sdin • răsputeri, ca ţăranul român să rămînâ stăpîn al pămîn- 
tului şi averii sale, conştienţi fiind că dînsul este temelia neamului nos
tru ; vom cere instituţiuni. pentru reglementarea creditului agricol; in- 

' stituţjuni cif asigurări asupra averiLmobile şi imobile a ţăranului ; tarife 
vamale excepţionale în comerţul cu ţările învecinate ; reglementarea ches
tiunii muncitorilor agricoli; vom lucra la dezvoltarea autonomiei ţării 
cu condiţia insă ca existenţa noastră naţională ne va fi garantată ; pretin
dem ca poporul român să fio reprezentat in corpurile legiuitoare nu nu
mai corespunzător numărului şi. importanţei salo istorice ci şi a prin-, 
cipiilor sale politice-; ne vom interpune deci pentru dobîndirea sufra
giului universal şi direct4' ,:i1. * •

Prin organul său de presă, in cadrul a zeci de adunări populare, in 
dieta Bucovinei, partidul nou creat se angajează ferm pentru apărarea 
intereselor naţionale fundamentale ale românilor. încercărilor guvernu
lui de a discredita partidul in faţasopinici publice,- arătlnd că nu poate 
exista un partid in opoziţie a pop&rului român, de vreme ce poporul 
român s-a împăcat cu guvernul (aluzie la „pactul" încheiat cu conserva
torii), ziarul „Deşteptarea4' răspunde : „Dacă s-a făcut o împăcare între 
guvern şi românii din Bucovina, apoi care sînt roadele acelei împăcări ? 
Au nu urmează nedreptăţile şi «loviturile date românilor acuma ca mai 
înainte ? Deci cum s-a impăcut guvernul cu poporul românesc ? S-a îm
păcat ca să-l lovească iar poporul să rabde şi să tacă ? Nu, căci vedem 
că loviturile zilnice sint îndreptate împotriva întregului popor. Nefiind 
poporul împăcat cu guvernul, nici in totalitate -şi nici în parte, urmează 
necesar că nu-i nici dezbinare in popor** ,:v-. Se dovedeşte prin aceasta 
că împăcarea cu guvernul a fost opera unor oameni politici conservatori, 
nu a tuturor românilor.

I
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Răspunzînd atacurilor repetate la adresa tricolorului, simbol al uni
tăţii tuturor românilor, adresîndu-se direct guvernatorului Bucovinei, care 
participa la dezbaterile dietei. Iancu Flondor spunea : „Domnule preşe
dinte, te rog să iei cunoştinţă că culorile roş-galben-albastru le privim 
drept culori naţionale .române şi că e sub demnitatea noastră de a dis
cuta cu dumneata 'de o putem dovedi prin fapte istorice sau ba, chiar 
şi in caz că aceste culori ar fi identice cu culorile regatului român1* ,33.

Dindu-şi seama că guvernul Bucovinei, în pofida declaraţiilor fă
cute nu era favorabil românilor, Partidul conservator dă o declaraţie prin 
care “arată că : pactul este desfiinţat pentru că mai multe postulate _
din el nu au fost îndeplinite de ţţuvern pînă la termenul fixat** 1;M, şi 
intră în "tratative cu Partidul Poporal Naţional' realizîndu-se o alianţă 
politică pe bază naţională cu respectarea reciprocă a individualităţii de 
partid ,35. Activitatea politică a celor două partide era coordonată de o 
Dirigenţă compusă din membri desemnaţi de ambele partide ,3f\

Prin această alianţă, politica românilor clin Bucovina a devenit uni
tară, creîndu-se un for politic românesc unic, exprimat pe plan parla
mentar printr-o majoritate românească-în dietă.

in condiţiile apariţiei pe scena • politică din Bucovina a Partidului 
Ţărănesc Democrat, in faţa puternicei'coaliţii a partidelor neromâne, 
sprijinită de guvern, redusă numai la colaborarea cu armenii şi polonezii, 
în preajma alegerilor din 1904, Dirigenţă partidelor unite făcea din ce 
în ce mai greu faţă' situaţiei. politice. în alegerile care aii loc, candidaţii 
conservatori şi poporal-naţionali sînt înfrînţi pe toată linia. Ca urmare a 
acestei situaţii, în luna noiembrie 1904, Partidul Poporal Naţionql se au
todizolvă 137. Cele două ziare, „Deşteptarea11 şi „Deşteptarea Poporului** % 
îşi încetează apariţia. în ultimul său număr, ziarul „Deşteptarea*? scria : 
„Corpul naţiunii noastre este spart în caste separate. Marii proprietari, 
oreoiii. învăţătorii, poporul rural — toţi se separeazâ politiceşte, unii 
de alţii şi se mărginesc a lupta pentru interesele particulare, ale stării 
căreia ii aparţin : acesta e tristul efect al agitaţiei democraţilor români... 
Drept consecinţă a acestei convingeri este dizolvarea Comitetului central 
al Partidului Poporal Naţional şi încetarea apariţiei ziarului nostru1* l38.

Anul 1896. ' ,
28. CA LENDA RJXJL pe anul... 189fi— 1924. Cernăuţi. Editat de 

Consistoriul arhiepiscopesc ort. orient, al Bucovinei. Tiparul la-însoţi- 
•rea tipografică din Cernăuţi. încopînd cu 1897. tiparul la Societatea tipo
grafică bucovineană. Nu a apărut în anul 191(5 şi 1918 l39.

Anul 1897.
29. PATRIA. Cernăuţi. 2/14 iulie 1897— 21 aprilie/,4 mai 1900. Apare 

de trbi ori pc săptămînă. Redactor responsabil : Dimitrie Bucevşchi (pînă 
la 19 aprilie/l mai 1989). Editor : Dr. Emilian Crielevici. Tiparul In So

cietatea tipografică bucovineană. Do la 22 aprilie/4 mai 1898, rcdactor 

responsabil Erast Levescu.
Partidul Naţional Român din Bucovina îşi desfăşoară activitatea pînă 

in aprilie 1897, cind tinerii politicieni în frunte cu Iancu Flondor şi

/
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George Popovici, nemulţumiţi dc politica pasivistă a bătrînilor boieri de 
la „Concordia11 ca şi de disensiunile dintre fruntaşii politici români, for
mează un nou comitet de conducere al partidului. Se formează de iapV 
un nou partid, sub conducerea lui Iancu Flondor şi George Popovici. Din 
acest moment, societatea politică „Concordia11 (car<! impropriu se mai nu
meşte P.N.R.) devine o grupare politică a cărei activitate e.ste pusă in 
slujba unor interese personale. Ziarul „Gazeta Bucovinei* îşi încetează 
apariţia. '

în aceste condiţii apare la Cernăuţi ziarul „Patria“, organ al _ Par
tidului Naţional Radical Român din Bucovina. Sufletul ziarului va fi 
Valeriu Branişte care vine la Cernăuţi la chemarea fruntaşilor politici 
Iancu Flondor şi George Popovici. Iniţial, Branişte fusese solicitat să preia 
redacţia ziarului „Gazeta Bucovinei11 care era în declin, propunindu-i-se 
titularizarea ca profesor la catedra de limba şi literatura română a uni
versităţii din Cernăuţi, ce urma să devină vacantă prin pensionarea lui 
I. Gh. Sbiera [W. Deoarece nu avea cetăţenia austriacă, pentru a nu 
atrage atenţia autorităţilor, se înscrie ca student „extraordinar4* al Uni
versităţii din Cernăuţi. M|.

Valeriu Branişte soseşte în capitala Bucovinei, la sfinţitul lunii iu
nie 1897, semnînd imediat cu Modest Grigorcea contractul de editare al 
ziarului „Patria44. Se formează uri. comitet de redacţie al cărui preşe
dinte era Iancu Flondor, delegat — Modest Grigorcea. membrii fiind de
putaţii români din Dieta Bucovinei şi Reichsrath lv-. La 2/14 iulie 1897 
apare primul număr al ziarului „Patria“ al cărui director era, fără a fi 
menţionat, Valeriu Branişte. In subsolul paginii a treia erau menţionaţi 
editorul — dr._Emilian Criclevici şi redactorul responsabil — Dimitrie 
Bucevsehi. Ziarul apărea de trei ori pe săptămînă şi se tipărea la 'So
cietatea tipografică’ bucovineană din Cernăuţi M3. Ziarul este foarte bine 
primit în Bucovina ca şi în provinciile istorice româneşti aflate sub stă- 
pînire străină. Editorialele lui Valeriu Branişte publicate în ziar au ca 
semn distinctiv un asterisc, foiletoanele le semnează „vbr-4 şi ,.b-a-z;4, 
unele articole fără ascuţiş politic le semnează. După numărul 800 al zia
rului „Patria*1, articolele sale se răresc, deoarece autorităţile îl căutau 
pentru a.-l expulza datorită activităţii sale politice. Ultimul număr al zia- 
hilui iu care poate fi recunoscut scrisul său es.te 324. Comparind stilul 

sau gazetăresc cu o puternică tentă personală, noi am identificat şi alte 
articole scrise de Branişte şi publicate în ziarul „Patria", după numărul
324. „Se împlinesc trei ani —  va arăta mai tîrziu Valeriu Branişte, de 
cmd noi, un grup dc oameni, tineri am fondat acest ziar. Conduşi de ideea 

a aşeza politica-poporului nostru pe baze adevărat naţionale am voit ceea 

ce trebuie să voiască fiecare român de bine, anume a salva neamul ro
manesc pe acest pămînt al istoriei româneşti şi a-i asigura acel loc dc 

frunte carc-i compete, ca primul şi cel mai important element consti
tutiv de ţară atit în urma trecutului său, cît şi~ a valorii sale numerice 
şi culturale" iV'. ~ ' 1
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Ca director al ziarului „Patria44, Valeriu Branişte desfăşoară o in
tensă activitate de redeşteptare naţională, pentru dreptate şi libertate so
cială şi naţională : „Erau timpuri grele, notează Branişte. Bărbaţii ajunşi 
la conducerea destinelor poporului nostru, pe nesimţite 's-au apropiat pe 
atita de culisele palatului guvernamental pe cît s-au depărtat de inima 
poporului, incit era primejdia de tot aproape, ca voinţa poporului să fie 
zero, iar influienţa guvernului totul, în tabăra politicienilor care repre
zentau aşazis partid român" |/,r>.

Partidul Naţional Român din Bucovina — societatea politică „Con
cordia41 de după 7 martie 1892, se complăcea într-o stare de pasivism 
politic, dăunător intereselor naţionale româneşti. Referindu-se la această si
tuaţie, într-unul din articolele editoriale, Valeriu Branişte scria : „Buco
vina este pămînt istorie românesc cum rar alt colţ de pămînt locuit de 
români. Cele mai glorioase reminiscenţe istorice naţionale sînt legate de 
această ţărişoară care cuprinde atîtea monumente de strălucire naţională, 
aici zac osemintele lui Ştefan cel Mare, aici- monumentele atîtor domni 
ai Moldovei, aici sînt mînăstirile ridicate spre veşnică pomenire erois
mului românesc, sînge român a îngrăşat acest pămînt şi sudoare româ
nă' l-a cultivat... Trăim la finea unui secol in care s-a redeşteptat conşti
inţă naţională... Nu este oare un sacrilegiu, o trădare a celor mai sfinte 
tradiţii naţionale, cînd urmaşii glorioşilor străbuni dau pradă Străinismului 
acest clenodiu naţional" 1<6.

Situaţia impunea reorganizarea Partidului Naţional Român din Bu
covina, pe baze largi, reprezentative, cu conducători energici, cu un pro
gram care să slujească interesele românilor bucovineni, să antreneze ma
sele la Viaţă politică naţională. Grupul de oânreni politici români ra
dicali lansează lozinca : „Nu din graţia guvernanţilor ci din voinţa ne
strămutată a poporului. bazaţi pe drept şi dreptate voim să ştim conduse 
interesele naţiunii româneşti pe pămîntul Bucovinei" ,'i7. Conştient că 
poporul român este singurul element de guvernămînt, atît in virtutea 
istoriei sale cit şi a situaţiei sale prezente, grupul radical porneşte, avind 
sprijinul lui Branişte, la reorganizarea partidului. , . •

Programul ziarului „Patria" era programul Partidului Naţional Ra
dical Român44 1W.

În toamna anului 1897, proiectul pentru reorganizare era gata, fiind 
trecut prin toate comisiile ce se alcătuiesc in acest scop. în fruntea par
tidului era o „dirigenţă" formată din deputaţii români din Reirhsrath 
şi din Dieta Bucovinei, reprezentanţii districtelor româneşti, directorul 
ziarului „Patria". La nivelul imediat inferior se situau comitetele dis
trictuale ale partidului,, apoi cele din oraşe şi reprezentanţi aî partidului 
in fiecare comună. Antrenarea la viaţă politică naţională a celor mai 
largi pături şi categorii sociale din toate districtele Bucovinei a contri
buit 1$ conştientizarea maselor, maturizarea lor politică, la radicalizarea 
programului partidului, a ridicat pe o treaptă superioară lupta naţiona
lă. Conştient de rolul maselor în viaţa politică a ţării, Valeriu Branişte 

scria, în numele dirigenţei partidului : „...un partid politic dacă voieşte
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.si'i îmbrăţişeze viitorul ţării şi poRUlaţiunii in al cărei nume se consti
tuie, trebuie necontenit Să lărgească cercul combatanţilor săi. gregari 
şi căpitani" Mtl. în această direcţie au acţionat conducătorii partidului şi 
prin cele. şapte rezoluţii referitoare la direcţiile de activitate ale partidu
lui, antrenând la conducerea destinelor poporului cele mai largi cert uri 
ale românilor bucovineni.

Din motive de strategie şi tactică de partid, aceste rezoluţii nu au 
fost date publicităţii,' dar, din întreaga activitate desfăşurată, acestea 
se pot lesne sesiza. Principiul liberei întruniri pe care se baza Partidul 
Naţional Radical Român nu excludea existenţa societăţilor politice, dim
potrivă, in concepţia „dirii*enţei- partidului nou organizat, societatea 
politică „Concordia*1 nu trebuia desfiinţată ci sprijinită să-şi orienteze 
activitatea conform noilor obiective ale partidului. Se avea ip vedere 
înfiinţarea de noi societăţi politice în districtul Bucovinei ir>0).

Reorganizarea partidului impunea dezvoltarea pe o arie mai largă, 
nu numai a activităţilor şi acţiunilor cu caracter strict’ politic ci şi în

toate sectoarele economico-sociale. Tocmai noua organizare a partidului 
impunea înfiinţarea de noi societăţi; nu numai politice ci şi culturale, 
economice, dezvoltarea şi intensificarea activităţii societăţilor deja exis
tente. Acest aspect , al activităţii era considerat chiar una din condiţiile 
existenţei partidului. Referindu-se la rolul pe care Partidul Naţional 
Radical Român trebuie să-l aibă în viaţa politică a Bucovinei, ziarui 
„Patria" scria : „Nu ne îndoim că elementele noi, aduse în fruntea vie
ţii de partid, vor fi pătrunse” de conştiinţa gravei responsabilităţi ce le 
incumbă şi vor contribui-din toate forţele lor ca viaţa noastră naţională 
să ia pe toate terenele un avînt măreţ care va purta in sine garanţia 
izbîndei“ 151

Ideea fundamentală care stătea la baza activităţii partidului era 
scoaterea politicii românilor bucovineni de sub tutela guvernului şi sub
ordonarea acesteia, intereselor româneşti. întreaga activitate desfăşurată 
de ziarul „Patria11 servea acest scop: „Voim să facem politică din 
voinţa liberă a poporului întreg şi nu din graţia guvernului a cărui artă 
de guvernâm.înt se reduce la tradiţionalul divide et impera“ 152.

Solidaritatea naţională izvorită din voinţa fermă şi cunoaşterea inte
reselor care legau indisolubil pe toţi românii bucovineni şi afirmarea drep
turilor cetăţeneşti, constituia garanţia viitorului poporului român din Bu
covina. în condiţiile cînd : „...duşmanii noştri ne tratează drept o masă 
inertă, incapabilă de-a participa activ la conducerea destinelor ţării şi 
neputincioasă în cunoaşterea şi afirmarea drepturilor sale, astăzi cînd duş
manii motivează făţiş neindreptăţirile ce ni le fac, cu lipsa de cultură şi 
conştiinţă a poporului nostru, astăzi ne servesc probele despre maturitatea 
politică a poporului nostru, cea mai neîndoielnică demonstrare că poporul 
nostru este atît de înaintat în cultură, atît de conştient şi pătruns de sen
timentul datoriei cetăţeneşti şi a responsabilităţii ce urmează din această 
conştiinţă, îneît liniştit putem zice că poporul român din Bucovina s-a 
afirmat şi se afirmă drept un factor politic naţional, puternic şi serios41 153.

> Fiontispicii ale unor ziare apărute în Bucovina în perioada interbelici"!.
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In iarna anului 1898, contele .Goess este înlocuit în funcţia de guver
nator al Bucovinei cu baronul Bourguig'non de Bamb"erg.

Cu prilejul alegerilor pentru dietă,, din 1898, izbucneşte un conflict 
deschis între guvern şi Partidul Naţional Român Radical, care refuza să 
accepte politica umilitoare din trecut. Aşa cum se obişnuia, în urma trata
tivelor duse de guvernul central de la Viena şi deputaţii români din Reich
srath, a fost. fixat numărul de mandate ce urmau să fie repartizate româ
nilor de guveniUl Bucovinei. Respectînd formal acordul, guvernul, obişnuit 
cu astfel de practici, şi-a rezervat dreptul de a verifica candidaturile româ
nilor, admiţîndu-le numai pe acelea care-i conveneau. In felul acesta gu
vernul nu dorea să scape din mînă controlul asupra dietei, urmărind să 
împiedice emanciparea vieţii politice româneşti de sub tutela f>a.

Alegerile care se pregăteau erau deosebit de importante pentru româ
nii, bucovineni care aşteptau de Ia noua dietă o schimbare de esenţă a stării 
de lucruri. Ori, această schimbare depindea de deputaţii ce urmau să intre 
în dietă, de programul lor politic. Era deci firesc ca partidul să-şi îndrepte 
întreaga atenţie asupra campaniei electorale : „Campania electorală ce vom 
întreprinde şi reuşita ei, scria ziarul „Patria", este de importanţă decisivă 
pentru viitorul ţărişoarei noastre. De la compoziţia dietei viitoare de- 
pindb întreaga direcţiune ce o va lua viaţa politică şi naţională a ţării" 1V*.

In ziua de 3/15 august 1898, are loc la Cernăuţi, sub preşedinţia lui 
IaricU Lupul, şedinţa Comitetului naţional al partidului, cu care.prilej, 
este votată, in unanimitate, următoarea orientare pentru viitoarele ale
geri : „...facem politică din voinţa naţională şi nu pe placul stăpinirii'1 ,5r>. 
Partidul Naţional Radical Român, eminamente partid al ţării, corespunzind 
prin urmare tuturor intereselor româneşti, lansează prin intermediul zia- 
r.ului „Patria", un apel la unitate naţională : „Toţi rbmânii atit cei din 
marea proprietate, cît şi cei din oraşele şi comunele rurale, trebuie să se 
grupeze în jurul unui singur stindard : programul naţional, căci tocmai 
solidaritatea tuţuror românilor, fără deosebire de clasă şi cerc de inte
rese, constituie importanţa „per excelentiam" politică a poporului român 
in viaţii politică a Bucovinei" ,56. '

Comitetul naţional a dezbătut şi stabilit tactica partidului in alegeri, 
componenţa noului Comitet .naţional, in conformitate eu cele şapte rezo- 
lijţi adoptate, convocarea adunărilor electorale districtuale şi alegerea re
prezentanţilor fiecărui district în Comitetul naţional. S-a luat hotărirea 
ca la fiecare adunare electorală districtuală să participe cîte un delegat al 
Consiliului naţional. Referitor la nominalizarea candidaţilor partidului s-a 
hotărit ca acest lucru să se facă în următoarea şedinţă a Comitetului na
ţional ,r’7.

în perioada care a urmat s-au desfăşurat adunările electoralo dis
trictuale l58. Participanţii la aceste adunări s-au pronunţat pentru deplina 
solidaritate a 'tuturor româniloi din Bucovina sub steagul luptei ridicat 
de Partidul Naţional Radical Român. Au existat, este drept, puţine ca
zuri. cînd' unii participanţi, urmărind ambiţii personale, sau fâcîhd jocul 
căpitanilor districtuali, n-au aderat' la programul partidului. Este cazul 
arhimandritului Emanoil Ciuntuleac, stareţul mîriăstirii Sf. loan din Su
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c'eava, care, în politică : „...jucase toate apele" 15°. Aceste tendinţe au fost 
izolate, fără ecou în rindul maselor populare.

Ideea centrală care s-a detaşat net în aceste adunări electorale a fost 
aceea că partidul naţional „...este singura reprezentanţă adevărată a popo
rului nostru, chemată a decide asupra destinelor poporului pe care în
suşi trebuie să şi le făurească" 1C0.

în telegrama adoptată de adunarea electorală din oraşul Suceava ade- * 
renţii programului naţional exprimau preşedintelui partidului : „...since
rul său vot de încredere şi iubire" 1GI. Adunările electorale din oraşe şi 
districte au ales comitete electorale formate din cîte 10— 12 membri162.

Potrivit Constituţiei austriece., alegerile fiind indirecte, listele de ale
gători erau afişate la primăriile comunale şi supuse controlului public. 
Alegătorii desemnau, la rindul lor, electorii care votau candidaţii pentru 
dictă. Guvernul, prin intermediul căpitanilor districtuali, iar aceştia la 
rîndul lor prin autorităţile comunale, dirijau alegerile în sericul dorit. 
Ziarul „Patria" a oglindit in paginile sale activitatea de pregătire a ale
gerilor, a lansat apeluri la antrenarea maselor populare, în special a ţă
rănimii,la acţiunea de verificare şi respingere a tuturor listelor de alegă
tori aranjate în favoarea guvernului : „Listele de alegători şi alegerea elec
torilor formează pentru noi, în adevăr, linia în care arh postat avangarda... 
Controlarea neobosită a listelor şi alegerea de electori independenţi şi de
votaţi partidului aceasta e problema pe care, în acest stadiu al campa
niei electorale avem să o deslegăm" In acest sens> ziarul „Patria" 
cheamă „...întreaga inteligenţă română din fiecare comună... tinerimea 
noastră care cu ardoare urmăreşte dezvoltarea spre bine a iubitei sale 
naţiuni, să activeze pentru ca alegătorii din comunele rurale să se gru
peze in jurul unor români împiodicînd, în acest fel, pe căpitanii distric
tuali... acei faimoşi furnizori de deputaţi... să-şi exercite nefasta lor influ
enţă" ,c'1. * »

O luptă electorală aprigă s-a declanşat, în special în comunele rurale, 
între alegătorii români şi autorităţi care căutau să impună oamenii cre
dincioşi guvernului. Referindu-se la aceasta ziarul „Patria" scria : „Con
ştiinţa alegătorilor s-a trezit şi populaţia ţării nu mai doreşte să lase drep
turile sale pradă volniciei căpitanilor districtuali" lcr\ Ziarul demasca abu
zurile săvîrşite de Duzinkiewicz, căpitanul districtului Suceava, care l-a 
proclamat, în pofida opoziţiei populare, pe arhimandritul Ciuntuleac, can
didat al cercului electoral al comunelor rurale din districtul Suceava, ca 
şi altele din celelalte districte ale Bucovinei'. Toate aceste au determinat 
ziarul să atragă atenţia „...preşedintelui ţării asupra acestor cazuri flagrante 
de violare a conştiinţei şi sugrumare a libertăţii cetăţeneşti. Reclamăm ale
geri libere, căci numai astfel pot lua curs firesc treburile ţării atit de 
dezolate prin păcatele trecutului" ,0°.

în ziua de 18/30 august 1898, are loc la Cernăuţi, prima şedinţă a 
Comitetului naţional român în noua sa alcătuire lf". Reprezentanţii tutu
ror păturilor şi categoriilor socialo ale românilor din întreaga Bucovină 
au proclamat cu acest prilej solidaritatea naţională, aprobînd în unani
mitate programul electoral al Partidului Naţional Român : „Partidul Na-
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fiorvu Român, scria „Patria11, este singurul partid serios do guvernămiht 
care. îmbrăţişează toate interesele ţăţii. Germanii bucovineni sint vreo 
cfţiva colonişti şi funcţionari care au copleşit ţara, polonii sînt funcţio
nari ;-i mari proprietari, evreii sint comercianţi, .mişcarea din sinul popo
rului rutean este numai un reflux al luptelor politice a rutenilor din 
Gaiiţia. prin urmare c u centrul intereselor în afară de ţară, singur Parti
dul Naţional Român cuprinde in sine toate păturile ţării de la marea pro
prietate pinâ îa populaţia comunelor rurale11 16R.

Ziarul publică manifestul „Către alegătorii români pentru dieta ţării 
a Ducatului Bucovina", lansat in aceeaşi şedinţă de către Comitetul na

ţional. u,fl.
Guvernul a folosit toate mijloacele ce-i stăteau, la indemină pentru 

.a combate candidaţii partidului naţional, folosind in acest scop şi unii 
candidaţi „guvernamentali* din rindul românilor, puţini la număr, care au 
acceptat colaborarea cu autorităţile, printre aceştia numărindu-se arhi
mandritul Ciuntuleac la Suceava, Gh. Balmoş la Cimpulung Moldovenesc. 
Ilar ion Onciul la Rădăuţi. Sistemul alegerilor indirecte practicat în me
diul rural dădea posibilitatea guvernului ca prin intermediul căpitanilor 
districtuali şi al autorităţilor poliţieneşti să1 „dicteze" liste de alegători, să 
îndepărteze pe aderenţii partidului naţional, să facă presiuni asupra elec
torilor pentru ca aceştia să voteze candidaţii guvernamentali. în multe 
comune flin districtul Suceava, listele de alegători au sosit abia în ziua 
alegerildr, sau în cel mai bun. caz cu o zi inaînte, aşa incit cetăţenii nu au 
avut timpul necesar să le controleze. Fruntaşii comunelor, in majoritate 
aderenţi ni Partidului Naţional Român, nu au fost trecuţi pe listele de 
alegători, aşă cum s-a întîmplat la Părhăuţi, Costjna. Mihoveni, Patrâuţi, 
'"odireşti. Ziarul „Patria" sub titlul „Violenţele de la Suceava" demas'-i 
în faţa opiniei publice acţiunile vădit antiromâneşti ale acestora 1

încă de la sosirea in oraşul Cernăuţi, electorii au fost sechestraţi in 
grădinii Gri:ft. păziţi de jandarmi, find ameninţaţi că dacă nu votează cu 
candidatul . jvernamental (care a fost desemnat in persoana lui Gustav 
Marin — gruparea conservatorilor germani, abia cu două ore înainte de 

r'logerij, lî se vor mări obligaţiile către stat 1TI. încolonaţi, avînd de-o parte 
şi do alta jandarmii înarmaţi, electorii au mers in localul unde au „ales" 
candidatul guvernamental. Relatind modul cum s-au desfăşurat alegerile 
pentru districtul Cernăuţi. Valeriu Branişte arăta jn editorialul pentru 
care ziarul „Patria" a fost confiscat : „Grădina lui Gruft, păzită de jan
darmi a fost mormintul libertăţii electorale. Căpitanul districtului s-a 
ţinut de euvînt şi a „ales", împlinind vorba, cu „ciomagul", un candidat 
clandestin care nici astăzi nu ştiu „alegătorii" săi că cine este şi ce 
este" 1Î2. Referindu-se la faptul că în asemenea condiţii candidatul par
tidului, Nicu Blîndu nu a fost ales, acelaşi ziar scria: „Noi am luptat 
cinstit, am făcut totul ce ne-a'stat in puteri, mai mult nu s-a putut cere 
de la noi. Rezultatul nu ne înspăimîntă. Ce am dobîndit, am dobîndit cu 
puterile proprii nu cu ajutor de jandarmi, ci contra jandarmilor. Vom
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lupta şi mai departe fără şovăire, findcă dreptatea este de partea noas- 
stră" ,7;‘

Alegerile in comunele rurale s-au încheiat cu patru strălucite succese 
ale candidaţilor Partidului Naţional Român : Iancu Lupul la Gura Hu
morului, dr. George Popovici la Cîmpulung Moldovenesc, Modest Grigor- 
cea la Storojineţ şi Tudor Flondor la Şiret. I7/\

Alegerile in curiile marilor proprietari, încheiate la 10 septembrie/
1 octombrie 1898, au dat următoarele rezultate : în colegiul 1 al marilor 
proprietari (fondul bisericesc) au fost aleşi în unanimitate de voturi dr. 
Ioan Ţurcan şi Myron Călinescu, iar in colegiul 11 al marilor proprietari 
au fost aleşi in unanimitate de voturi dr. Iancif Flondor, Nicu Mustatza, 
George Vasilco şi dr. Iancu Volcinschi 175.

Ziarul face o succintă prezentare a dietei, în noua sa componenţă, a 
ceea ce ar fi putut ea reprezenta pentru Bucovina în următorii ani. 
Dieta era compusă din 31 deputaţi, repartizaţi astfel după naţionalitate : 
13 români, 8 germani, 4 armeni şi polonezi, 4 ruteni, 2 neaparţinînd nici 
unei naţionalităţi l7li. Numărul mare de deputaţi germani surprinde, creind 
impresia, falsă de altfel, că avem de-a face cu o ţară pe jumătate ger
mană. în realitate nu este vorba de reprezentanţi ai populaţiei germane 
ci ai atotputernicei birocraţii habsburgice care sufoca Bucovina. Din punct 
de vedere politic, împărţirea în partide a deputaţilor este dificilă deoa
rece mulţi dintre ei nu aparţineau vreunui partid sau grupări politice, 
fiind pur şi simplu oameni de manevră ai guvernului. în  aceste condiţii 
nu se putea forma o majoritate fără alianţe, deoarece, nici un grup nu era 
destul de puternic ca să o alcătuiască; Nici chiar grupul românilor, deşi 
cel mai numeros, nu putea alcătui o majoritate deoarece nu toţi deputaţii 
erau adepţi ai programului Partidului Naţional Român. In ceea ce pri
veşte situaţia celorlalte grupuri etnice, rutenii aparţineau la două grupări 
politice rivale, iar grupul deputaţilor germani era format din conserva
tori, naţionali şi liberali. Deşi românii au pierdut un loc in dietă faţă de 
legislatura precedentă, prin faptul că. între noii deputaţi se aflau Iancu 
Flondor şi George Popovici', adepţi ai luptei naţionale' active, interesele 
românilor vor fi mult mai bine reprezentate. Rezultatul alegerilor au 
arătat că deputaţii români constituiau cea mai importantă forţă din dietă, 
in jurul căreia se putea constitui singura majoritate viabilă. Dar guver
nul a manevrat în aşa fel in alegeri ineît noua dietă, în loc să ofere 
garanţia unei activităţi favorabile dezvoltării social-economice a ţării, vd 
dezlănţui vechile conflicte între grupările politice şi naţionale, vizînd, în 
primul rînd, să înlăture pe români din viaţa politică prin alcătuirea unei 
majorităţi antiromâneşti. Demascînd manevrele guvernului care inten
ţiona să schimbe raportul numeric şi deci şi naţional al Comitetului ţării, 
în defavoarea românilor, ziarul „Patria" scria : „Noi românii trebuie să 

ţinem neclinit la raportul de pînă acum. Noi sintem elementul băştinaş 
de ţâră ; de existenţa noastră este legat caracterul ţârii, noi sîntem ele
mentul cel mai puternic .şi nouă ne >. corn pe te majoritatea în comitetul 
ţării" 177.
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Indignaţi de abuzurile pe care guvernul Bucovinei Ie-a săvîrşit în 
defavoarea românilor, cu prilejul alegerilor dietale, grupul de deputaţi 
români din parlamentul de la Viena în frunte cu dr. George Popovici 
şi Ion Ţurcan au interpelat guvernul central "cu această problemă. Parti
dul Naţional Român prin organul său de presă continua să demaşte ac
ţiunile guvernului care urmărea ■: „...strivirea naţional-politică a româ
nilor" 1,s. La 10 aprilie 1899, guvernatorul Bucovinei anunţa în dietă 
aspre măsuri împotriva rpmânilor, restringerea libertăţilor acordate pre
sei, măsuri restrictive care erau îndreptate în primul rînd împotriva zia
rului „Patria", singurul ziar politic al românilor bucovineni 17n. Mă'surile 
samavolnice împotriva românilor se ţineau lanţ, iar ţinta tuturor acestor 
atacuri era ziarul „Patria" şi directorul său Valeriu Branişte : „in contra 
acestui organ, în contra ziarului nostru ca reprezentant al opiniei publice 
româneşti din Bucovina, care conduce lupta deschisă contra duşmanilor 
noştri s-a dezlănţuit furia atotputernicilor care voiesc să-l stirpească de 
pe faţa pămîntului... De o săptămînă încoace ni se confiscă ziarul aproape 
număr de număr. Redacţiunea şi tipografia sînt asediate de o droaie de 
detectivi, care au strictul mandat de a urmări orice mişcare „suspectă", 
localurile unde convin românii sînt îndesite de indivizi care pîndesc orice 
ruvint. colportorii ziarului nostru sînt excortaţi ca nişte criminali înain
tea d-lui Wiirfel, interogaţi" ,s0.

în faţa acestei situaţii, conducerea Partidului National Român se în
truneşte la 9 21 iunie 1899, cu care prilej se formează un Comitet execu- 
tiv alcătuit din Eudoxiu (Doxuţă) Hurmuzachi, Iancu Lupul, dr. Georue 
Popovici, dr..Iancu Flondor şi Ni«u Mustatza. care să ducă la îndeplinire 
măsurile luate pentru apărarea intereselor româneşti. Comitetul executiv 
publică un comunicat prin care dă guvernului un puternic avertisment 
politic, în care se cere încetarea prigoanei contra românilor ,SI. In dieta 
I3ucovinci. deputaţii români, inclusiv cei ^guvernamentali" se solidarizează 
şi dau un vot de neîncredere guvernului" l82. Drept răspuns, guvernul 
intensifică prigoana. Valeriu Branişte, directorul ziarului’ „Patria" fiin'l 
expulzat din Bucovina, îneepînd cu data de 18/30 iulie 1899. in cbnditii 
deosebit de grele, aspunzîndu-se în locuinţele unor prieteni la Cernăuţi, 
Rogojeşti, Storojineţ, trecind şi în‘Moldova, la Mihăileni, Valeriu Bramste 

reuşeşte să redacteze mai departe ziarul „Patria". Urmărit in permanenţă, 
Valeriu Branişte reuşeşte cu tot mai mare greutate să redacteze ziarul. 
La 21 aprilie/4 mai 1900 apare ultimul număr al ziarului „Patria", după 

care, fără a fi prins, Valeriu Branişte părăseşte Bucovina.

Activitatea ziarului „Patria" şi a lui Valeriu Branişte in Bucovina 
a reprezentat un moment cu adînci semnificaţii pentru eforturile pe 
care toţi românii le făceau pentru făurirea celui mai frumos vis .al nea
mului românesc, statul naţional unitar.

30. ŢERANUL. Supliment la „Foaia economică bucovineană". Cernă
uţi, ianuarie 1897— 31 decembrie 1903. Responsabil pentru redacţ e 
dr. Neumann Wennder. Tiparul Ia Societatea tipografică bucovineană.

PRESA ROMANEASCA ÎN BUCOVINA (1809— 1944) 49

■ •• ;• v,:. ••• - V

sul Bucovinei«*■*««*» <*«««<-» t .t «»«■«'
........ ,....  1-,__

■y .vw:

Cele dintâi alegeriiBucovina iiberâ:

jal !*J7
„ .ff ii mi 11 m« unii ni augwmaaww mmm

VIAŢĂ PQUTIGk

Gfrgrssal fla ţisnaf- ţărăm s
. --

d i n  B u c o v i n a
■’W k  

. ?f?
i

Rezumatele discursurilor rostite

Adunarea antlrevizionîstă a 
nalional-ţărănesc la

tw»8ri* S-l» te fiaciie, i
rzSiv. .. »y« V

■S fS+y+A'A x
iTvS» îX'J'XvvA,:yXw.* .;̂ W. ,y<X«vX

4 - v' * v / :■>.•>  ̂ w •/'V v»^ ■W *vAvJV \vV.V ,\v. . .... '*■ .h V-V. •V.',» V- .

■ “v ;:;,v'tî v :;rv.
•. î s î k  .v

Titluri alo unor articole apărute in ziarul „GLASUL BUCOVINEI".



50 IOAN V. COCUZ

De la 30 aprilie 1902, redactor Mihai Bendevschi. Poartă numărul „Foii“ 
al cărui supliment este.

Anul 1898.
31.' SENTINELA. Organ independent al românilor bucovineni. Cer

năuţi. 30 august/l 1 septembrie —  6/18 decembrie 1898. Apare odată pe 
săptămîhă. Redactor responsabil si editor : Dionisie Voronca. Tipografia 
Emilian Kartarski. Ziarul este organul de presă al vechilor politicieni care 
nu se împăcau cu poziţiile pe care le pierduseră în conducera politică 
a românilor şi care în anul 1898, cu prilejul alegerilor djetale, încearcă să 
formeze un partid în' numele căguia să candideze. Această acţiuni' era 
simptomatică pentru instabilitatea politică ce domnea in Bucovina, pen
tru semnele de slăbiciune pe care le dădea unitatea de acţiune a P.N.R. I*rt.

32. GAZEŢA POPORULLI. Orqan agricol ilustrat pentru trebuinţele 
poporului. Cernăuţi. 20 decembrie 1898— 1 ianuarie 1899. Apare de două 
ori pe lună. Redactor şi editor : Grigore Halip. Tiparul la Societatea ti
pografică bucovineană. ,M.

Anul 1899.
33. CALINDARIUL FAMILIAR pe anul 1899. Redigiat de I. Paşcari. 

Cernăuţi. Editura C. Leviţchi. 1Rr\
Anul 1900.
34. TIMPUL. Ziar naţional român. Cernăuţi. 1 iulie 1900 — 4 ianuarie 

1901. Apare de trei ori pe săptămînă. Redactor responsabil şi editor : 
Teodor Andoni. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, fncepînd 
cu 24 august 1900 editor şi redactor responsabil : Erast Levescu. De la
12 septembrie, 1900 tiparul la Tipografia universitară a lui R. Eckhardt.

Primăvara anului 1900 marchează încetarea activităţii P.N.R. din 
Bucovina, prin părăsirea rindurilor acestuia de către boierii conservatori, 
în cadrul unei adunări plenare, ce a îivut loc la 16 martie, membrii clu
bului dietal român şi deputaţii români din Parlamentul imperial aparţi- 
nind grupării conservatoare, hotărăsc să ducă tratative cu baronul Fre- 
deric Bourguiqnon de Bamberg. guvernatorul Bucovinei in vederea unei 
apropieri politice, delegînd in acest sens pe Doxuţă Hurmuzaehi, Nicolae 

Mustatză, liarion Onc-iul .şi George Vasilco ,s,!. Motivind părăsirea rîn- 
durilor P.N.R. conservatorii susţineau că acesta nu era pregătit pentru
o îndelungată luptă de opoziţie, iar obiectivul imediat al P.N.R., înde- 1 

părtarea guvernatorului Bourguignon, Chiar dacă s-ar fi realizat : „...sis
temul nu s-ar fi schimbat în favoarea românilor" )s7.

Aripa conservatoare care a părăsit P.N.R. se transformă in Partidul 
Conservator Român, căruia i se mai spunea şi Partidul „Pactist" (da

torită pactizării'cu guvernul). Este ziarul „Timpul" organul de presă al 
acestui partid. Baza socială a. partidului nou format era compusă din 
marii proprietari, proprietarii mijlocii, unii preoţi bogaţi. Preşedintele 

partidului era loan Volcinschi, printre membrii marcanţi îi aflăm pe Flo- 
reâ Lupu, George Vasilco, Leon Vasilco, Nicolae Mustatză, Tigran Pruncul, 
Tudor Flondor, Dimitrie Isopescul,ss.
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Principalul mijloc preconizat pentru înfăptuirea obiectivelor progra
matice era „...solicitarea bunăvoinţei guvernului Bucovinei. Partidul du
cea o politică de alianţe cu germanii, evreii şi polonezii bucovineni, ucrai- 
nienii find excluşi din cadrul acestei colaborări ' -1.

Anul 1902.
3Ş*.-DEŞTEPTAREA POPORULUI. Cernăuţi. 1/14 ianuarie 1902—

28 martie/l 0 aprilie 1901. Apare de două ori pe lună. Redactor respon
sabil : George Bor. Editor : Eusobie Ştefanelli. Tiparul la Societatea ti- 
pngraîică bucovineană.

36. PRIVITORI'L. Viena-Briinn, 1 mai 1902 : Brunii, 15 mai— 15 
decembrie 1902 şi Cernăuţi. 1 ianuarie— 15 decembrie 1903. Apare3de 
două ori pe lună. Redactor responsabil şi editor: Aurel Onciul (pînă la
1 octombrie 1902). editor pîhâ la 15 decembrie 1902 şi proprietar de la
1 ianuarie 1903. Tipografia Oskar Tiller (Brunn). Redactori responsabili : 
Ion Wptsciiauer (15 octombrie— 15 decembrie 1902), Nicolai Gherman 
(1 ianuarie— 15 Octombrie 1D03), Alexandru Jijie (1 noiembrie 1903) şi 
Dionisie Voronca (de la 15 noiembrie 1903). De la 15 februarie Hţ03, pro
prietatea societăţii politice „Unirea". I)e lâ 1 ianuarie 1903, tipografia 
Isidor Wiegler (Cernăuţi).

începutul anului 1902 marchează intrarea in-viaţa politică a Buco
vinei a mişcării ţărăniste democrate. Promotorul noului curent politic 
era Aurel Onciul» doctor in drept şi economie, un om inteligent, ener
gic, dar care pentru a-şi atinge scopurile personale, nu a pregetat să 
trădeze interesele naţionale ale românilor din Bpcovina, Prin interme
diul ziarului „Privitorul" editat de el, îşi lansează doctrina sa politică. 
Guvernatorul' Bucovinei, Conrad Hohenlohe Schilîingsfurt care nu Vedea 
cu cvhi buni politica revendicativă â partidelor române, îl sprijină pe

Onciul în acţiunea sa,' .facilîtîndu-i -apropierea de gruparea „rutenilor 
tineri". Pentru a le' inspira încredere, d;y numai în acest scop, Aurel 
Onciui publică in ziarul „Privitorul" cîtcva articole printre care „Condi- 
ţiunile existenţei românilor** şi „Problema austriacă" în care susţine pre
zenţa din vechime a rutenilor în Bucovina ,9°. Este totuşi conştient că 
manevraj sa politică se baza pe argumente neştiinţifice, dovadă perempto
rie in acest sens. fiind faptul că în acelaşi ziar, care îi aparţinea, apărea 
pe cheltuiala sa şi care era scris aproape in întregime de el. a apărut 
studiu! ’ui Zaharia Voronca „Rutenizarea Bucovinei" în care. se com
bate eu arcumente ştiinţifico, „argumentele" fabricate de Aurel On
ciul. ,IM. în-schimbul ajutorului dat. de gruparea .ucraineană. Aurel On
ciul a trebuit să propovăduiască in activitatea sa abandonarea luptei na
ţionale in favoarea unei pretinse lupte pentru dreptate socială. Dacă din 
punct de vedere social lupta împotriva exploatării era justă, politica de 
alianţe şi întreaga activitate a grupării sale a fost defavorabilă cauzei 
naţionale româneşti, lansind o necruţătoare Campanie împotriva conducă
torilor Partidului Poporal Naţional şi Partidului Conservator Român

Ziarul „Privitorul** din 31 ianuarie 1903 publică apelul lui Aurel 
Onciul prin care anunţă intenţia de a înfiinţa societatea politică „Uni
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rea", intenţie care se materializează în cadrul unei adunări constitutive
- care a avut loc la Cernăuţi, la 2 februarie 1903.192. Societatea politică , 

„Unirea44 trebuie privită ca fiind de fapt Partidul Ţărănesc Democrat 
Baza socială-a partidului o formau ţăranii nemulţumiţi de exploatarea 
mărilor proprietari, învăţătorii satelor, o parte a intelectualităţii. Progra
mul partidului prevedea printre, altele satisfacerea unor revendicări cu 
caracter social-politic prccum o nouă lege electorală, luarea în arendă 
de către ţărani a moşiilor Fondului bisericesc. în districtele cu o intensa 
activitate naţională. Suceava, Cîmpulung, Rădăuţi, Storojineţ, societatea 
politică „Unjpea“ nu a avut aderenţă, datorită insuficienţei programului în 
cc^a ce pi'iveşte cauza naţională românească m .

37. VOINŢA POPORULUI. Organ poporal independent. Cernăuţi.
1 octmbrie 1902— 11 octombrie 1908. Apare de două ori pe lună. Redac
tor responsabil Nicolae Gherman (pînă la 8 octombrie 1903 şi de la 29 
aprilie—2 septembrie 1904)' şi editor pînă la 25 d^ccmbrifc 1905, Tipo
grafia H. Czopp. Redactori responsabili Dionisie Voronca (Reus) (25 no
iembrie 1903—22 aprilie 1904), Ştefan Diacon (9 septembrie 1904— 16 
aprilie 1905), Mihail I. Berariu (23 aprilie 1905— 15 aprilie 1906) şi Di-, 
mitrie Sidoriuc (de la 22 aprilie 1906). De la 15 noiembrie 1902, tipogra- > 
fia „Austria11; de la 10 ianuarie 1903, tipografia Isidor Wiegler; de la. .
1 ianuarie 1905, Societatea tipografică bucovineană şi de la 28 octombrie 
1906, tipografia E. Karnaski. . \

Este organul de presă al grupării politice „Unirea44 condusă de Aurel 
Onciul şi Florea Lupu.,Datorită politicii de alianţe dusă de conducătorii 
acestui nou partid (Partidul Ţărănesc Democrat), celelalte partide poli- t 
tice româneşti rup orice legătură cu aceştia ,,K.

Ziarul reflectă in paginile sale evoluţia vieţii politice din Bucovina 
a cărei dominantă o reprezenta lupta politică pentru reforma electorală. 
Deoarece la încheierea lucrărilor dietei Bucovinei, la 10 noifcmbrie 1902, 
reforma electorală preconizată de Aurel Onciul nu a fost votată datorită 
opoziţiei partidelor naţionale care apărau cauza românească, la iniţiativa 
lui Aurel Onciul se realizează o înţelegere politică între Partidul Ţără
nesc Democrat şi grupările politice ale ucrainenilor, germanilor şi evrei
lor care se autointitulează Tovărăşia Ţărănească (Progresistă) 19\ alcăr 
tuită din clubări naţionale distincte ce aveau deplină libertate de miş
care in problemele naţionale, fiecare club avind dreptul de a-şi desemna 
candidaţii pentru alegerile dietale, consideraţi candidaţi ai Tovărăşiei Ţă
răneşti l;Ml. Iledlisă numai la colaborarea cu gruparea politică armeano- 
pblonă, dirigenţă partidelor conservator şi poporal naţional făcea jdin ce 
in ce mai greu faţă situaţiei politice, dezorientarea românilor avînd drept 
consecinţă infrîngerea tuturor candidaţilor Partidului Poporal Naţional 
şi victoria categorică a „Tovărăşiei Ţărăneşti44 în alegerile pentru dietă 
din iulie 1904. Avînd majoritatea în dietă, „Tovărăşia Ţărănească'1 impune
o nouă lege electorală, total nefavorabilă românilor (ucrainenii cîştig* 11 
mandate în plus, evreii 8 mandate iar românii numai 6 mandate), ceea , 
ce atrage după sine pierderea de către români a majorităţii în dietă. 197.

*
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Alianţa politică bazată mai mult pe compromisuri şi interese perso
nale, care era „Tovărăşia Ţărănească“ nu putea rezista prea mult. Ziarul 
„Voinţa Poporului14 nr. 10/5 martie 1905 publică articolul „Neîmpăcarea 
poporalilor'1, semnat — un poporal —  în care se face un apel la unirea 
tuturor forţelor politice româneşti : „Spre binele poporului român... uniţi 
vom fi în stare cu ajutorul unui Florea Lupu, Iancu Flondor şi Aurel 
Onciul a respinge t toate atacurile care ne periclitează individualitatea 
noastră" 19rt. Articolul care, evident, nu era al unui poporal, ci al unui 
membru marcant al Partidului Ţărănesc Democrat, poate chiar al lui 
Aurel Onciu, dezvăluia şubrezenia „Tovărăşiei Ţărăneşti'4, chiar puternice 
contradicţii interne, de vreme ce articole apărute in organul de presă al 
Partidului Ţărănesc’Democrat se referă la atacurile străinilor caro peri
clitează existenţa naţională a românilor. Unele articole apărute în ziarul 
„Voinţa Poporului44 in care se protestează puternic împotriva manifestă
rilor şovinişte antiromâneşti in şcolile din Cuciur Mare şi Volcinoţ, vin 
să întărească părerea că zilele „Tovărăşiei Ţărăneşti41 erau numărate, 
Ziarul „Voinţa Poporului44, în numărul său din 21 mai 1905 scria că : 
,Din mai multe părţi se exprimă părerea ca să se convoace o mare adu
nare a românilor la care să şe deie expresie tuturor dorinţelor româneşti 
şi să se croiască o direcţie nouă44 lyl'. Curind, intre partenerii din „Tovă
răşia Ţărănească", gravele neînţelegeri izbucnesc făţiş. Conflictul se de
clanşează în luna mai 1905, cind gruparea politică naţionalistă.ucraineană 
începe să acţioneze în vederea acaparării tuturor pîrghiilor economico- 
administ^ative ale Bucovinei.

in ziua de 28 mai 1905 este convocată la Cernăuţi, o mare adunare 
a românilor, la care au participat reprezentanţi ai tuturor claselor, pă
turilor şi categoriilor sociale, cu care prilej, deputaţii români din dieta 
■Bucovinei au prezentat un raport al activităţii lor, hotărînd reînfiinţarea 
clubului dietal român. Adunarea de la Cernăuţi a aprobat ruperea -cola
borării politice a românilor democraţi în cadrul „Tovărăşiei Ţărăneşti44. 
Adunarea pune problema împăcării- democraţilor cu conservatorii, pentru 
apărarea intereselor naţionale româneşti

în paginile ziarului „Voinţa Poporului14 au fost prezentate momentele 
cokî mai dramatice ale marii răscoale, a ţăranilor români din 1907. Redac
ţia ziarului a fost permanent preocupată,.să prezinte adevăratele..cauze ale 
răscoalei ţăranilor din România, combătind în acelaşi timp, atitudinea 
presei de limbă germană care dezinforma opinia publică in legătură cu 
evenimentele din România, in numărul său din 24 martie 1907. ziarul 
scria : „Cine cunoaşte firea blindă şi paşnică a ţăranului' român, ştie că 

nu degeaba şi-a părăsit atîta amar de om casele şi s-au adunat să-şi ceară 
dreptate chiar cu primejdia vieţii in ţara moştenită şi apărată cu sînge 
ţărănesc... Ţăranii cer pămint. Ei cer ca statul să impărţească pentru plată 
moşiile sale la ţărani şi la obştiile săteşti şi să nu le arendeze44 Ace
laşi ziar răspundea acuzaţiilor aduse ţăranilor români de unele ziare prin

tre care „Bukowiner Post“, „Allgemeine Czernowitzer Zeitung44 şi „Tag- 
blatt". in articolul intitulat „Răspuns ziarului Buk Post44 se arăta : „Ar-
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tic-olul nostru nu cuprinde, nici a suta parte din batjocurile pc caro le 
azvîrle Buk Post şi celelalte ziare din toată ţara, asupra ţăranilor români 
şi asupra ţării... De cînd au izbucnit tulburările, ziarele din Cernăuţi aduc 
rapoarte din ce în ce mai fantastice şi mai tendenţioase prin care caută 
să discrediteze ţara şi poporul... Aceasta-i o purtare condamnabilă şi avem 
şi noi dreptul să-i întrebăm pe domnii de la „Post" şi celelalte ziare, ori 
de nu li se pare că merg prea departe. Şi apoi. ce crimă e oare dacă s-ar fi 

citit printre rînduri simpatia noastră... pentru ţăranii romani care de vea
curi robe.se şi mor de foame in.ţara părinţilor lor, pe cînd aurul scos din- 
munca lor umple pungile străinilor. Oare nu-i tot atît de vrednic ţăranul 

român cane în acea ţară a fost silit, înainte de doi, trei ani, să măninpe 
pămînt (lut) şi păpuşoi stricat adus din Argentina, pe cînd moşierii au 
palate şi dau vitelor lor hrană mai bună decît o au ţăranii. Şi nu e expli
cabilă răscoala, cind se cugetă că paharul amarului celor e plin deja*?4* -1'2. 
Arătînd adevăratele cauze care au dus la răscoală, „Voinţa Poporului11 
scria: „Nu cărturarii, nu gazetele l-au făcut.pe ţăranul din România să 
dărîme prin fAc şi topor curţile ciocoilor şi să alunge lipitorile satelor. 

Nu ! Ci foamea şi nevoia... Dar nimeni nu- voia să vadă că paharul ama
rului se umple, că odată plin, tot veninul din el se va revărsa asupra 

asupritorilor fără milă. Şi ceea ce a trebuit fatal să se intîmplc. s-a im- 
tîmplat" 'm . în acelaşi timp este prezentată şi situaţia grea în, care se 
afla ţă rănim "a română din Bucovina care suporta o dublă exploatare, 
socială -şi naţională : „în ceea ce priveşte ţărănimea din Bucovina ea nu 
st.i cu mult mai bine ca fraţii ei din Moldova. Şi la noi ţărănimea e'să- 

racă lipită pămintului şi acum nu i-a ipai rămas alta decit pribegi# la 
America.' Şi Ia noi, toate moşiile... au încăput pe inimile arendaşilor...: 
care jupoaie ţărănimea fără îndurare. Şi la noi strigă ţăranii : Daţi-ne 
drepturile noastre..-J/‘.

Telegrama deputatului cir. Skc;dr adresată regelui, in care Românii 

era numită „ţara barbariei?,-ca şi poziţia ostilă a presei austriece faţă de 

ţâţânii răsculaţi, a produs o vie nemulţumire şi agitaţie în toate păturile 
societăţii româneşti din Bucovina. CorduI profesoral din Suceava a pro-1 

testat împotriva calomniilor şi, a' luat apărarea ţăranilor răsculaţi, fapt 
ce i-a atras prigoana autorităţilor Răşpunzînd calomniilor, în numele 
tuturor românilor din- Bucovina, ziarul „Voinţa Poporului41 seria : „De ce 
batjocoriţi in fraţii noştri care cu viaţa şi sîngele lor au înfruntat prin 
secole valurile barbare din Asia şi şi-au apărat vatra, nevoile şi nea
mul ?... de ce, aici. la noi, ne batjocoriţi fraţii şi chiar pe noi înşine? Ţă

ranul nostru e frate bun cu ţăranul moldovean. Acelaşi trecut, aceleaşi 
nevoi îl leagă. Şi cine loveşte în unul loveşte şi în celălalt. Şi durerea 
unuia trebuie să o simtă şi celălalt" 200. Sfîrşitul articolului reprezintă un 
adevărat avertisment adresat stăpînirii habsburgice : „Ne-ain săturat şi 
noi de batjocură şi înjosire1120". ., ’ *
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Anul 1903.
38. ALMANAH LITERAR. Cernăuţi.®1903 şi 1905. Editat de întru

nirea academică română „Bucovina11. Tiparul la Societatea tipografică 
bucovineană.

Scopul publicaţiei era cultivarea poporului. în prefaţa Almanahului 
din 1905 se spune : „Cu ocazia,redactării- Almanahului literar pe 1903 am 
desfăşurat ideea despre misiunea inteligenţei române în Bucovina". Din 
cuprins menţionăm proză şi poezii scrise de T. Bocancea, C. Morariu. 
Adrian Forgaci, Elena Voronca, Daniil Verenca, Filimon Taniac, Zaharia. 
Voronca .şi alţii.

Anul 1904. , *
39. ACîRICbLTORWL. Cernăuţi 1 aprilie 1904— 1912 si 1914. Apare 

de două ori pe lună. Redactor responsabil Tudor cav de Flondor. Tiparul 
la Societatea tipografică bucovineană. Este ediţia românească la Foaia 
Consiliului cultural al Bucovinei : Bukowinaer larţdwirtschaftliche Blătter.

' 40. JUNIMEA LITERARĂ. ^Revistă literară ştiinţifică. Cernăuţi, apoi 
Suceava şi iarăşi Cernăuţi. Ianuarie 1904— august 1914. Apare de două 
pri pe lună. Sub direcţia unui comitet de redacţie. Editor şi redactor res
ponsabil Iancu I. Nistor. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană. 
Începînd cu luna octombrie 1904, redacţia şi administraţia s-a mutat la 
Suceava. Din ianuarie 1905. tiparul la Societatea „Şcoala Română",. Su
ceava. începînd cu 1 ianuarie 1908. redacţia şi administraţia se mută din 
nou la Cernăuţi. De acum înainte tiparul la Societatea tipografică buco
vineană. Din septemWie-octombrie 1908, adaugă ca editor şi redactor, 
responsabil pe George Tofan.

Sub semnătura lui Iancu I. Nistor, în primul număr este publicat 
programul revistei din care spicuim : „Dorinţa noastră cea mai vie de 
care sîntem însufleţiţi la edarea acestei reviste, este ca să deşteptăm 
în publicul, românesc gusţul pentru lucrări-literare româneşti de valoare 
şi ca să facem-ca ideile întrupate în ele să pătrundă in toate păturile so
ciale româneşti... Această revistă aspiră să devie centrul stabil în jurul 
căreia să se grupeze toţi. literaţii din ţara care ar voi să contribuie la 
realizarea măreţei opere pe care ne-am propus-o. Coloanele ei. vor fi 
deschise lucrărilor literare în viers şi proză care prin* conţinut şi formă 
vor fi poţrivite să deştepte gustul publicului nostru pentru literatura 
românească şi să-i ofere totodată o distracţie plăcută in dulcea noastră 
limbă... Pe lîrigă «ceste, urmăreşte revista şi scopul de a oferi publicului 
informări exacte despre sţărea cea mai nouă a cercetărilor ştiinţifice mai 
ales din literatura şi istoria română/Noi vom şi atrage atenţia publicu-, 

lui asupra scrierilor celor mai valoroase..., năzuim să formăm gustul lite
rar al publicului .şi să-l ţinem la curent, cu rezultatele ştiinţei româ
neşti" 20?.

41. VIITORIUL. Foaia clerului ortodox român din Bucovina. 15 28 iu
nie 1904— ? . Apare de două ori pe luna. Redactor responsabil Adrian 
Bocca (pină la 15/28 septembrie 1905). Proprietar şi editor Ambrosiu Gri- 
bovici. Tiparul ,1a Societatea tipografică bucovineană. De la 1/14 ianuarie
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1905, schimbă subtitlul în „Foaie clericală independentă11. De la 1/14 ia
nuarie 1905 rcdactor responsabil Tudor Andoni.

42. ŢĂRANUL.' Cernăuţi. 1904—1910. Gazetă populară editată' de 
preotul Bendescu. Cuprinde sfaturi economice şi culturale pentru ţă
rani. -oy.

•Anul 1905.
43. CALENDARUL ŞCOALEI ROMÂNE. 1905— 1906. Suceava. Edi

tura, librăria şi tipografia „Şcoala română*.
Nu este un calendar destinat elevilor ci ţăranilor şi meseriaşilor. 

Cuprinde diverse informaţii economice, administrative, ştiinţifice. Pu
blică literatură cu caracter istoric. „Calendarul" pe anul 1905 este dedicat 
aproape in întregime comemorării a 400 dc ani de la moartea lui Ştefan 
cel Mare. Printre colaboratorii bucovineni găsim pe'I. I. Nistor, Elena 
Voronca. N. Dracinschi, Vasile Bumbac, Traian Brăileanu 2I0.

44. ŞCOALA. Organ independent. Cernăuţi. 4 octombrie 1905.— ? . 
Apare de două ori pe lună. Redactor responsabil Mihail I. Berariu. Edi
tor şi proprietar Grigore Halip. Tiparul la Societatea tipografică bucovi
neană. „Revista noastră, se arăta în program, este chemată a servi tuturor 
instituţiilor noastre culturale, şcoalei şi corpurilor didactice ca organ de 
expresiune a tuturor afacerilor şi intereselor, a lucrărilor şi stăruinţelor 
acestora pe toate terenele vieţii publice". 2U.

Anul 1906.
45. GAZETA BUCOVINEI. Cernăuţi. 2/15 aprilie— 1/14 octombrie * 

,1906. Apare de două ori pe săptămînă. Editor şi proprietar Constantin 
cav de Onciul. Redactori responsabili Mihai VI. Berariu (2/15 aprilie 1906) 
şi Dimitrie Sidoriuc (de la 30 aprilie/13 mai 1906). Tiparul la Societatea 
tipografică bucovineană.

La 17 iulie 1905 sc desfăşoară la Cernăuţi şedinţa de constituire a 
PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN, format prin fuziunea Partidului Ţă
rănesc Democrat cu Partidul Conservator Român. Se formează o dirigenţă 
naţională cu o conducere avind următoarea componenţă : preşedinte,—  
Modest Grigorcea, vicepreşedinţi —  Vasile Găină, Grigore Halip, Simion 
Ciolac. Toţi deputaţii români activi erau membri ai dirigenţei naţionale 
şi-ai Comitetului Naţional Executiv. în mod provizoriu, din fiecare oraş» 
şi district făceau parte din dirigenţă reprezentanţi ai celor două partide 
care au fuzionat, numărul lor total fiind de şaptezeci şi cinci -’1-. „Gazeta 
Bucovinei" este organul de presă al aripei conservatoare a P.N.R.. iar 
„Voinţa Poporului14 organ de presă al aripei democratice a partidului

1 Baza socială a partidului o formau proprietarii mari şi mijlocii, preoţi', în
văţători, orăşeni, ţărani. In dieta Bucovinei se ducea o adevărată bătălie 
politică pentru alegerea preşedintelui Băncii ţării. în  şedinţa din 31 mai 
1905, după o dezbatere de peste 12 ore, deputaţii uniţi în clubul dietal 
român obţin o strălucită victorie politică prin alegerea lui Florea Lupu 
ca preşedinte al Băncii ţăr ii213.

46. LUPTA. Organul Partidului social-democrat din Bucovina. Cer
năuţi, mai 1906-12 iulie 1910. Apare odată pe lună. Editor si redactor 
responsabil George Grigorovici, apoi redactor responsabil Eugen Mihăi-
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leanul. Tiparul la Tipografia I. Wiegler, Cernăuţi.-începind cu nr. 2 anul
III, 14 iunie 1908, schimbă subtitlul în Organ al Partidului social-demo
crat muncitoresc din Bucovina.

, Rezultat al eforturilor depuse de socialiştii români bucovineni de'a 
avea un organ de presă propriu, apariţia ziarului „Lupta" a reprezentat 
un succes deosebit. O preocupare constantă a publicaţiei o constituia dez
voltarea conştiinţei de clasă a muncitorilor prin publicarea de articole, 
apeluri, chemări, organizarea de cursuri, întruniri, cercuri culturale, etc. 
în paginile sale ziarul prezintă situaţia social-economică grea in care se 
află Bucovina, demască exploatarea naţională la care erau supuşi românii, 
apărînd drepturile şi libertăţile cetăţeneşti ale acestora, cultura naţională. 
A constituit un excelent mijloc de dezvoltare a legăturilor cu Ţara.

Viaţa politică din Bucovina în ultimele decenii ale (secolului al 
XLX-lea se caracterizează printr-un accentuat proces de _ delimitare a in
tereselor naţionale şi de clasă. în această perioadă mişcarea socialistă de 
aici înregistrează succese importante pe calea organizării e i2K. Astfel, în 
anul ,1893 are loc la Cernăuţi. Congresul asociaţiilor, muncitoreşti de in
tr-ajutorare2,J; La 30 august 1896 tot la Cernăuţi îşi desfăşoară lucrările, 
Congresul de constituire a Partidului Social Democrat din Bucovina, cu 
care prilej a fost adoptat programul partidului21C. La Congresul de la 
Viena al Partidului Social-Democrat din Austria,'care a avut loc intre 
6— 12 iunie 1897, luîndu-se in consideraţie interesele diverselor naţio
nalităţi din imperiu, sc adoptă principiul funcţionării partidului pe na
ţionalităţi. Cn urmare a acestei hotărîri, după anul 1900, Partidul Social 
Democrat din Bucovina se reorganizează pe principiul naţionalităţilor, 
luind fiinţă secţiile română, evreească, germană, polonă şi ucraineană, 
din care făceau parte muncitorii aparţinînd respectivelor naţionalităţi. 2l7. 
Toate aceste secţii care do fapt funcţionau ca partide de sine stătătoare, 
erau conduse de Organizaţia regională socialistă internaţională din Buco
vina. in fruntea căreia se afla un Comitet Executiv Central 2lf?. Partidele 
social-democrate din Bucovina, deci şi cel român îşi ţineau propriile con
grese fiind autonome în problemele privind naţionalitatea respectivă, avind 
dreptul de a discuta şi a face propuneri în problemele politice, economice 
şi sociale ce urmau să fie prezentate la Congresul regional 210. Congresul 
organizaţiei regionale internaţionale social-democrate din Bucovina se 
desfăşura cu participarea delegaţilor aleşi din partidele social democrate 
naţionale, -proporţional cu numărul, .membrilor •fiecărui partid. Congresul 
social-democrat internaţional regional stabilea tactica şi strategia, obli
gatorii de urmat de către partidele social-democrate naţionale, în proble
mele esenţiale ale partidului, alegea Comitetul Executiv Internaţional 
Social-Democrat, format din reprezentanţi ai tuturor partidelor social-de
mocrate naţionale. Comitetul Executiv Internaţional nu era ales dc către 
delegaţia fiecărui partid, ci prin votul general al tuturor delegaţilor la 
congres, avind astfel, .mandat să rezolve problemele fundamentale ale miş
cării socialiste din Bucovina 220.

în  fruntea Partidului Social-Democrat Român din JBucovina se afla 
George Grigorovici. După constituire, Partidul Social-Democrat din Bu-
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covina a depus eforturi susţinute pentru întărirea rînduriior sale prin 
atragerea muncitorilor neorganizaţi. Semnificativ este, în acest sens, ape
lul lansat de conducerea partidului : „Frate muncitor, daca nu faci parte 
încă din partidul muncitorilor nu intîrzia nici un moment de a te uni cu 
fraţii tăi uniţi'in organizaţii. Nu sta deoparte ci pune-te în fruntea coloa
nei de luptă... Deci sus muncitori din Bucovina ! Strîngeţi-vă rindu- 

i( ->21 
rile ■

partidu l‘Social-Democrat din.Bucovina a condus luptele revoluţio
nare ale muncitorilor bucovineni intre care puternicele greve din anul 
1905 din industriile forestieră, minieră, construcţii şi tipografii, care s-au 
terminat cu victoria muncitorilor, prin recunoaşterea de' către patroni a 
organizaţiilor lor, acordarea zilei libere plătite pentru 1 Mai. etc. în anul
1907 a avut loc-o impresionantă grevă politică în care muncitorii au cerut 
votul universal. '

Socialiştii români din Bucovina s-au ridicat ferm la luptă împotriva 
asupririi naţionale. Semnificative, în acest sens, sînt rindurile scrise in 
paginile ziarului „Lupta“ din iunie 1909 : „Nu vom răbda nicicînd să ne 
ridice cineva hotare în privinţa unităţii noastre culturale şi vom lupta în 
contra unei astfel de încercări cu toată vigoarea**222* Partidul Social-De- 
mocrat Român din Bucovina a întreprins acţiuni energice împotriva mă
surii arbitrai'e a guvernului, care, în mai 1909, îl expulzează din Austro- 
Ungaria pe marele istoric român Nicolae Iorga. în cele mai importante 
oraşe din Bucovina au fost organizate mitinguri de protest : „Ca socialişti 
şi roniâni noi protestăm cu toată tăria împotriva acestui act barbar îm
potriva acestei fapte ruşinoase, ştiind prea bine că ele izvorăsc din reac- 
ţiunea. tea mai întunecată a Partidului Creştin-Social din Viena, care 
î n c e p in d  cu izgonirea unui profesor universitar român, care voia să facă 
studii istor*ce Pe teritoriul bucovinean, uşor poate sfîrşi cu oprirea lite
raturi' ştiinţifice şi jurnalistice române, de care noi bucovinenii avem 
multă nevoie*1 -*23. , ,

Analizînd starea de înapoiere economică in  care se afla Bucovina, in 
n e n u m ă ra te  rinduri socialiştii români au criticat guvernul central de la 
Viena pentru lipsa de preocupare faţă de viitorul economic al Bucovinei 
arătind ea : „...industria stă pe loc nu numai .spre dauna politică şi eco
nom ică a Austriei, dar şi spre nenorocirea muncitorimii care e împinsă 
tot mai mult la sărăcie din cauza lipsei de lucru“ 2-'.

Socialiştii din Bucovina au acoţ-dat o atenţie deosebită problemelor 
social-ec°n ornice ale ţărănimii, un loc important in acest context, revenind 
problemei împroprietăririi ţăranilor.

47. APĂRAREA NAŢIONALĂ. Organ naţional independent. Cer
năuţi- 17 octombrie 1906—29 septembrie 1908. Apare de trei ori pt^săp- 
tămînâ. Redactor responsabil Dionisie Voronca. Proprietari şi editori dr. 
Eusebie Antonovici, Valerian Halip, Constantin Jescu, Vasile Maghior, 
Doriniedont Vlad. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană.

partidul Poporal Naţional, naţionalii, n-au putut ierta unora din
tre democraţi atitudinea lor antinaţională, refuzînd să adere la noul par
tid format. Criticînd modul în care s-au împăcat democraţii cu conserva-
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Frontispicii ale unor ziare şi reviste apărute io Bucovina.
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torii, naţionalii scriau : „Fără explicaţii, fără a-şi recunoaşte greşelile, fără 
promisiuni ferme că vor fi de acum înainte muncitori cinstiţi şi că vor 
sprijini munca cinstită, fără sinceritate şi dezintorese, ei încheie pace cu 
cei ce se încred Jntrînşii...“ -rV înşişi conservatorii recunosc că : „S-au 
petrecut lucrurile ceva in pripă...“ şi că „...dirigenţă partidului naţional 
român... a avut numai caracter provizoriu, rămînînd să se aleagă definitiv 
membrii dirigenţei la adunările populare districtuale" 2ai. Cu toate aces
tea s-au făcut unele încercări âe apropiere. Astfel, la 2 noiembrie 1905, 
Aurel Onciul şi Florea Lupu l-au vizitat pe Iancu Flondor la Storojineţ. 
Trebuie că s-au discutat probleme politice, dar nimic nu a fost perfec
tat'-27. Naţionalii hotărăsc să reînceapă disputa cu democraţii. în acest 
sens ei scot la Cernăuţi ziarul „Apărarea Naţională". Scopul era să adune 
în jurul acestui ziar toate forţele naţionale. în  felul acesta kj fiinţă PAR
TIDUL APARARIST, format în mare majoritate din intelectualii care 
s-au retras din viaţa politică după autodizolvarea Partidului Poporal Na
ţional. Printre conducători se aflau dr. Ştefan Saghin, dr. Teodor Tar- 
navschi, Dorimedont Popovici. dr. Vasile Bodnărescul etc. Programul par
tidului era cel al fostului Partid Poporal Naţional cu uncie modificări 
impuse de situaţia social-economică şi politică a mofnentului respectiv 22*. 
Nu avea o organizare proprie unui partid politic. Activitatea desfăşurată 
de „apărărişti" este dezavuată de conservatori. Referindu-se la viaţa po
litică a românilor din Bucovina, în perioada respectivă, dr. Ioan Vol- 
cinschi spunea : „A forma pentru nimica toată partide şi a da prilej Străi
nilor de a se amesteca şi nutri zîzania în cuibul nostru spre a slăbi forţa 
politică a poporului român e politiceşte imprudent..." 2-J. Referindu-se la 
aceleaşi probleme, ziarul „Glasul Bucovinei" anunţînd încetarea apariţiei 
sale scria : „Nu prin luptfc între fraţi şi nici prin înjosire reciprocă -vom 
dobîndi realizarea idealurilor naţionale" '■i30.

Cu toate încercările făcute pentru o apropiere între cele două po
ziţii, disputele continuau. „Apărăriştii" convoacă la Suceava, în ziua de 
21 februarie 1907, o adunare în c*are este condamnată procedura prin care 
s-a constituit dirigenţă partidelor unite conservator şi democrat, rcspin- 
gînd propunerea de colaborare a acesteia. Adunarea hotărăşte unirea tu- 
luror românilor bucovineni intr-un singur partid naţional compact, repre
zentat printr-un Consiliu naţional proclamat în cadrul aceleiaşi adu
nări 23).

Anul 1907.
'48. DREPTATEA. Gazetă politică poporală. Gura Humorului. 14 

aprilie 1907— ? Apare de două ori pe săptămînă. Redactor responsabil 
Victor Moroşan. Tiparul L. Ilerer, Cîmpulung Moldovenesc.

49. ŞCOALA. Organul „Reuniunii şcolare române din Bucovina". 
Cernăuţi. Mai 190-7—aprilie 1908. Apare odată pe lună. Redactor respon
sabil Goşrge Tofan. Proprietar şi editor Reuniunea şcolară română din 
Bucovina. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.

50. CINSTEA MUNTEANULUI. Cîmpulung Moldovenesc. 1907. în  
frunte cu munteanul I. Hurghiş.
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Ziar înfiinţat pentru .susţinerea canditaturii contelui Bellegarde232
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 mînă de tineri din societatea Junimea care 
au hotărît să scoată „o gazetă scrisă pe-nţelesul ţăranilor", pentru a 
aduce : „...lumină celor din întunericul satelor" 233.

Anul 1908. ,
52. APĂRAREA NEAMULUI. Organ politic poporal-creştin. Cer

năuţi. 2 mai 1908— ? . Apare odată pe săptămînă. Redactor responsabil 
Dionisie Voronca. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.

53. BUCIUMUL. Cîmpulung Moldovenesc. 1 februarie —  1 august 
1908. Neregulat. Editor şi redactor responsabil dr. Temistocle Bocancea. 
Tiparul la Societatea „Şcoala Română“ Suceava. Din aprilie 1908, redac
tat de un comitet, responsabil dr. Temistocle Bocancea. Din aprilie 1908 
tiparul Ia Societatea „Şcoala Română" Cîmpulung Moldovenesc.

■ 54. ROMANUL. Organ naţional creştin-social al românilor bucovi
neni. Cernăuţi. 1.6 octombrie 1908—4 februarie 1909. Apare de două ori 
pe săptămînă. Redactor responsabil Emanuil Samuşco. Proprietar şi edi
tor Atanasie Gherman. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană. 
Cernăuţi.

La 10 octombrie 1908,“aripa democrată a P.N.R. şi Partidul „Apără-, 
rist" fuzionează pe baza următoarelor principii23'1. în ziua de 11 octombrie 
1'908, o delegaţie formată din Aurel Onciul, Florea Lupu, Petru Popescul, 
George Tofan, Ioan Cuparencu, Nicolae Mihăilescul (democraţi). Ştefan 
Saghin, Teodor Tarnavschi, Dorimedont Popovici, George Sîrbu, Atanasie 
Gherman şi Vasile iBodnărescu (naţionali), cite doi studenţi din fiecare 
societate studenţească : „Junimea", „Academia Ortodoxă", „Dacia" şi „Bu
covina" pleacă la Storojineţ, la Iancu Flondor, solicitîndu-i să ia condu
cerea preconizatului partid român 235. Iancu Flondor acceptă 'm .

La 19 octombrie 1908, are loc la Cernăuţi; o mare adunare naţională 
a tuturor românilor bucovineni,'cu următoarea ordine de zi : Dare de 
seamă asupra împăcării, statutul organic, alegerea preşedintelui şi a frun
taşilor" 237. Această adunare hotărăşte formarea unui singur partid politic 
românesc în Bucovina, PARTIDUL CREŞTIN—SOCIAL ROMÂN DIN 
BUCOVINA 238. Şef al partidului a fost ales Iancu Flondor, dirigenţă par
tidului fiind formată dirt dr. Teodor Tarnavschi, dr. Nicu Blindu, Dori
medont Popovigi, George Tofan, Claudiu Ştefanelli, Mihai Chisanovici, 
dr. Cornel I-Iomiuca, George Cuciurean, Zaharia Percec, Nistor Andro- 
nicescu, George Sîrbu, Constantin Morariu, Atanasie Gherman 2'‘° / 
Organul de presă al partidului era ziarul „Românul". Proiectul de statut 
al partidului a fost publicat de ziarul „Românul" nr. 1/16 octombrie
1908 2'‘'. Conducerea partidului nou creat era hotărîtă să Combată orice 
tentativă centrifugă, orice manifestare politică românească în.afara par
tidului.. Pentru a evita disputele interne s-a hotărît pa mandatele du
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deputaţi să fie repartizate în mod egal grupărilor componente ale parti
dului, democrată, conservatoare, naţională. Era interzis cumulul de man

date in dieta şi parlamentul imperial
55. FOAIA SOCIETĂŢII LIGA ROMÂNILOR. Organ pentru inte

resele societăţilor naţionale. Suceava. 6/19 decembrie 1908—25 februarie
1910. Apare lunar. Redactori responsabili Petru Mateiciuc, apoi Nichifor 
Mateiciuc (de la 26 martie 1909). De la 25 februarie 1910, iarăşi Petru 
Mateiciuc. Editura Societatea „Liga Românilor". Tiparul la Societatea 
„Şcoala Română", Suceava, apoi la tipografia Emil Kanarski, Cernăuţi.

Anul 1909. /
56. CALENDARUL COPIILOR... 1909—1921. Cernăuţi. Editat de so

cietatea „Dacia" în seria „Biblioteca populară Dacia“. Tiparul la Tipogra
fia Kanarski (1909, 1931), la Societatea tipografică bucovineană (1910), 
la Tipografia soc'ietăţii „Şcoala Română" Suceava (1912 şi 1913), la 
Tipo-litografia „Austria1.1, Cernăuţi (1914).

Publică proză şi versuri educative, literatură patriotică. Sînt pre
zentate creaţii literare aparţinînd lui M. Eminescu, G. Coşbuc, A. Mu- 
reşanu, Ootavian Goqa, St. O. Iosif. Elena Farago, Filaret Doboş etc.

57. REVISTA ECONOMICA BUCOVINEANĂ. Organ economic. 1 
februarie 1909— ? Apare de două ori pe lună. Proprietar, editor şi re
dactor şef Nicolae Iancu. Redactor responsabil : Nicolae Panteleiciuc. Ti
parul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.

58. PATRIA. Organul Partidului Naţional Român. Cernăuţi. 7 fe

bruarie 1909—27 noiembrie 1910.
în ianuarie. Partidul Creştin Social Român . îşi schimbă numele în 

Partidul Naţional Român. Îneepînd cu data de 4 februarie 1909, ziarul 
„Românul11 îşi încetează activitatea. Sub noua sa denumire partidul îşi 
păstrează organizarea şi statutul cu mici modificări, dirigenţa partidului 
transformîndu-se in Comitet Naţional format din patruzeci şi şase mem
bri -w. Preşedintei? partidului era Iartcu Flondor, vicepreşedinţi — Aurel 
Oficiul, Dionisie Bejan, secretari — Dcrimedont Popovici, Zaharia Per- 
cec. Mihai Boca, şef secţie administratvă — Florea Lupu, membri — 
Ipolit Călinescu, George Băncescul, Petru Popescul, Tit Onciul, Mihai 
Chisanovici, şef secţie financiară —  Cornel.Homiuca, membri — Emilian 
Isopescu, Iraclie Bocancea, Ieronim Popovici, Modest Sculat, şef secţie re
dacţională — Atanasie Gherman, membri — George Tofan, Tică llur- 
muzachi. Numărul membrilor partidului, pe districte politice era ur
mătorul : Cernăuţi — 4517, Boian — 1919, llumor — 3994, Solea — 
3637, Dorna — 1473, Cîmpulunt; Moldovenesc — 4060, Rădăuţi — 9524, 
Şiret — 3173. Storojineţ — 5058, Suceava — 7434. tptalul pe întreaga 
Bucovină fiind de 44.789, iar delegaţi comunali un număr de 969 ■M3. Or
ganul de presă al partidului era ziarul „Patria".

59. GAZETA ŢĂRANULUI. Cernăuţi. 7 martie 1909— 10 decembrie 
1909 ?. Apare în fiecare duminică. Editor şi proprietar Mihai I. Berariu. 
Redactor responsabil Nicolai Penteleiciuc. De la 1 august 1909 redactor 
responsabil Francise cav de Draghinda. Tiparul la Societatea tipografică 

bucovineană, Cernăuţi.

PRESA ROMANEASCA iN BUCOVINA (1809— 1944)

60. ALBINA. Organ oficios-al Centralei însoţirilor economice româ
ne din Bucovina. 20 martie 1909 — ? . Proprietar şi editor Centrala 
însoţirilor economice din Bucovina. Pentru redacţiune Emanuil Samuşco. 
Tiparul la Societatea tipografică bucovineană. Cernăuţi.

61. FOAIA POPORULUI. Organul românilor din Bucovina. Cernăuţi. 
20 decembrie 1909 —  nr. 40 anul 1914. Apare săptăminal. Editor şi pro
prietar Aurel cav de Onciul. Redactor responsabil George Bor. îneepînd 
cu 25 decembrie 1910, redactor responsabil Dimitrie Sidoriuc.

Campania electorală, declanşată în vederea alegerilor dietale şi parla
mentare din 1911 a tulburat liniştea şi unitatea partidului. Disputele pen
tru mandatele de deputaţi fac ca neînţelegerile să fie tot mai frecvente. 
Cu toate eforturile depuse de Iartcu Flondor pentru păstrarea unităţii 
partidului, confruntările dintre cele trei grupări devin tot mai acute. Za
darnice sînt eforturile lui Ambrosiu Comoroşan şi ale ziarului „Buciu
mul" pentru conciliere LV\ în aceste condiţii Iancu Flondor se retrage 
de la conducerea partidului, in scrisoarea de demisie publicată in ziarul 
„Patria" din 27 noiembrie 1910, şeful partidului arăta : „în faţa acestor 
împrejurări îmi este peste putinţă a răspunde pentru viitorul neamului 
nostru din Bucovina şi trebuie cu inima întristată să mă retrag de la 
conducerea partidului naţional v,~'.

înCepînd cu 27 noiembrie ziarul „Patria" îşi încetează activitatea, 
in locul său, ca organ de presă al partidului, activînd ziarul „Foaia Po
porului". in aceste condiţii, la începutul anului 1911, partidul se divi
zează in cele trei grupări componente, naţională, democrată, conserva
toare, fiecare prezentind in alegţri liste proprii, intr-o campanie elec
torală extrem de disputată, in parlamentul imperial, trei deputaţi români 
erau conservatori, unul era democrat şi unul naţional. Dfri cei 23 de de
putaţi din dieta Bucovinei, treisprezece erau naţionali, şase democraţi 
şi trei conservatori, mitropolitul fiind virilist. Componenţa dietei Bu
covinei după naţionalitate era următoarea : 23 deputaţi români, 17 ucrai
neni, 10 evrei, 7 germani, 6 polonezi. Preşedinte al dietei a fost ales 
Alexandru Hurmuzachi, iar vicepreşedinte Ştefan Smal-Stocki

62. FOIŢA CENTRALEI, însoţirii economice române din Bucovina. 
Cernăuţi. Este suplimentul la Foaia Poporului.

63. ALMANAH JUBILIAR „ACADEMIA ORTODOXĂu. Cernăuţi. 
Apare pentru perioada 1884/1909. Editat de Societatea studenţilor in teo
logie „Academia ortodoxă". Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, 
Cernăuţi.

Are un profil cultural. Publică articole de critică şi istorie literară, 
lingvistică, articole pe teme de istorie şi istoria artei.

Printre colaboratori enumerăm pe : I. E. Torouţiu, V. Bumbac, O. Iso- 
pescul, N. Cotos, Dimitrie Dan, Alexandru Gherman, Ion Grămadă. A. 
Cotruş, I. Cocîrlă-Leandru, V. Greciuc, E. Voiutschi, etc2'*7.

64. GAZETA POPORULUI. Cernăuţi. 8 august — 14 noiembrie
1909 -'M.
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Anul 1910.
Ho. REVISTA POLITICA. Suceava, 16 octombrie 1910—26 aprilie

1911. Apare săptămînal. Editor Vasile Liţu. Redactor responsabil Ioan 
Niculică. Administrator leronim Popovici. Tiparul la tipografia Socie
tăţii „Şcoala Română", Suceava. Începînd cu nr. 7 27 noiembrie 1910, nu 
mai este menţionat ca administrator leronim Popovici. începînd din 16 
aprilie 1911, editor: Un comitet, iar redactor responsabil Vasile Liţu.

66. GAZETA MAZILILOR ŞI RĂZEŞILOR BUCOVINENI. Cernăuţi.
18 noiembrie 1910—20 iulie 1914. Apare de două ori pe lună. Proprietar 
şi editor : Prof. dr. Iancu cav de Cuparencu. Redactor responsabil : Teo- 
fil cav de Mănescul. Tipografia E. Kanarski. De la 24 decembrie 1910, 
tiparul la Societatea tipografică bucovineană. Cernăuţi. Din martie 1912, 
proprietar şi editor: un. comitet. De la 29 iulie 1912, redactor responsabil 
Teodor Andoni.

67. BUCIUMUL. Cîmpulung. 27 noiembrie —  4 decembrie 1910. 
Apare săptămînal. Redactor responsabil Calinic Crăciunescu. Editor Do
sitei Corduş. Tiparul la Tipografia „Şcoala Română", Cîmpulung Moldo
venesc.

Ziarul reapare pentru scurt timp, după o întrerupere de doi ani. 
Scopul acestuia era de a facilita o apropiere între grupările şi partidele 
politice ale românilor bucovineni.

68. ANUARUL I al Gimnaziului i.r. de stat Rădăuţi. 1910— 1911 
(Vezi „Junimea Literară* nr. 10— 11/1923 p. 308).

Anul_1911.
69. ŞCOALA. Cernăuţi. Ianuarie 1911—august 1914. Apare odată 

pe lună. Proprietar şi editor : Asociaţia corpului didactic român din Bu
covina. Tiparul’la tipografia universităţii (Ilobert Brul).

Asociaţia corpului didactic român din Bucovina grupa : „Reuniunile 
Invăţătoreşti judeţene" formate din învăţători români care au părăsit or

ganizaţiile pedagogice oficiale intitulate „Bezirkslehrerverein". „Şcoala" 
înlocuieşte revista pedagogică oficială intitulată „Die Bukowiner Schule“ 
şi „Paedagogische Blătter“, care reprezentaseră interesele şcolii bucovi- 

niste din anul 1872 pînă în 19022/,!>. Reapare la 1 ianuarie 1921 sub re

dacţia lui Nicolae Simionovici.
70. GLASUL POPORULUI. Organ independent. Cernăuţi. 20 mai 

1911— ? Apare după trebuinţă. Editor şi redactor responsabil: Dimi- 

Irie Sidoriuc. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană. Cernăuţi.
70. UNIREA NAŢIONALĂ. Organ independent. Cernăuţi. 3 iunie 

1911— ? Editor şi proprietar Tit cav de Onciul. Redactor responsabil: 

Florea Pănţir. Tiparul la Tipografia I. Wicgler.
Anul 1912.

72..VIAŢĂ NOUĂ. Organ politic poporal naţional. Cernăuţi. 6 ia
nuarie 1912—septembrie 1914. Apare săptămînal. Redactor : George Stoi
ca. apoi Teodor Andoni. Editor şi proprietar : Clubul Naţional Român. 
Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.
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După alegerile clin 1911, gruparea naţională şi conservatoare s-au 
reunit, refâcind Partidul Naţional Român. Este ziarul „Viaţa Nouă", or
ganul de presă al partidului, şi milita pentru punerea unor : „...temelii 
noi pentru o viaţă n o u ă " i n  fruntea partidului se aflau deputaţii ro
mâni naţionali şi conservatori din dieta Bucovinei care s-au grupat in 
„Clubul Naţional Român1'. Conducerea era asigurata de Eusebie Popovici, 
Nicu Flondor, l. Tarnavschi, printre fruntaşi aflîndu-se Dionisie Bejan,
C. Popovici-Niculiţâ, Constantin Hurmuzachi. Varteres Pruncul, Dori
medont Popovici *Jj. Partidul a adoptat vechiul program naţional care 
era, aproape in întregime, comun tuturor partidelor româneşti, din Bu
covina. cu preocupare deosebită pentru rezolvarea dificilei situaţii eco
nomice determinate de- hazardantele operaţii financire efectuate de „Cen
trala însoţirilor economice române" care au provocat ţăranilor români pier
deri de aproximativ 2 milioane, de coroane '-52.

73. VREMEA NOUĂ. Organ ţărănesc român. Cernăuţi. 1 februarie—
30 octombrie 1912. Apare săptămînal. Redactor responsabil : George Bor. 
Editor şi proprietar : „Un comitet în frunte cu deputatul Gheorghe Bon- 
cheş“. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană. Cernăuţi.

74. LUMINA. Cîmpulung Bucovina. Cîmpulung Moldovenesc. 1912.
75. FOAIA INSTITUTULUI BIBLIC ROMANESC. Apare intru îna

intare-a scopurilor Institutului, numai cind este de trebuinţă. Suceava. 1 
noiembrie 1912—6 aprilie 1914. Redactor responsabil : Dimitrie Cărbune. 
Tiparul la Tipografia Societăţii „Şcoala Română41. Suceava.

Au apărut numai trei numere, cite unul in fiecare an.
Anul 1914.

76. CALENDARUL SOCIETĂŢII PENTRU CULTURA ŞI LITERA
TURA ROMÂNA DIN BUCOVINA. 1914. Cernăuţi. Editat de Comitetul 
Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina. Redactor : 
Ion I. Nistor. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.

Continuă numai pentru un an „Calendarul poporului bucovinean*. 
Publică sfaturi gospodăreşti, agricole, sanitare, maxime, cugetări, evocări, 
istorice, cronici sociale şi culturale. „Calendarul44 se remarcă prin efortul 
de valorificare a folclorului şi a tradiţiilor populare. Printre colaboratori : 
Nioolae lorga, I. 1. Nistor, Mihail Sadoveanu, Dimitrie Marmeliuc, T. V. 
Ştefanelli, Leca Morariu. N. Tcaciuc. N. Dracinschi, Octavian Goga, C>. 
Rotică, V. Muţan.

77. TRIBUNA ÎNVĂŢĂTORILOR. Apare deocamdată odată pe lună. 
Cîmpulung. 15 mai— 18 iulie 1914. Editor : Vlad Sahlean. Redactor res

ponsabil : Dumitru Doroftei şi Gustav Oberlănder. Tiparul la tipografia 

„Şcoala Română", Cîmpulung Moldovenesc.
Au apărut numai trei numere. Izbucnirea războiului face ca ziarul 

să-şi înceteze apariţia.
78. GAZETA ROMÂNA. Foaie politică naţională. Gura Humorului. 

Ianuarie 1914— ? Editor şi redactor responsabil : dr. Ambrosiu Como- 
roşan. Tiparul la tipografia „Şcoala Română", Cîmpulung Moldovenesc.

Anul 1915.
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79. CALENDARUL POPORULUI. pe anul... 1915— 1921. Suceava. 
Editura librăriei „Şcoala Română". Tipografia „Şcoala Română". Sucea
va (1915— 191(5). Din 1919 redigiat de ÂureJian Tăutul. Editura şi tipo
grafia „Şcoala Română".

Nu am văzut numerele pe anii 1917 şi 1918.

80. CALENDARUL ClMPULUNGULUI. Cîmpulung Moldovenesc. 
1915. Alcătuit de Jan Gorymyka. Tiparul la Tipografia „Şcoala Română". 
Cîmpulung Moldovenesc.

A apărut în limbile română, polonă, rusă. ruteană2r’3.
Anul 1916.

81. REVISTA BUCOVINEI. Culturală — Politică — Economică — Li
terară Bucureşti. 1 aprilie — 1 august 1916. Apare de două ori pe lună. Sub 
îngrijirea unui comitet. Tiparul la Tipografia „Bucovina44, T. E. Torouţiu.

Au apărut numai 9 numere. Revista este editată de refugiaţii români 
bucovineni la Bucureşti. Reuneşte în jurul ei intelectualitatea română clin 
Bucovina care după izbucnirea primului război mondial s-a refugiat în 
România pentru a-şi pune inteligenţă şi braţul în slujba patriei, pen
tru realizarea idealului naţional —  unirea tuturor provinciilor istorice 
româneşti aflate vremelnic sub dominaţie străină, cu patria mamă — Ro
mânia.

In articolul „Rostul nostru" apărut in nr. 1/1 aprilie 1916 se spune: 
„Veniţi ca soli ai fraţilor la fraţi, noi sîntem purtătorii sfintei misiuni a 
pregătirii sufletului unui neam pentru unul din cele mai mari şi înălţă
toare momente din cîte le va cunoaşte istoria sa... Locul nostru e cît se 
poate mai în fruntea celor ce vor să frîngă lanţurile ruginite ale scla
viei seculare, în care zace frumoasa Bucovină de 142 de ani, iar che

marea noastră-i să le luminăm calea spre această ţintă întrezărită de 
mult. cu făclia luminii şi adevărului in mină... Dind românilor de pre
tutindeni această publicaţie... desfăşurăm cutele unui nou drapel sub care 
ne-am adunat cu toţii, uniţi într-un singur gind şi într-o singură sim
ţire si intrăm dornici de luptă şi rivnitori de izbîndă in rîndurile acelora 

care nu cunosc astăzi un mai mîndru scop al vieţii decît lupta pentru 
dezrobirea fraţilor... Veniţi cu gîndul şi nădejdea de a ne întoarce cît de 

curînd la căminele noastre vremelnic părăsite, la părinţii şi fraţii noştri 
rămaşi in suferinţă dincolo de hotar, noi vom reprezenta şi servi cauza 
lor. care ne este pe cît de scumpă, pe atît de bine cunoscută, înaintea 

marelui for al publicităţii, arătînd neajunsurile, semnalînd primejdiile şi 
indicind calea şi mijloacele satisfacerii unor şi combaterii şi înlăturării 
de cu bună vreme a celorlalte promovind astfel marea cauză naţională, 

a tuturora... ne vom îndrepta cercetătoarele priviri spre viitorul care se 
desenează auriu pe orizontul nădejdilor noastre, pregătind terenul, in mă
sura puterilor, pentru punerea temeliilor marei opere de reorganizare 
naţională" 2M.

Anul 1918.
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82. VIATA NOUĂ. Organ naţional. Suceava. 1918. Apare săptăminal. 
Redactor responsabil : A. Popovici. Editor şi proprietar : Clubul Naţional 
Român. Tiparul la Tipografia „Şcoala Română'', Suceava.

83. GLASUL BUCOVINEI. Organ de propagandă pentru unirea po
litică a românilor de pretutindeni. Cernăuţi. 22 octombrie 1918 — con
tinuă. Apare săptăminal pină la 24 noiembrie 1918. De la aceasta data 
ziarul devine cotidian. Director : Sextil Puşcariu. Tiparul la Societatea ti
pografică bucovineană, Cernăuţi.

in toamna anului 1918 la Viena se făceau mari eforturi pentru sal
varea imperiului. în Austria „...toţi şi-au pierdut capul, nimeni nu mai 
crede intr-o soluţionare a situaţiei încurcate şi cei de la cirmă încearcă 
să oprească sfirşitul bolnavului, prescriindu-i apă distilată" 'r,r*. La 16 oc
tombrie l ‘J18. împăratul Carol dă publicităţii manifestul „Către popoarele 
inele credincioase44, Incercînd să salveze monarhia, printr-o reorganizare 
a imperiului intr-o federaţie de şase state, aşa-zis independente (austriac, 
ungar, ceh, iugoslav, polonez, ucrainean). Prea tirziu. La 28 octombrie 
1918 se proclamă republica cehoslovacă independentă, la 29 octombrie 
se desprind de Austro-Ungaria teritoriile slave de sud din care s-a for- 
mat apoi statul sirbilor, croaţilor şi slovenilor.

în lunile octombrie şi noiembrie mişcarea naţională românească pen
tru unirea Bucovinei cu România ia o amploare tot mai mare. La 6 
octombrie 1918, la Valra Dornei ia fiinţă Garda Naţională in fruntea 
căreia se afla Petru Forfotă. Autorităţile austriece sint înlăturate, con
ducerea oraşului fiind preluată de Consiliul Naţional Român avind ca 
preşedinte pe Arcadie Procopovici 250. La Suceava şi în unele localităţi 
din jur au fost înfiinţate, sub conducerea profesorului Simion Ivanovici. 
mai multe detaşamente ale Gărzii Naţionale Române, care cel mai adesea 
prin lupte, au dezarmat jandarmii imperiali 2j7. La Cîmpulung Moldove
nesc intelectualii români reorganizează activitatea politică şi culturală în 
sensul unirii cu România. Cei doi delegaţi ai Cîmpulungului, Mihai Ia- 
coban, V. Alboi-Şandru, au primit mandat să voteze în Constituanta Bu
covinei, „... unirea tuturor românilor într-un singur stat“ şi să se pro
nunţe : „..contra divizării Bucovinei44 z~'s. La 21 iunie 1918, Sextil Puşcariu 
se reîntoarce la Cernăuţi, unde se preconiza redeschiderea universităţii. 
Soseşte in capitala Bucovinei în plin avînt revoluţionar pentru făurirea 
unităţii statale româneşti. La sfirşitul lunii septembrie 1918, Sextil Puş
cariu organizează la el acasă mai multe consfătuiri, la care iau parte Ma- 
ximilian Hacman, Isidor Bodea şi Alecu Procopovici. Scopul acestor con
sfătuiri era discutarea modalităţilor de a acţiona în vederea apărării in
tereselor naţionale româneşti : „Acum cind toată lumea se mişcă, noi 
românii din Bucovina nu putem sta deoparte. Trebuie să pornim şi noi 
pentru a pregăti unirea Bucovinei cu România44 25,). Puşcariu prezintă pla
nul său de acţiune : crearea unui organ de publicitate al românilor bu
covineni. alcătuirea unui nucleu de intelectuali care să acţioneze, să con
ducă acţiunile naţionale2,il1. Sextil Puşcariu pregăteşte proiectul ziarului 
preconizat, care urma să se numească „Renaşterea44 —  „Publicaţie perio
dică românească44 şi trebuia să apară la 15 octombrie 1918. în „Cuvînt
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înainte44 se arăta, printre altele : „Vrem să rămînem români pe pămintul 
strămoşilor noştri şi să ne ocîrmuim singuri precum o cer interesele noas
tre româneşti4* şi „Pretindem să no putem bucura netulburaţi de roadele 
binefăcătoare ale dreptăţii obşteşti şi împreună cu fraţii noştri români 
din Ungaria să ne plăsmuim viitorul care ne convine nouă44 2GI. La 12 
octombrie 1918, Sextil Puşcariu şi Isidor Bodea hotărăsc ca adunarea de 
constituire a ziarului să aibă loc a doua zi, acasă la dr. Isidor Bodea, la 
care sa fie chemaţi Ştefan Saghin şi Vasile Gheorghiu profesori la uni
versitate, medicul Octavian Gheorghian, directorul maternităţii, juristul 
Vasile Marcu, Vasile Iacubovici-Boldur, preşedintele tribunalului. Cornel 
Homjuca. şeful avocaturii statului din Cernăuţi, consilierul mitropolitan 
Gheorghe Şandru, profesorul Alexandru Vitencu, directorul liceului real 
clin Cernăuţi, Vasile Bodnăreseu, jurist, Maximilian Hacman, profesor 
de drept comercial şi internaţional la universitate, Radu Sbiera, profesor 
de limba latină la universitate, Dionisie Bejan, consilier mitropolitan, 
profesorul universitar Alecu Procopovici-'’'-. în cadrul adunării se hotă
răşte înfiinţarea ziarului, dar la propunerea lui Vasile Bodnăreseu, acesta 
se va numi GLASUL BUCOVINEI. în cadrul discuţiilor, participanţii au 
dat dovada de un deosebit curaj, în condiţiile cind jandarmii colonelului 
Fischet ii puteau aresta oricînd şi deferi curţii marţiale, aducînd o îm
bunătăţire fundamentală programului ziarului, adăugind la punctul „Pre
tindem ca împreuna cu fraţii noştri din Transilvania şi Ungaria cu care 
ne găsim in aceeaşi situaţie, să ne plăsmuim viitorul care ne convine 
nouă44, cuvintele ÎN CADRUL ROMÂNISMULUI,, in acest fel sc- exprima 
dorinţa tuturor românilor bucovineni, unirea cu * România 2<i3. Programul 
este semnat de toţi cei prezenţi. La 14 octombrie 1918, deci imediat a doua 
zi după ce s-a hotărît înfiinţarea ziarului, autorităţile habsburgice au 
eliberat autorizaţia de funcţionare a ziarului, fapt ce demonstrează de- 
! uta acestora in faţa avîntului revoluţionar, panica care cuprinsese în
tregul aparat de stat, dar şi patriotismul lui Tarangul, directorul poliţiei 
din Cernăuţi, care n-a pregetat să se alăture acţiunii româneşti La 22 
octombrie apare primul număr al ziarului „Glasul Bucovinei14.

84. MONITOHUL BUCOVINEI. Cernăuţi. 14 noiembrie 1918—31 de
cembrie 1919. Apare după trebuinţa. Redacţia: Birou] presei guvernului 
Bucovinei. Responsabil pentru redacţie : Şeful biroului presei, Constantin 
Berariu. De la data de 5 martie 1919, Biroul presei şi evidenţă a minis
trului delegat. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, apoi la In
stitutul de arte grafice şi editură „Glasul Bucovinei44, Cernăuţi.

85. ANUARUL Liceului ort-or „Ştefan cel Mare-1 in Suceava Su
ceava. 1918/1919— 1938/1939. Editat de Vasile Burduhos. Tiparul la tipo
grafia Herman Beiner, Suceava.

Îneepînd cu anul 1928/1929 schimbă titlul în „Anuarul Liceului Şte
fan cel Mare44 in Suceava. Îneepînd cu anul 1933/1934 tiparul la „Tipo
grafia Românii44 Suceava. Îneepînd cu anul 1934/1935 tiparul la Tipoera- 
fia Herman Beiner, Suceava. Îneepînd cu anul 1938/1939. editat de Şte
fan Pavelescu, tiparul la Tipografia Bucur Orendovici, Suceava.
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Anuarul este structurat astfel : Prima parte cuprinde diferite articole 
şi studii de istorie şi istorie literară. Partea a doua cuprinde raportul di
rectorului privind activitatea şcolară din anul respectiv.

86. GAZETA POPORULUI. Suceava. 29 decembrie 1918— 19 septem
brie 1920 ? Săptămînal. Editor şi proprietar : Comitetul redacţianal. Re
dactor responsabil : V. Morariu. Tipografia „Şcoala Română*, Suceava.

incepfnd cu nr. 15/13 aprilie 1919, redactor responsabil : I. Morariu.
Anul 1919.

87. PASTORUL. Organ pentru interesele bisericeşti. Cernăuţi. 3/16 
februarie 1919. Apare duminica. Proprietar-editor şi redactor : Ambrozie 
Gribovici. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.

începind cu nr. 5/3— 16 martie 1919, proprietar-editor : Comitetul 
redacţional. Redactor responsabil : D. Sidoriuc.

88. VOINŢA POPORULUI. Organul Partidului Democrat-Naţional din 
Bucovina, Cernăuţi, 1919— 1920.

89. GAZETA ŢĂRANULUI. Organul Partidului Democrat-Naţional din 
Bucovina. Cernăuţi 18 ianuarie 1919? —  3 mai 1919? Apare în fiecare 
s im bâtă. Editor şi redactor responsabil Modest Scalat. Tiparul la Socie
tatea tipografică bucovineană, Cernăuţi.

Începînd cu nr. 12/29 martie 1919. director dr. Dori Popovici, prezi
dentul „Lifiei ţăranilor români din Bucovina", redactor : Modest Scalat.

90. VREMEA - NOUĂ. Organul Partidului Social-Democrat Român. 
Cernăuţi. 8 iunie 1919 ? — 6 februarie 1921. Săptămînal. Editor şi re
dactor şef : George Grigorovici. Tiparul la Societatea tipografică, Cer
năuţi.

91. BUCOVINA. Ziarul românilor bucovineni. Cernăuţi. 18 martie 
1919—27 ianuarie 1920. Apare în fiecare zi de lucru. Editura şi proprie
tatea societăţii „Unirea1'. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană 
(D. Bucevschi), Cernăuţi.

începind cu numărul 232/18 ianuarie 1920, apare săptămînal. înce
pind cu nr. 5/22 martie 1919. redactor responsabil : Dimitrie Bucevschi. 
începînd cu nr. 42/10 mai 1919, director : Pamfil Şeicaru şi Cezar Pe- 
trescu. începînd cu nr. 46/15 mai 1919, redactori responsabili : Pamfil 
Şeicaru şi Cezar Petrescu. Începînd cu nr. 109/3 august 1919. nu mai apa
re director şi redactor responsabil Cezar Petrescu. începind cu nr. 204/3 
decembrie 1919, nu mai apare director şi redactor responsabil Pamfil 
Şeicaru. Prim redactor : Const. Cehan Racoviţă. începînd cu nr. 232/18 
ianuarie 1920, redactor responsabil D. Sidoriuc.

92. TRIBUNA. Organul învăţătorimii române din Bucovina. Cer
năuţi. 1 iulie 1919—22 noiembrie 1919? Săptămînal. Editor şi redactor 
responsabil: Ifrim Popescu. Tiparul, la Tipografia „Oricnt“, Cernăuţi.

începînd cu nr. 15/10 octombrie 1919, redactor responsabil : Dimitrie 
Sidoriuc.

93. UNIREA. Revistă săptămînală pentru consolidarea politică şi 
culturală a tuturor cetăţenilor bucovineni. Cernăuţi. 6 noiembrie 1919— 14 
decembrie 1919. Săptăminal. Director : S. Glassmann şi Achile Scintee. 
Redactor responsabil : S. Glassmann. Tipografia H. Czopp, Cernăuţi.
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Paralel cu ediţia română apare şi ediţia germană purtînd titlul de 
DIE EINTRACHT.

în programul intitulat „Cuvîntul nostru" se scria : „După veacuri dc 
sclavie şi teroare sub dominaţia (...) habsburgilor, neamul românesc de 
pretutindeni poate insfîrşit răsufla liber şi de sine stătător... în toate locu
rile unde trăiesc români, unde se grăieşte şi se gîndeşte româneşte, fîl- 
fiie astăzi tricolorul românesc. Fraţii subjugaţi pînă mai ieri, ţinuţi în cea 
mai neagră sclavie, persecutaţi in mod' mizerabil, au ajuns să-şi întindă 
mîinile frăţeşte, realipind toate meleagurile româneşti la patria mumă, 
care astăzi înfăţişează : România Mare. Poporul românesc din Transilva
nia, Ardeal, Maramureş, Banat. Bucovina şi Basarabia a hotărît alipirea, 
si prin jurămînt solemn, a lăsat să se ştie în lumea întreagă că voinţa 
întregului neam românesc este să aibă o Românie mare, puternică, or
ganizată pe baze democratice, întărită şi respectată înăuntru şi în afară 
•de graniţele ei.

Poporul românesc, blîndul şi bunul popor românesc, a lăsat să se 
mai ştie că România Mare va fi pentru toţi cetăţenii ei, fără osebire de 
naţionalitate şi credinţă religioasă, o patrie bună, dreaptă şi egală. Şi 
nici că se putea altfel : Cine mai mult ca cela care a îndurat prigoane şi 
jugul străin, poate preţui valoarea libertăţii individului ca şi a neamu
ri lor“

94. CUGETĂRI. Cernăuţi. 18 noiembrie 1919— 1 martie 1920. Apare 
cel puţin de două ori pe lună. Editor şi redactor responsabil Traian Brăi- 
leanu. Tipografia Universităţii R. Eckhardt (Robert Brull), Cernăuţi.

95. HIENA. Cernăuţi—Bucureşti. 1919— 1924.
96. ANUARUL Liceului de fete al Statului, Rădăuţi. Cernăuţi 1919—

1927.

Anul 1920.
97. DREPTATEA. Organ al Partidului Poporului do sub preşedinţia 

d-lui general Al. Averescu. Cernăuţi. .12 mai 1920—9 septembrie 1928. 
De două ori pe săptămînă. Redactor responsabil D. Sidoriuc. Societatea 
tipografică bucovineană, Cernăuţi.

începind cu nr. 6/26 mai 1920 apare de trei ori pe săptămînă. înce
pind cu nr. 114/15 iunie 1921 apare săptămînal, schimbă subtitlul în Or
gan cotidian al Partidului Poporului, de sub preşedinţia d-lui general 
Averescu. începînd cu nr. 339/26 martie 1922 schimbă subtitlul in „Or
gan al Partidului Poporului" de sub preşedinţia d-lui general Alexandru 
Averescu. Începînd cu nr. 786/28 august 1927 schimbă subtitlul în „Organ 
politic al organizaţiei Partidului Poporului41 din Bucovina. începind cu 
nr. 888/11 decembrie 1927, schimbă subtitlul în „Organ politic indepen
dent.". începind cu nr. 325/10 martie 1922, redactor responsabil Nistoi 
Fetilă. începind cu nr. 626/15 noiembrie 1925, redactor responsabil dr. 
Pa vel Iiaureliuc. începind cu nr. 786/28 august 1927, redactor respon
sabil Emil Cososki. Începînd cu nr. 280/12 ianuarie 1922, tipografia „Re- 
naşţerea“. Cernăuţi. începînd cu nr. 304/11 februarie 1922, tiparul la Aso
ciaţia tipografică in Cernăuţi. Începînd cu nr. 314/24 februarie 1922, Ti
pografia „Luceafărul*, Cernăuţi.
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La 22 martie Congresul Partidului Naţional Român din Bucovina ho
tărăşte colaborarea cu „Liga Poporului", iar in ziua do 16 aprilie I!<20 
dr. Dorimedont Popovici, in numele P.N.R. din Bucovina face o decla
raţie prin care proclamă fuziunea cu Partidul Poporului 2Ui. în  şedinţa 
din 8 mai 1920 au fost aleşi preşedinţii organizaţiilor judeţene ale Par
tidului Poporului : judeţul Suceava —  dr. Euscbie Popovici ; judeţul Şi
ret — Dimitrie Popovici ; judeţul Gura Humorului —  Ambros Gribovici ; 
judeţul Cîmpulung Moldovenesc —  Ioan ForgaCi; judeţul Rădăuţi — 
Aurel Voronca ; judeţul Storojineţ — George Filievici; judeţul Cernăuţi
— Constantin a Dragonesi ; oraş Cernăuţi — George Şandru ai*.

98. DEMOCRATUL. Cernăuţi. 21 iunie 1920 —  23 mai 1921. 
Săptămînal. Directori Constantin Cehan Racoviţă. S. Criseanu. Redactor 
responsabil : S. Criseanu. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană, 

Cernăuţi.
începînd cu nr. 21/7 noiembrie 1920 adaugă la redactori responsabili 

şi pe Constantin Cehan Racoviţă. începînd cu nr. 28/2 ianuarie 1921 na  
mai apare director S. Criseanu, tiparul la Tipografia „M. Ebner", Cernăuţi.
In Bucovina existau două ziare independente avînd acelaşi program • 
REFORMA şi DEMOCRATUL care începînd cu 1 noiembrie 1920 fuzio
nează sub titlul DEMOCRATUL. Avînd acelaşi titlu şi conţinut apare şi 
in limba germană (DER DEMOCRAT). Începînd cu nr. 28/2 ianuarie 1921 
apare cu titlul DEMOCRATUL-DER DEMOCRAT.

99. AGR1CULTORIUL. Cernăuţi. 15 martie 1920— 15 martie 1923. De 
două ori pe lună. Editor : Secretariatul pentru Agricultură şi Domenii. 
Comitetul de redacţie : preşedinte Filaret Doboş ; membri : ing. Eugen 
Motrescu, Silviu Zugrav, Longhin Nuţu. Institutul de arte grafice şi edi

tură „Glasul Bucovinei", Cernăuţi,
Începînd cu nr. 11—2 10 mai 1922 poartă subtitlul „Foaie pentru să

nătate". Începînd cu nr. 2/1 aprilie 1920, dr. Ioan lonaşcu membru al co
mitetului de redacţie, incepînd cu nr. 4/1 mai 1920, preşedintele comite
tului de redacţie Modest Scalat. începînd cu nr. 14— 15/15 decembrie 
1920, preşedintele comitetului de redacţie I. Cruceanu Popescu. incepînd

• cu nr. 18— 19/1 februarie 1921, editor Secretariatul general pentru agri

cultură şi domenii Bucovina.
100. CURIERUL Industrial şi Comercial. Industrie — und handels- 

curier. Organ pentru consolidarea legăturilor dintre industrie şi comerţul 
din teritoriile alipite şi vechiul regat. Cernăuţi. 1 mai 1920— 25 mai 1921. 
Bilunar. Sub redacţia unui comitet. Secretar şi redactor responsabil Puiu 
Livianu Criticus. Tiparul la tipografia „Ebner", Cernăuţi.

începînd cu nr. 3/15 august 1920 nu mai poartă subtitlu. începînd 
cu nr. 6— 7/10—25 noiembrie 1920 poartă subtitlul „Organ pentru con

solidarea şi progresul industriei şi comerţului din România Mare", in 
cepînd cu nr. 12/10 martie 1921, schimbă subtitlul în „Organ industrial, 
comercial şi financiar". începind cu nr. 3/15 august 1920, dircctor-pro- 
prietar Puiu Livianu Criticus. Începînd cu nr. 13/25 martie 1921, editori- 

proprietari Puiu Livianu Criticus şi Marcel Romanescu.
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101. SILVICULTORUL. Organul „Societăţii forestierilor şi pădura
rilor din Bucovina". Vatra Dornei—Rădăuţi. 1920 ? — iunie 1938 ? Re
vistă lunară profesională. Redactată de un comitet. Responsabil Vasile 
Grigorovici. Tipografia „Unirea" Vatra Dornei.

incepînd cu nr. 7—8/julie—august 1936, organul „Asociaţiei Perso
nalului Inferior Silvic", APIS Bucovina. începînd cu nr. 3—5/februarie 
martie 1936, redactor Ilie Nosievici. Redacţia şi administraţia se mută la 
Rădăuţi. Tipografia „Arta", Rădăuţi.

102. CALENDARUL GLASUL BUCOVINEI. Cernăuţi. 1920— 1940. 
Tiparul la Institutul de arte grafice şi editură „Glasul Bucovinei", Cer
năuţi.

Publicaţia este structurată astfel : Partea calendaristică care cuprin
de calendarul pe anul respectiv şi sfaturi pentru agricultori referitoare la 
lucrările ce trebuiesc executate in fiecare lună a anului ; Partea literară 
care cuprinde studii, articole, poezii, amintiri.

103. CALENDARUL FAMILIAR  pe anul... 1920— 1936. Cernăuţi. în
tocmit de Orcst Horia Paşcanii. Tiparul la 1. Balan (1920 şi 1921), tipo
grafia Tannenbaun (1922). tipografia Guttman şi Zukermann (1936, anul 
al şaptelea). Nu am văzut numerele 4. 5, 6 şi anii in care au apărut.

104. REFORMA — socială, economică, politică. Cernăuţi. 1920.
105. FOAIA ORDINELOR. Direcţiunea generală a PTT din Bucovina. 

Cernăuţi. 1920— 1923.

106. CALENDARUL COPIILOR. Cernăuţi. 1920. Editura librăriei 
,,Ostaşul Român". Cernăuţi. Tiparul la Institutul de arte grafice şi editură 
„Glasul Bucovinei", Cernăuţi.

Anul 1921.

107. DEŞTEPTAREA. Gazetă pentru popor. Cernăuţi. 1 februarie 
192!— noiembrie—decembrie 1922. Lunar. Editor şi proprietar : Societatea 
academică „Junimea". Redactată de un comitet. Redactor responsabil 
loar. Hreniuc. Tiparul la Societatea tipografică bucovineană. Cernăuţi.

108. CĂLĂUZA AGRICULTORILOR MOLDOVENI. Revistă agrico
lă şi economică. Cernăuţi. 15 noiembrie 1921—aprilie/mai 1922. Bilunar. 
Organul societăţii în comandită „Călăuza agricultorilor moldoveni". Di
rector : ing. agronom Constantin I. Ciulei. Redactor : Constantin 1. Ciu
lei. Tipografia „Hornik et Birnbaum", Cernăuţi.

începînd cu nr. 2—3/1 februarie 1922, schimbă subtitlul în „Revistă 
agricolă şi viticolă", călăuza .agricultorilor şi viticultorilor moldoveni. 
Schimbă subtitlul în „Revista agricolă şi viticolă", organul cercului de 
studii agricole şi viticole cu acelaşi nume. începînd cu nr. 4—5/martie

1922, redactorii : Vasile Sadovcanu, Constantin Oescu. Redacţia şi admi
nistraţia la Iaşi. Tiparul la Institutul de arte grafice şi editură „Viaţa 

Românească" S.A. laşi. Începînd cu nr. 6— 7/aprilie—mai 1922. schimbă 
titlul in MOLDOVA AGRICOLA — revistă agricolă şi viticolă, tiparul la 
tipografia „Lumina Moldovei" Iaşi.

109. ARCHIVA GRAFICĂ. Revistă pentru dezvoltarea artelor gra
fice moderne. Cernăuţi, Bucureşti, Craiova. 1 februarie 1921—martie/a
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prilie 1927. Apare lunar. Editor-proprietar Casa grafică de agentură si 
comision „Unirea*. Tiparul la Tipografia „M. Ebner", Cernăuţi.

începind cu nr. 3—4—5 (martie, aprilie, mai) 1923 schimbă titlul in 
GRAFICA ROMANA — revistă pentru dezvoltarea artelor grafice ro- 
mâne. îneepînd cu nr. 8— 9/septembrie—octombrie 1921, administraţia şi 
redacţia se mută la Bucureşti. îneepînd cu nr. 3—4—5 (martie, aprilie, 
mai, redacţia şi administraţia se mută la Craiova. îneepînd cu nr. 3/1 
aprilie 1921. editor, proprietar şi redactor responsabil Marcel Romanescu. 
incepind cu nr. 3—4—5 (martie, aprilie, mai) 1923, apare sub conducerea 
unui comitet de direcţie : Em. Tătărescu, Gh. Vasilescu, L. Samitco, V. 
Molin. Prim redactor Virgil Molin. Tiparul la editura „Scrisul Româ
nesc*, Craiova. Îneepînd cu nr. 5/1 iunie 1921, tipografia „Hornic &Birn- 

baum“, Cernăuţi.
110. ŞCOALA. Organul „Asociaţiei corpului didactic român din Bu

covina*. Cernăuţi. 1 aprilie 1921— 1 şi 15 decembrie 1922. Apare de două 
ori pe lună. Redactor responsabil Niculae Simionovici. Tipografia Uni

versităţii Robert (Brull), Cernăuţi.
îneepînd. cu nr. 11/1 iunie 1922, schimbă subtitlul în Organul „Aso

ciaţiei corpului didactic primar român din Bucovina*. Sub conducerea 

unui comitet do redacţie.
Reapariţia revistei noastre,

Una din multiplele preocupări ale comitetului central al „Asociaţiei 
corpului didactic român din Bucovina" a fost şi reînvierea revistei Şcoa
la... Fără să exagerăm, putem afirma că reapariţia revistei a fost aştep
tată cu viu interes do către întreaga învăţătorime română din Bucovina 
şi de către intelectualii conştienţi de însemnătatea învăţămîntuiui pri
mar în aceste timpuri de mari prefaceri în organismul societăţii ome
neşti... Astfel a aşteptat fiecare învăţător şi învăţătoare reapariţia acestei 
reviste, care pină la cele dinţii bubuituri de tunuri din 1914. a tras o 
brazdă însemnată în ogorul culturii naţionale. Condusă de regretatul 
George Tofan. ca a ţinut trează credinţa în idealul nostru naţional, a 

cărui realizare era atît de aproape... Astfel ne e dat să continuăm drumul 
început dar întrerupt de cursul războiului... Aşteptăm ca in jurul stin

dardului nostru să se adune toată suflarea invăţătorească pentru a salva 
avutul cel mai scump al unui popor care năzuieşte spre cultură : şcoala... 

Dind informaţiile necesare şi orientare sigură în toate chestiunile profe
sionale, şcolare şi culturale, care i-a călăuzit şi pe antecesorii noştri. 
Astfel ea va deveni o armă puternică cu ajutorul căreia vom apăra drep

turile şcoalei şi a învăţătorimii*
111. ANUARUL Liceului de stat Dragoş Vodă, Cimpulung Bucovina.

1921/1922 ; 1924/1925 ; 1927/1928 ; 1938/1939.
112. ANUARUL Liceului de fete ortodox din Cernăuţi. Cernăuţi.

1921/1922; 1941/1942; 1942/1943.
113. ANUARUL pe anul şcolar... (Liceul statului nr. 2 in Cernăuţi).

Cernăuţi. 1921 ; 1924— 1930/1931.
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114. ANUARUL Liceului clasic şi modern particular de fete cu drep
tul de publicitate Cernăuţi. Cernăuţi 1921— 1929/1930; 1932— 1938/1939.

115. ANUARUL Liceului statului nr. 1 „Aron Pumnul*, Cernăuţi. 
Cernăuţi. 1921— 1930; 1941/1942.

llfi. ÂNUARUL Liceului „Dimitrie Cantemir“ clin Cernăuţi. Cer
năuţi 1921 — 1934.

117. ANUARUL Liceului de stat „Eudoxiu Iîurmuzachi“ din Rădăuţi. 
Cernăuţi 1921/1922— 1923.

118. ANUARUL Liceului de stat clin Şiret. Cernăuţi 1921/1922— 
1933/1934; 193(5/1937— 1937/1938.

119. ANUARUL Şcoalei normale de învăţători clin Văşcăuţi pe Cere- 
muş. Cernăuţi 1921— 1923.

120. ANUARUL Gimnaziului de stat clin Vijniţa. Cernăuţi 1921/
1922— 1923.

Anul 1922.

121. ADEVĂRURI. Revistă politică independentă. Cernăuţi. Noiem
brie 1922—octombrie 1923. Apare după trebuinţă. Proprietar şi editor Za- 
harie Voronca. Redactor responsabil Vasile Ilupca. Tipografia „Lucea
fărul*, Cernăuţi. Apare şi in limba germană, avind acelaşi conţinut şi 
titlu (WAHRHE1TEN — Unabhangige politische Zeitschift).

122. POPORUL. Organ al Partidului Naţionalist Democrat de sub 
conducerea d-lui profesor lorga. Cernăuţi. 21 mai ? — 8 iulie 1923( nr. 
57) ; 21 septembrie 1924 (nr. 58) ; — 22 martie 1925 (nr. 80) ; 24 octom
brie 1926 (nr. 80) ; — 24 aprilie 1927. Apare în fiecare duminică. Redac
tor- responsabil Traian Brăileanu. Tipografia universitară R. Echardt, 
Cernăuţi.

îneepînd cu nr. 47/29 aprilie 1923, redactor responsabil Dumitru 
Creţu. incepind cu nr. 56/1 iulie 1923 redactor responsabil Gheorghe Ilor- 
şovschi. incepind cu nr. 80/22 martie 1925, redactor responsabil Anton 
IonesCu. incepind cu nr. 58/21 septembrie 1924. tiparul la Tipografia 
universitară „R. Briill*, Cernăuţi. Îneepînd cu nr. 69/10 decemrbie 1924, 
Tipografia universitară (Haniki), Cernăuţi. începind cu nr. 80/22 martie 
1925, Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

123. ANUARUL Institutului de orbi si surdo-muţi „Regina Maria* 
din Cernăuţi. Cernăuţi 1922/1923; 1931/1932; 1939/1940.

124. ANUARUL Liceului do fete nr. 2 Cernăuţi. Cernăuţi. 1922/ 
1923— 1934/1935.

125. VOINŢA. Organ politic al învăţătorimii clin Bucovina. Gura 
Humorului .6 octombrie 1922—6 august 1923 ? Săptăminal. Redactor 
girant Toan Brădăţan. Tipografia „Şcoala Română", Cîmpulung.

începind cu nr. 8/14 decembrie 1922, schimbă subtitlul în „Organ po
litic4'. îneepînd cu nr. 1/28 ianuarie 1923. schimbă subtitlul în Organul 

societăţii „Frăţia Românească*. îneepînd cu nr. 3/22 octombrie 1922, re
dactor girant Alecu Sâhleanu. începind cu nr. 11/15 iulie 1923, redactor 
girant Teodor I. Bujor, redacţia şi administraţia la Cernăuţi tipografia 
I. Balan, Cernăuţi.
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12(5. CUVlNTUL ŢĂRĂNIMII. Cernăuţi. 12 februarie 1922—23 de
cembrie 1928. Apare săptămînal. Editor dr. Aurel Iluţu. Redactor res
ponsabil Dimitrie Sidoriuc. Tipografia „Eminescu", Cernăuţi.

începînd cu nr. 2/19 februarie 1922, poartă subtitlul Gazetă săptă- 
mînală a Partidului Ţărănesc. Nu mai apare ea editor Aurel Hutu. 
Începind cu nr. 25/29 iunie 1924 schimbă subtitlul in Gazetă săptăminnlă 
a Partidului Naţional Ţărănesc. Începînd cu nr. 26/6 iulie 1924, revine 
la subtitlul Gazetă .săptămînală a Partidului Ţărănesc. începind cu nr. 
43/31 octombrie 1926, schimbă subtitlul in Gazeta Partidului Naţional 
Ţărănesc. începind cu nr. 1/1 ianuarie 1927 schimbă subtitlul in Organ 
al Partidului Naţional Ţărănesc. începind cu nr. 4/12 martie, 1922. re
dactor responsabil Nistor 1. Fetilă. începînd cu nr. 31—32 8 aprilie 1923 
redactor responsabil Constantin Crauciue. începînd cu nr. 34/29 aprilie
1923, redactor responsabil Nistor I. Fetilă. începînd cu nr. 13/30 martie
1924, redactor responsabil Dim. llusu. începind cu nr. 39/18 aprilie 1926. 
redactor responsabil Ion Iacoban. începind cu nr. 40/16 mai 1926, redac
tor responsabil Nistor Fetilă. Începînd cu nr. 44/14 noiembrie 1926, re
dactor responsabil Ion Iacoban. începind cu nr. 7/20 februarie 1927, re
dactor responsabil Ion Dominte. începînd cu nr. 31—32/8 aprilie 1923. 
tiparul la „Astru", Institutul de arte grafice şi editură. Cernăuţi. înce
pind cu nr. 26/6 iulie 1924, tipografia „Eminescu", Cernăuţi. începind cu 
nr. 39/18 aprilie 1926, tipografia „Hornik & Birnbaum", Cernăuţi. In- 
eepind cu nr. 1/1 ianuarie 1927, tipografia Mitropolitul Silvestru. Cer

năuţi.
127. ANUARUL Liceului real particular cu dreptul de publicitate,

Cernăuţi. Cernăuţi, 1922/1923.
128. ANUARUL Liceului statului nr. 3 Cernăuţi. Cernăuţi. 1922/

1923—1926.
129. CREDINŢA. Revistă de cultură religioasă şi naţională pe inte

resul tuturor. Cernăuţi. 1922, 1927— 1928; 1930— 1947. Tiparul la tipo
grafia „Glasul Bucovinei", Cernăuţi. Redacţia şi administraţia profesor

N. Cotos.
Anul 1923.

130. SPERANŢE. Revistă de fapte şi îndemnuri şcolare scrise de 
elevi. Cernăuţi. 15 noiembrie 1923 — nr. 5—6/1924. Lunar. Sub condu
cerea unui comitet de elevi şi profesori. Redacţia Dim. Sofroniuc — Li
ceul Aron Pumnul şi Dragoş Vitencu —  Şcoala Reală.

Revista este scrisă de mină şi apoi litografiată.
131. CUIîIERUL COMERCIAL ŞI INDUSTRIAL. Revistă economică 

pentru orientarea consumatorului român asupra picţii polone. Cernăuţi.
1 noiembrie 1923— 1 februarie 1924. Trimestrial. Director proprietar r'd- 
ward Fryderik Sotz. Prim redactor S. Griseanu Sigma. Redactor respon

sabil Teodor Bujor. Tipografia I. Balan. Cernăuţi.
Nr. 1—2/1 februarie 1924, tiparul la Tipografia Hornik & Birnbaum,.

Cernăuţi. -A
Apare in limbile română, germană şi polonă.
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132. JUNIMEA LITERARĂ. Revistă de literatură, artă, ştiinţă. Sub 
conducerea unui comitet de redacţie. Director I. Nistor, secretar de re
dacţie Leca Morariu. Cernăuţi 1923— 1937. Tiparul la Institutul de arte 
grafice şi editură „Glasul Bucovinei", Cernăuţi.

133. JOCURI ARITMETICE. Un album aritmetic pentru copii. Cer
năuţi. 1923— 1932 ? Publicaţie periodică. Editor Carol Nappe. Tipografia 
I. Tonenbaum, Cernăuţi.

Am văzut numai nr. 2/1923, 2 b/1927 cu titlul ALBUM ARITMETIC
— pentru spiritul şi inima copilului, nr. 4/1931, nr. 5/1932, nr. 6/1932, 
toate in editura autorului Carol Nappe, Cernăuţi.

134. VOINŢA ŞCOALEI. 18 noiembrie 1923— 1943 ? Cernăuţi. Apare 
lunar în afară de lunile iulie şi august. Director Nicolae Simionoviei. Ti
parul la Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

La Congresul al III-lea al învăţătorilor care a avut loc la Rădăuţi 
în noiembrie 1923 s-a hotă rit ca în locul revistei profesionale „Şcoala" 
şi a ziarului politic „Voinţa" să se înfiinţeze un organ de presă invăţă- 
toresc unic care să trateze chestii de poîitică profesională şi pedagogie 
care să se intituleze „Voinţa Şcoalei“--Gfl. Din ianuarie 1927 a fost transfor
mată in revistă. In ultima perioadă revista avea ca subtitlu „Revistă cul- 

tural-pedagogică a învăţătorilor din Provincia Bucovina", apărînd sub 
conducerea unui comitet de direcţie, proprietar Asociaţia regională a în
văţătorilor Bucovina.

135. ANUARUL Liceului „Principele Carol" din Gura Humorului.
. Gura Humorului 1923 ?.

136. ALMANAHUL Arhidiecezei Ortodoxe a Bucovinei pe anul... 
Cernăuţi. 1923/1924 ; 1926/1931 ; 1933/1934 ; 1937.

137. DEŞTEAPTÂ-TE ROMANE. Cernăuţi, Cîmpulung Moldovenesc.
1923— 1926.

138. CALENDARUL... edat de Consistoriul arhiepiscopesc ortodox 
•iii Bucovinei. Cernăuţi. 1923— 1937.

139. GAZETA ŞCOLII. Botoşani, Cernăuţi. 1923— 1944.

140. ANUARUL I şi II al Şcolii normale din Văşcăuţi, Cernăuţi 1923. 
(Vezi Junimea Literară nr. 12/1923).

141. ANUARUL 1 al „Ateneului român din Ciudeiu" judeţul Sto- 
rojineţ Bucovina, publicat de Leonida Bodnârescu. Strojineţ 1923— 1933. 
Tipografia „Faust" Storojineţ.

142. ANUARUL Universităţii „Regele Ferdinad I" din Cernăuţi. Cer
năuţi. Cernăuţi 1923— 1928 ; 1933— 1939.

Anul 1924.

143. ANUARUL Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din 
Cernăuţi. Cernăuţi 1924— 1928.

144. JUSTIŢIA. Revistă ştiinţifică. Organ al notarilor publici. Cîmpu
lung Moldovenesc. 1924 ?— 1929 ? Director Tigran Pruncu. Tiparul la Ti
pografia „Şcoala Română" Cîmpulung Moldovenesc.
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145. CALENDARUL GAZETEI „CUV1NTUL ŢĂRĂNIMII". Cernăuţi.
1924— ?. Anual. Tiparul la Tipografia „Astra“ —  institutul de Arte Gra
fice şi Editură. Cernăuţi.

146. FULGERUL. Revistă independentă. Cernăuţi. 19 ianuarie 1924—
31 martie 1924 ?. Bilunar. Proprietar şi editor Pavel Vacariuc. Redactor 
responsabil Nistor a lui Ion Fetilă. Tipografia „Luceafărul14 Cernăuţi.

Revista apare şi în limba germană, cu titlul DER BLITZ — Unabhăn- 
gige zeitschrift.

147. GAZETA BUCOVINEI. Organ al Partidului Naţional Român. 
Cernăuţi. 7 decembrie 1924 —  22 martie 1925 ?. Apare în fiecare dumi
nică. Redactor responsabil Ioan Bezuşcu. Tipografia I. Balan Cernăuţi.

148. ARCAŞUL. Gazetă culturală ilustrată. Vatra Dornei. 13 aprilie 
1924 — 29 martie 1925. Săptămînal. Proprietar: orfanul Aurel Dugan. 
Director şi redactor : deocamdată d-1 Valerian Dugan. Tipografia „Şcoala 
Română", Cîmpulung.

Incepînd cu nr. 10/18 ianuarie 1925, tipografia „Şcoala Română*1, Va

tra Dornei.
149. IIACU. Cernăuţi. 1924— 1931. Apare cînd poate. Fondator : Sol. 

Redactor şef : Mombo. Preţul unui număr după învoială. Pentru idioţi... 
gratis. Redacţia şi administraţia „Junimea1* Cernăuţi.

Este o revistă satirică scrisă de m ină şi desenată, apoi m ultip lica tă 

mecanic. /
150. FREAMĂTUL. Revistă social-politică-literară. Cîmpulung. 1 sep

tembrie 1924 — 1 octombrie 1924 ?. Apare lunar. Director Aurel Hutu. 
Tipografia „Şcoala Română14. Cîmpulung Moldovenesc.

151. CODRUL 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 Bucovinei44, Cernăuţi.

Anul 1925.
152. ANUARUL Universităţii din Cernăuţi. Cernăuţi. 192r>/1926— 

1927/1928 ? Anual. Editura Universităţii. Tiparul la Institutul de Arte 
i'Jrafice şi Editură „Glasul Bucovinei44, Cernăuţi.

153. CALENDARUL pe anul... 1925—1926. Cernăuţi. Editat de Con- 
sistoriul arh. ort. orient, al Bucovinei. Tiparul la Tipografia „Mitropolitul 

Silvestru44.
154. CALENDARUL POPORULUI CREŞTIN pe anul 1925. Suceava. 

Editura autorului Orest Tarangul.
155. SENTINELA ROMANĂ. Gazetă ilustrată bilunară pentru lum i

narea poporului. Vatra Dornei. 19 aprilie 1925 —  28 martie 1926. Direc
tor : Valerian Dugan, Tipografia „Şcoala Română44, Vatra Dornei.

începînd cu nr. 22/20 septembrie 1925, schimbă subtitlul în „Gazetă 
ilustrată poporală44. Apare în locul gazetei „Arcaşul44. Păstrează numero- 
taţia şi anul de apariţie al acestei reviste.

156. ANUARUL Liceului internat „Regele Ferdinand I44 din Storo
jineţ, Bucovina. Storojineţ. 1925/1926— 1927.
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157. ANUARUL funcţionarilor primăriei Cernăuţi. Cernăuţi. 1925.
158. DREPTUL NOSTRU. Craiova, Cernăuţi, Chişinău, Bucureşti

1925— 1932; 1937— 1944.
159. ANUARUL Liceului real ortodox nr. 1. fosta şcoală reală Cer

năuţi. Cernăuţi. 1925/1926; 1927/1938.
160. GAZETA POPORULUI. Organ al Partidului Naţional. Cernăuţi.

29 martie 1925 — 12 iunie 1927. Apare în fiecare duminică. Redactor res
ponsabil : Ion Bezuşcu. Tipografia I. Balan, Cernăuţi.

începînd cu nr. 54/19 septembrie 1926, nu mai poartă subtitlu. în 
cepînd cu nr. 65/30 ianuarie 1926, poartă subtitlul „Organ al Ligii Apă
rării Naţional Creştine44. Începînd cu nr. 34—35/1 ianuarie 1926, director 
Traian Brăileanu. Începînd cu nr. 40/31 ianuarie 1926, redactor respon
sabil Vasile Filipciuc. Începînd cu nr. 58/14 noiembrie 1926, redactor res
ponsabil T. Tcaciuc. Începînd cu nr. 75/15 mai 1927. redactor responsabil 
Aureliu Şt. Morărescu. Înce’pînd cu nr. 8/17 mai 1925. Tipografia Univer
sitară (F. Hanicki). Cernăuţi. începînd cu nr. 28/1 noiembrie 1925, Tipo
grafia „I. Balan44, Cernăuţi. începînd cu nr. 34/16 decembrie 1925, tiparul 
la tipografia „Mercur*4 (Balan), Cernăuţi. începînd cu nr. 34—35/1 ianua
rie 1926, Tipografia universitară (F. Hanicki), Cernăuţi. începînd cu nr. 
55/10 octombrie 1926, Tipografia „Mitropolitul Silvestru44, Cernăuţi.

161. SFATUL NOSTRU. Gazetă săptămînală pentru popor. Cimpu- 
lung (Bucovina). 27 decembrie 1925 — 28 februarie 1926. Săptămînal. 
Editor Aurel Hutu. Redactor responsabil Aurel Hutu. Tipografia „Emi- 
nescu44, Cernăuţi.

începînd cu nr. 2/3 ianuarie 1926, tipografia „Şcoala Română44 Cîm
pulung Moldovenesc.

Anul 1926.
162. LIBERTATEA POPORULUI. Organ politic săptămînal. Bucu

reşti, Storojineţ. 1— 7 august 1926 — 9 decembrie 1937. Apare săptămînal. 
Director proprietar I. C. Dragomirescu. Prim redactor Teodor Ruptu reanu.

Este organul de presă al Partidului Poporului. începînd cu nr. 6/18 
septembrie 1928, redacţia şi adminstraţiă se mută la Storojineţ (Bucovina). 
Apare sub direcţia d-lui I. C. Dragomirescu, vicepreşedinte al organizaţiei 
judeţului Storojineţ. Nu indică tipografia. începînd cu nr. 1— 2/23 iunie 
1929, tiparul la întreprinderile de Arte Grafice „îndreptarea"., Bucureşti.

164. MONITORIUL OFICIAL al judeţului Rădăuţi. Rădăuţi. 1926. 
Apare bilunar. Tipografia „Unirea44 Rădăuţi.

163. CALENDARUL POPORULUI pe anul 1926. Suceava.- Tiparul la 
Tipografia „Modernă11.

165. GAZETA AGRICULTORILOR, organ al Sindicatului din Ră
dăuţi — Bucovina. Rădăuţi 1926 ; 1928.

166. MONITORUL OFICIAL al judeţului Cernăuţi. Cernăuţi. 1926.
167. BULETINUL OFICIAL al Camerei de Comerţ şi de Industrie 

Cernăuţi. Cernăuţi. 1926— 1939.
168. MONITORUL JUDEŢULUI CÎMPULUNG. Cîmpulung 1926.
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169. MONITORUL judeţului Suceava. Suceava. 1926— 1932. Apare 
lunar. Tipografia „Bucur Orendovici“. Suceava. Din 1933 schimbă titlul 
în BULETIN OFICIAL al judeţului Suceava (Vezi „Crainicul Cetăţii14 nr. 
1— 2, anul I, 1933).

170. FĂT-FRUMOS. Revistă de literatură şi folclor. Suceava, ianuarie
1926 — decembrie 1944. Odată la două luni. Redactor Leca Morariu. Edi
tori Leca Morariu şi Bucur Orendovici. Tipografia „Modernă", Suceava.

Incepind cu nr. 1/1928 nu mai poartă subtitlu. îneepînd cu nr. 1/1929, 
poartă subtitlul : Literatură-Artă-Ştiinţă-Viaţă Socială. Din ianuarie 1934, 
redacţia şi administraţia la Cernăuţi. Din iulie 1940, redacţia şi adminis
traţia la Bucureşti. Din septembrie 1941, redacţia şi administraţia la Cer
năuţi. Din martie 1944, redacţia şi administraţia la RîmnicU Vîlcea. în 
cepind cu nr. 1/1928, editor O.L.M. Octavia Lupu Morariu. îneepînd cu 
nr. 5/1928, nu mai apare O.L.M. ca editor. îneepînd cu nr. 1 /1929, director 
Leca Morariu. Incepind cu nr. 1/1940, secretar de redacţie : Octavia Lupu 
Morariu. Incepind cu nr. 1/1929, tipografia ÎI. Beiner. Suceava. Îneepînd 
cu nr. 3/1931, tiparul la tipografia „Glasul Bucovinei'1, Cernăuţi. îneepînd 
cu nr. 5/1931, tiparul la tipografia II. Beiner, Suceava. începind cu nr. 1/
1932, tipografia „Bucovina1', I. E. Torouţiu, Bucureşti. Incepind cu nr. 1/
1933, tipografia „Glasul Bucovinei*, Cernăuţi. începind cu nr. 5-6/1933, 
tiparul la tipografia „Gutman şi Zuckermann**, Cernăuţi. îneepînd cu nr. 
1-2/1935, tipografia „Glasul Bucovinei4*. Cernăuţi, şi „Bucovina", I. E. To
rouţiu. Bucureşti. începind cu nr. 4-6/iulie-septembrie 1940, tipografia 
„Presa", D. Andreescu, Bucureşti. Îneepînd cu nr. 5/septembrie-octnmbrie
1941, tipografia „Glasul Bucovinei**, Cernăuţi. Îneepînd cu nr. 2-3/nr’rtie- 
iunie 1944, tipografia „Unirea" Rîmnicu Vîlcea. îneepînd cu nr. 4-6'nlie- 
deeembrie 1944, tipografia „Guteniberg", Rîmnicu Vîlcea.

171. VIAŢA ALBINELOR. Foaie lunară pentru albinari. O ' u ţ i ,  
ianuarie 1926 —  oetombrie-dccombrie 1928. Apare lunar. Direc^’* >ea : 
conducerea administrativă tehnică şi proprietar Temistocle E. P- 'ici, 
preşedintele asociaţiei. Conducerea redacţională pentru textul rom*" Te
mistocle Prelici, pentru textul german şi rutean Filip Fedorowicz. Se^etar 
de redacţie M. Dumanschi. Girant responsabil Temistocle Prelici. rr,ipo- 
grafia „Mercur", Cernăuţi.

îneepînd din martie 1927, nu mai apare secretar de redacţie ’ ' ">u- 
manschi.

Anul 1927.

172. BUCOVINA. Revistă lunară de drept, sociologie şi crimin'-’ '-'ie. 
Doctrină. Legislaţie şi Jurisprudenţă. Sociologie generală. Ştiinţă, <-'*nică 
şi legislaţie penitenciară comparată. Antropologie şi antropometrie Psi

hiatrie şi patologie criminală. Cernăuţi, martie 1927 — ?. Apare l"nar. 
Director : C. Rădulescu. Prim redactor G. Alexianu. Secretar de redicţie 
şi redactor responsabil I. Iacoban —  stagiar avocat. Comitetul de redac
ţie : C. I. Parhon, A. Ştefănescu-Galaţi, Tr. Brăileanu, Gălănescu Pyk. Ti
pografia H. Czopp, Cernăuţi.
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173. CALENDARUL pe anul... Cernăuţi. 1927— 1937. Edat de Con
siliul eparhial ortodox al Bucovinei. Tiparul la „Tipografia Mitropolitul 

Silvestru*.
174. CALENDARUL POPORULUI pe anul 1927. Cernăuţi. Redactat 

de prof. dr. Calistrat Şotropa. Editura „Eminescu".
175. CALENDARUL. Organizaţiei partidului poporului din Bucovina, 

oe anul 1927. Cernăuţi. Tipografia „Luceafărul".
176. CALENDAIU L PUPORl LUI, pe anul ...1927— 1932. Cernăuţi. 

Redigeat de Societatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina. 
Tiparul la tipografia „Mitropolitul Silvestru*. Cernăuţi.

177. REVISTA TINERIMII, organ du cultură a societăţii „Tinerii". 
Cernăuţi, Mihăileni. 1927— 1928, 1930*—1931— 1935. Redacţia şi adminis
traţia Sinăuţii de jos, judeţul Rădăuţi. Director Filimon Rusu. Tiparul la 
Tipografia Carol Lenţer, Şiret, la Dorohoi, la tipografia „Mitropolitul

Silvestru". Cernăuţi.
Din 1929 schimbă titlul in MOLDOVA LITERARĂ (1929— 1933). 

apare tot la Mihăileni (jud. Dorohoi). redacţia şi administraţia la Sinăuţii 
de Jos, judeţul Rădăuţi. Printre colaboratori îi găsim pe bucovinenii : 
Gheorghe Antonovici, Traian Chelariu, Eusebiu Camilar, George Drumur, 
Petre Iroaie, Teofil Lianu, Aspazia Munte, George Nimigean, Ion Roşea, 
Mircea Streinul, Iulian Vesper, etc.

178. ÎNDREPTAREA. Organ al Partidului Poporului din Bucovina. 
Cernăuţi. 25 decembrie 1927 — 24 decembrie 1928. Apare în fiecare du
minică. Redactor responsabil Ilie Roşea. Tiparul la Tipografia H. Czopp. 

Cernăuţi.
179. LUCEAFĂRUL CARPAŢILOR. Gazetă ilustrată pentru împrie

tenirea sufletească, curată, trainică şi puternică a românilor de pretutin
deni. Rădăuţi. 14 august 1927 — ?. Apare lunar. Sub îngrijirea lui Vale- 
rian Dugan. Tiparul la tipografia losif Cass'van, Rădăuţi.

Continuă revista SENTINELA ROMÂNA. Se pare că a apărut un 

singur număr.
180. VOINŢA ŢĂRĂNIMII. Organul Partidului Ţărănesc. Organizaţia 

Bucovinei si llotin. Cernăuţi. 13 martie 1927 — 24 aprilie 1927. Săp- 
tămînal. Director Dr. R. lteuţ. Redactor responsabil Vasile Miclescu. Ti

pografia „Eminescu". Cernăuţi.
181. SPECTATORUL. Revistă săptăminală pentru propagandă artis- • 

tică şi literară. Cernăuţi. 29 octombrie 1927 —  21 aprilie 1928. Săptă
minal. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

182. PROGRESUL. Revistă economică, socială şi statistică. Cernăuţi, 
martie 1927 — martie/aprilie 1930. Lunar. Director administrativ : avocat 
Vasile Ungureanu. Editor şi redactor : prof. Filaret Doboş. Institutul de 

arte grafice şi editură „Glasul Bucovinei**. Cernăuţi.
183. REVISTA FILOLOGICĂ. Organ al Cercului de studii filologice 

de pe lingă Facultatea de Filozofie şi Litere din Cernăuţi. Februarie, iunie
1927 —  octombrie 1928 ?. Apare de trei ori pe an (februarie, iunie, octom
brie). Director Al. Procopovici. Tiparul la Institutul de Arte Grafice şi 
Editură „Glasul Bucovinei". Cernăuţi.
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184 .CURIERUL SURDO-MUŢILOR. Organul Surdo-Muţilor din Mol
dova de Sud. Cernăuţi, aprilie, mai, iunie 1927 — octombrie 1927/martie
1928. Apare trimestrial. Editor, proprietar şi redactor responsabil Teodot 
Cernăuţeanu. Tipografia „Mercur", Cernăuţi.

185. CÎRL1GÂŞUL. Cernăuţi. 6 decembrie 1927 — ?. Cîrligaşul se 
împarte gratuit la cei săraci ...cu Duhul. Ctitor Cijic. Redactor -Gugu şi 
Toniniuliucu. Conducător dr. Cravată.

Este o revistă satirică scrisă de mînă şi desenată, apoi multiplicată 
mecanic. Se pare că redactor responsabil a fost un oarecare Petcu. Am 
văzut un singur număr.

186. BULETINUL Facultăţii de4ştiinţe clin Cernăuţi. Cernăuţi. 1927— 
1938. Directori G. Bădărău, M. Guşuleac, I. Prelipcean.

187. BULETINUL Camerei de agricultură a judeţului Cernăuţi. Cer
năuţi 1927.

188. URZICA. Revistă umoristică, satirică şi de... spirit. Cernăuţi.
1927 — ?. (Vezi „Făt Frumos* nr. 2/1927).

189. CUVlNTUL RĂDĂUŢILOR [Politic]. Rădăuţi. 1927 ?— 1928 ?. 
Tiparul la Tipografia „Independenţa" Bucureşti. Apare săptămînal.

Anul 1928.

190. CALENDARUL ROMANESC pe anul 1928. Cernăuţi. Redactat 
de prof. Calistrat Şotropa. Editura „Eminescu", Cernăuţi.

191. SATIRUL. Revistă umoristică ilustrată. Cernăuţi. 20 iunie 1928
— 4 ianuarie 1931. Apare lunar. Redactor responsabil Erast Carabăţ. 
Tipografia H. Czopp. Cernăuţi.

începînd cu nr; 6/25 decembrie 1928, redactor responsabil Constantin 
Tarnoveschi. Începînd cu nr. 2/10 iulie 1928, Tipografia „Mitropolitul Sil
vestru". Cernăuţi.

192. ECOU DE CODRU. Organ de publicitate al Societăţii inginerilor 
silvici din Administraţia Fondului Bisericesc, Cernăuţi. Cernăuţi, iulie
1928 — aprilie/septembrie 1930. Apare lunar. Redacţia şi administraţia 
ing. E. Holubaş. Redactor responsabil ing. E. Holubaş. Tipografia „Glasul 
Bucovinei". Cernăuţi.

193. BULETINUL. Asociaţiei membrilor corpului didactic primar din 
judeţul Cîmpulung. Cîmpulung Bucovina. 1928. Apare bilunar.

194. CEAS. Cernăuţi. 1928— 1940.

195. ALMANAHUL POPORULUI. Cernăuţi. 1928— 1931.
196. FOAIA OFICIALĂ a Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Bucovinei. 

Cernăuţi, Suceava. 1928.

197. LUCEAFĂRUL CARPAŢILOR. Rădăuţi. 1928 ?. (Vezi „Făt Fru
mos". nr. 1/1928).

198. ÎNDREPTAREA. Organ al Partidului Poporului din Bucovina. 
Cernăuţi. 1928 ?. Tiparul la tipografia Czopp, Cernăuţi.

199. POLITICA. Cernăuţi. 1928 ?. (Vezi ,,Crainicul Cetăţii" nr. 7— 
12/1934).

I
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200. ANUARUL Liceului ortodox de băieţi, fost Liceul Real Orto
dox Nr. 1 Cernăuţi. Cernăuţi 1928— 1931.

Anul 1929.
201. TRIBUNA. Cotidian independent. Cernăuţi. 1 noiembrie 1929 — 

28 februarie 1930 ?. Apare zilnic. Redactor responsabil Em. Cososchi. 
Tipografia „Eminescu". Cernăuţi.

202 CLOPOŢELUL. Organ învăţătoresc. Storojineţ. 26 septembrie 
1929 —  5 ianuarie 1930. Apare bimensual. Redactor responsabil T. Ze- 
grea. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

Începînd cu nr. 3/30 octombrie 1929, tipografia „Văduva după Iosef 
Lippa", Storojineţ.

203. MESERIAŞUL. DER GEWERBETREIBENDE. Organ pentru 
meseriaşii şi micii industriaşi din Bucovina. Cernăuţi, ianuarie 1929 —  mai
1929 ; ianuarie 1932 — iulie 1933 ; ianuarie 1934 — martie 1934 ; octom
brie 1936 —  ?. Apare lunar. Girant responsabil Caii Mayerowicz. Editor 
Max Weissmann. Tipografia „Mercur", Cernăuţi.

Din ianuarie 1932 schimbă subtitlul în „Organ oficios al Uniunii Cor
poraţiilor meseriaşilor şi micilor industriaşi din Bucovina". Din noiembrie 
1932 schimbă subtitlul in „Organ oficios al Uniunii Corporaţiilor mese
riaşilor şi micilor industriaşi din Bucovina şi al Uniunii Generale a micilor 
industriaşi patroni din România", filiala Cernăuţi. Din octombrie 1936 
schimbă subtitlul în „Organ oficios al Uniunii Gremiilor şi Producătorilor 

din Bucovina — Gremiul Producătorilor din Bucovina, Uniunii Generale 

a micilor industriaşi şi meseriaşi patroni de toate breslele din România 
Mare. Regiunea Bucovina şi Cernăuţi. Din mai 1932, girant responsabil 

Anton Zawada.
204. EVENIMENTUL LITERAR. Cernăuţi. 1929.
205. ANUARUL... învăţămîntului primar din Regiunea XIV  Cernăuţi. 

Cernăuţi. 1929.
206. AV1NTUL ŢĂRĂNIST, organ al tineretului naţional-ţărănesc 

din Bucovina. Cernăuţi. 1929.
207. DES ROBI REA. Cîmpulung Moldovenesc. 1929— 1930.
208. ALMANAHUL SPECIAL DIN BUCOVINA ŞI BASARABIA — 

pentru industrie şi comerţ. Satu Mare. 1929.

Anul 1930.
209. ALMANAHUL POPORULUI ILUSTRAT. Mică enciclopedie 

practică. Carte folositoare pentru toţi. 1930 (III). Cernăuţi. Editura pro
prie a autorului I. Nichita. Tiparul la Institutul de arte grafice „Glasul 
Bucovinei", Cernăuţi. Anul 1931 (IV), tiparul la Tipografia Universităţii.
210. MUNCA INTELECTUALĂ. Solia Moldovei de Sus. Ziar literar şi 

artistic.Cernăuţi. 2 februarie 1930 — 16 martie 1930 ?. Apare săptămînal. 

Director Eugen Liteanu. Redactor Valerian D. Cudla. Tipografia „M. Eb- 
ner". Cernăuţi. începînd cu nr. 3/16 martie 1930 nu mai poartă subtitlu. 
Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi. înoepînd cu nr. 2/16 fe



84 IOAN  V. COCUZ

bruarie 1930, secretar de redacţie Julius Plumbeanu. Tipografia „Mercur", 
Cernăuţi. Nu am văzut decît trei numere.

211. REVISTA BIRTAŞILOR. Organ oficial al corporaţiilor birtaşilor 
bucovineni. Cernăuţi. 25 februarie 1930 —  21 februarie 1931 ?. Apare ne
regulat. Director şi redactor responsabil Hermann Ruff. Tipografia „A. 
Hornik", Cernăuţi. Apare în limbile română .şi germană. Nr, 1—2/12 fe
bruarie 1931, tipografia „Mercur14, Cernăuţi.

212. BULETINUL MI HAI EMINESCU. Lămuriri pentru viaţa şi opera 
lui Mihai Eminescu. redactate cu concursul lui Gh. Bogdan Duică şi G. 
Ibrăileanu, dr. Leca Morariu. Cernăuţi. 1930— 1944. Trei pe an. Tipografia 
„Glasul Bucovinei". Cernăuţi.

Începînd cu fascicola 8/1932, redactat cu concursul lui Bogdan Duică. 
Începînd cu nr. 12/1934, director Leca Morariu. Începînd cu nr. 17/1939. 
secretar de redacţie Octavia Lupu Morariu. Numerele 8 şi 9/1932, tiparul 
la Institutul de arte grafice „Bucovina" I. E. Toronţiu, Bucureşti. începînd 
cu nr. 18/1940. tipografia „Mitropolitul Silvestru" Cernăuţi. începînd cu 
nr. 19/1941 redacţia şi administraţia la Bucureşti, tipografia „Lumina" 
Piatra Neamţ. Începînd cu nr. 2/1942 redacţia şi administraţia la Cernăuţi, 
tipografia „Glasul Bucovinei", Cernăuţi. începînd cu nr. 21/1943, redacţia 
şi administraţia la Rîmnicu Vilcea, tipografia „Gutemberg", Rîmnicu Vîl- 
eea. Au apărut în total 22 fascicole repartizate astfel pe ani : 1930(3), 
1931 (4), 1932 (3). 1933— 1944 (cîte una pe an).

Din program : „Revista de faţă va încerca să adune material bun 
pentru evidenţierea rîului-suflet Eminescu şi pentru cunoaşterea revăr
sării sale în rîul-suflet al naţiunii româneşti"

213. VREMEA NOUĂ. Organ al Partidului naţional-liberal de sub 
conducerea d. George Brătianu. Suceava. 14 iulie 1930 —  1 noiembrie 
1931 ?. Săptămînal. Redactor responsabil dr. Max Rosenstrauch. Editura 

„Vremea Nouă". Tipografia „Herman Beiner", Suceava.
începînd cu nr. 2/11 iulie 1930. redactor responsabil Virgil Ionescu, 

avocat. Incepînd cu nr. 12/26 septembrie 1930, tipografia „Modernă" Su
ceava. Începînd cu nr. 1/18 ianuarie 1931, redacţia şi administraţia la 
Cernăuţi, redactor responsabil Balanciuc Vasile, tipografia „Mitropolitul 
Silvestru”, Cernăuţi.

La 12 iunie 1930, o parte din membrii marcanţi ai conducerii organi
zaţiei judeţene Suceava a Partidului Naţional Liberal, printre care profe
sorul I. Berezniţchi, dr. Victor Morariu, prof. univ. Dimitrie Voevidca, dr. 
R. Gassauer, Ştefan Pavelescu, Virgil Ionescu adoptă o moţiune prin 
care aderă la noul Partid Naţional Liberal (George Brătianu),271. Congresul 
de constituire a organizaţiei judeţene Suceava a P.N.L. (Georgist) are loc 
la 26 octombrie 1930. Cu acest prilej au fost alese organele de conducere 
ale noului partid : C. Ifrim — preşedinte, Ilarion Berezniţchi —  vicepre
şedinte, Virgil Ionescu —  secretar, R. Gassauer —  casier, A. Alischie- 
vici. M. Cărăuşu, I. Chozdocar, V. Modreanu, Sp. Morariu, Şt. Pavelescu, 
dr. Max. Resenstrauch, A. Tilleman, N. Turtureanu, I. Viorescu mem
bri 272.
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214. MONITORUL COMUNAL al primăriei oraşului Vatra Dornei. 
Vatra Dornei. 1930— 1931.

Anul 1931.

215. BULETINUL OFICIAL ŞCOLAR al judeţului Storojineţ. Storo
jineţ. 1931— 1932.

216. ALMANAHUL ARMONIEI. Societatea „Armonia" Cernăuţi. Cer
năuţi, Rîmnicu Vîlcea. 1931/1932 ; 1942/1943.

217. LUPTĂTORUL —  organ independent de nouă îndrumare po
litică. Cernăuţi. 1931— 1932 ?. Redactor şi girant responsabil Eugen Po

povici. Tiparul la Tipografia „Mitropolitului Silvestru". Cernăuţi.
218. CRONICA ROMANEASCĂ LA CERNĂUŢI. Cernăuţi. 29 mar

tie 1931— 14 iunie 1931 ? Apare in fiecare duminică. Redactor respon
sabil Eusebiu Vicol. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

incepînd cu nr. 6/17 martie 1931, Eusebie Vicol apare si ca director.
219. MONITORUL COMUNAL, Cernăuţi. 1931.
220. BULETINUL cercului fizicienilor din Cernăuţi. Cernăuţi. 1931.
221. CODRII BUCOVINEI —  organ de publicitate a Societăţii ingi

nerilor silvici din Administraţia Fondului Bisericesc Ortodox Român din 
Bucovina. Cernăuţi, 1931. Redacţia Şcoala silvică Rădăuţi.

222. LUMEA NOASTRĂ. Revistă editată de profesorii Institutului 
de orbi şi surdo-muţi „Regina Maria" din Cernăuţi şi Comitetul şcolar 
de pe lîngă această şcoală. Cernăuţi, mai 1931/aprilie 1932. Apare lunar 
cu excepţia lunilor iulie şi august. Redactor responsabil Dimitrie Rus- 
ceae. Tiparul la Imprimeria Institutului de orbi şi surdo-muţi din Cer
năuţi.

223. INFORMATORUL BUCOVINEI. Ziar politic independent. Cer
năuţi. 30 august 1931 — 25 octombrie 1931 ?. Apare săptămînal. Redactor 
responsabil George I. Vasiliu. Tipografia „Mercur" Cernăuţi.

224. REVISTA ASOCIAŢIEI CORPULUI DIDACTIC MEDICO-PE- 
DAGOGIC DIN ROMÂNIA. Cernăuţi. Septembrie 1931 —  septembrie/ 
decembrie 1936. Apare lunar cu excepţia lunilor iulie şi august. Redac
tor responsabil Dimitrie Rusceac. Tiparul la Institutul de orbi şi surdo
muţi „Regina Maria", Cernăuţi.

incepînd cu nr. 1-3/ianuarie—martie 1932, redactor responsabil Ion 
Guga. începînd cu nr. 7-8/ septembrie— octombrie 1932, redactor respon
sabil Francisc Marcinovschi. Începînd cu nr. 5-6/mai—iunie 1933, re
dactor responsabil Napoleon Scalat. Începînd cu nr. 3-6/martie— iunie
1934,redactor responsabil D.D. Scorpan.

225.INDRUMAREA. Gazetă independentă. Rădăuţi. 2 octombrie 
1931— 15 aprilie 1933. Apare lunar. Redactor responsabil A. Cernovschi. 
Tiparul la Tipografia „Arta" Rădăuţi.

Începînd cu nr. 3/1 noiembrie 1931, girant responsabil I. Leontovici. 
începînd cu nr. 4/4 decembrie 1931, director A. Cernovschi. Tipografia 
„Unirea" Rădăuţi. Începînd cu nr. 5/29 iulie 1932. poartă subtitlul Ga
zetă independentă Politico-Literară. Tipografia „Arta" Rădăuţi. începînd
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cu nr. 6/4 septembrie 1932, subtitlul Gazetă independentă. începînd cu 
nr. 7/7 octombrie 1932, tipografia „Unirea". Rădăuţi. Începînd cu nr. 8/12 
decembrie 1932 schimbă subtitlul în „ziar literar-politic“. Începînd cu 
nr. 1.0/6 martie 1933 poartă subtitlul „Gazetă literar-culturală", Tipografia 
„Arta“ Rădăuţi.

226. IZBiNDA LUMINII. Organ învăţătoresc independent. Storoji
neţ. 22 octombrie 1931—31 decembrie 1932. Apare săptămînal. Director 
T. Zegrea. Tipografia „Fausl“ Storojineţ.

227. CURIERUL PROVINCIAL BUCOVINEAN. Foaie săptămînală in
dependentă. Storojineţ. 23 octombrie 1931—8 noiembrie 1931. Apare săp
tămînal. Redactor responsabil Radu T. Cancer. Tipografia „Zimmet“ Storo- 
jineţ.

Nr. 1 apare în limba română şi germană. începînd cu nr. 2 ediţia în 
limba română este dublată în limba germană. Pentru ediţia germană 
redactor responsabil Alfred Sperber.

228. ÎNDRUMAREA NOUĂ. Gazetă independentă. Rădăuţi. 23 de
cembrie 1931 — 16 septembrie 1932. Apare de două ori pe lună. Redactor 
responsabil P. Julinschi. Tipografia „Artau Rădăuţi.

229. REVISTA DE PEDAGOGIE. Organ al Institutului şi Seminarului 
Pedagogic Universitar Cernăuţi. Cernăuţi. 1931— 1932 ?. Apare în patru 
caiete trimestriale. Director C. Narly, profesor universitar. Tiparul la 
Institutul de arte grafice „Bucovina14, I. E. Torouţiu, Bucureşti.

In  anul 1931 a apărut un singur volum, iar în. anul 1932 Caietul 
I— II şi I I I— IV. Caietul I— II, tiparul la Institutul do arte grafice „Văcă- 
reşti“, Bucureşti. Caietul III— IV, la tipografia „Mitropolitul Silvestru*, 
Cernăuţi.

230. GAZETA GOSPODARILOR. Cernăuţi. 1931— 1932. Apare lunar. 
Responsabil Iakob Rosenstock. Tipografia „Eminescu* Cernăuţi.

începînd cu nr. 1/1 aprilie 1932 poartă subtitlul Revistă lunară in
dependentă. Nu am văzut decît două numere. Primul din anul 1931, fără 
dată de apariţie purtînd menţiunea Ediţie de propaganda. Al doilea nu
măr, aprilie 1932.

231. ŢARA l'AGILOR. Revistă de literatură şi folclor. Soloneţ—Su
ceava, Iunie 1931 — mai 1932. Apare lunar. Director Constantin Milici. 
Redactor Eusebiu Camilar. Tiparul la „Tipografia Română*, Suceava.

înccpînd cu nr. 2/iulie 1932, nu mai figurează ca redactor Eusebiu 
Camilar. Revista este rodul dragostei şi pasiunii pentru literatură a ţăra
nului Constantin Milici, care şi-a vîndut vitele din bătătură pentru a-şi 
procura banii necesari tipăririi. „Ne-am avîntat de dragul inimii şi ai 
ţării noastre de a scoate la lumină o revistă nouă pe plaiurile Moldovei 
de nord... Vrem să scoatem la lumina zilei pe lingă producţii culte, şi 
acele minunate producţii ale poporului, adevărate comori de simţire, de 
credinţă şi de datini, în care se oglindeşte sufletul simplu şi înflăcărat 
de poeziei căci oricine vrea să cunoască, să înţeleagă un popor —  il va 
cunoaşte şi-l va înţelege numai prin simţămintele lui cristalizate in poe
zia datinilor şi a credinţelor. Şi-s atît de frumoase şi atît de scumpe co
morile sufleteşti ale poporului nostru... în aceste producţii stă ascunsă

PRESA ROMANEASCA jN BUCOVINA (1809— 1944) 87

taina cea marc, comoara cea nepreţuită, piatra cea mai scumpă a nea
mului* 273.

232. CRAINICUL BUCOVINEI. Ziar politic independent. Cernăuţi.
30 octombrie 1931 — 6 martie 1932. Apare săptămînal. Redactor respon
sabil I. Teodorescu. Tipografia „Mercur* Cernăuţi.

începînd cu nr. 7/13 decembrie 1931, redactor responsabil Gh. A.'Va- 
siliu.

233. REVISTA PĂDURILOR. Fondului Bisericesc Ort. Rom. al Buco
vinei. Organ de publicitate al Societăţii Inginerilor Silvici din Ad-ţia 
Fondului Bisericesc Ort. Rom. Cernăuţi. Rădăuţi, ianuarie, februarie 
1931— 1933, 1934. Apare lunar sub îngrijirea unui comitet de redacţie. 
Redactor responsabil N. Paşcovici, inginer silvic. Tipografia „Arta* Ră
dăuţi.

Începînd cu nr. 3— 6/martie — iunie 1931 îşi schimbă titlul in CODRII 
BUCOVINEI. Organ de publicitate al Societăţii Inginerilor Silvici din 
Ad-ţia Fondului Bisericesc Ort. Rom., Cernăuţi. Redacţia Şcoala Silvică 
Rădăuţi. Apare sub îngrijirea unui comitet. Redactor responsabil N. Paş
covici. În ianuarie 1932 apare un supliment cuprinzînd Darea de seamă 
asupra Adunării generale extraordinare a Societăţii Inginerilor Silvici din 
Ad-ţia Fondului Bisericesc Ort. Rom. al Bucovinei, din 23 ianuarie 1932. 
Tiparul la Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei*, Cer
năuţi. începînd cu anul III, 1932— 1933 apare o dată pe an.

Anul 1932.
234. LEGIUITORUL ROMĂN. Revistă săptămînală conţinînd toate le

gile, regulamentele, deriziunile ministeriale de interes general. Cernăuţi.
19 martie 1932—26 martie 1932 ?. Apare săptămînal. Redactor A. Kup- 
ferschmisdt. Tipografia „Arta* (F. Weiner-Ernst), Cernăuţi.

Am văzut numai două numere.
235. CREDINŢA APOSTOLICA. — în puterea Duhului Sfint. Revistă 

religioasă. Burdujeni — Suceava. 1932— 1934.
236. ÎN PREAJMA GlNDULUI. Revistă de cultură generală. Cernăuţi, 

noiembrie 1932 — mai/iunie 1933. Apare lunar sub conducerea unui comi
tet. Tiparul la Tipografia „Bernhard Leischer", Şiret.

începînd cu nr. 13/decembrie 1932 — ianuarie 1933 schimbă sub
titlul în Revistă de cultură. Tipografia „Garol Lenţer1, Şiret. Începînd 
cu nr. 2/februarie 1933, redactor, responsabil Aurel Fortuna. Începînd 
cu nr. 3-4/martie—aprilie 1933, schimbă subtitlul în „Revistă de Studii, 
Ştiinţă şi Literatură*. Director Jean Pohonţu. Redactori C. V. Ţicaliuc, 
G. Crep, V. Popovici-Spad. Redactor responsabil Aurel Fortuna. Înce
pînd cu nr. 7-8/iulie—august 1933, schimbă titlul în ORIZONT. Litera- 
tură-Critică-Ştiinţă.

237. FOAIA SĂTEANULUI. Cernăuţi. 2 octombrie 1932— 12 noiem-, 
brie 1933. Apare in fiecare duminică. Redactor responsabil dr. C. Jeleriu. 
Tiparul la Tipografia Universităţii, Cernăuţi.

238. VOLUNTARUL BUCOVINEAN.' Organul Uniunii foştilor vo
luntari, Regionala Bucovina, Cernăuţi. 8 martie 1932— 17 decembrie 1.933,
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Redactor responsabil dr. Constantin Zoppa. Tiparul la Societatea tipogra
fică, Cernăuţi.

239. BULETINUL OFICIAL al judeţului Storojineţ. Storojineţ. 1932— 
1938 ; 1941— 1942.

240. RENAŞTEREA — organul Federaţiei salariaţilor şi pensionarilor 
publici din Moldova de Sus. Cernăuţi. 1932.

241. GARDA BUCOVINEI. Rădăuţi. 1932— 1933.
242. CĂRVUNARUL. —  Săptămînal independent. Cîmpulung Mol

dovenesc. 1932.
243. CALENDARUL POPORULUI — publicat de Societatea pentru 

cultură din Bucovina. Cernăuţi. 1932/1933— 1935.
244. CHEMAREA VREMII. —  Revistă lunară economică şi cultu

rală. Cernăuţi. 1932.
245. BASARABIA. DE AZI. Ziar cotidian de informaţie. Cernăuţi.

1932.
246. GLASUL SUCEVEI. Suceava. 1932. Au apărut numai citeva 

numere. (Vezi „Crainicul Cetăţii” nr. 2-3/1933).
Anul 1933.

247. PAGINI JURIDICE. Doctrină-Jurisprudenţă-Legislaţie. Cernăuţi. 
15 iunie 1933-—15 mai 1940. Apare lunar. Comitetul de redacţie: Camil 
Ionescu — Prim Preşedinte, Nicolae Pelin, Anton lliese, dr. Nicu Popescu- 
Preşedinte de secţie, Gheorghe Gh. Panu —  Prim Procuror Tribunalul 
Cernăuţi. Secretar D. Tuşinschi. Cu concursul domnilor Ilie Ţabrea, Al. 
Popîrlan, magistraţi-asistenţi cu gradul de prim-preşedinţi de tribunal 
la înalta Curte de Casaţie .şi Justiţie. Tipografia „Glasul Bucovinei", 
Cernăuţi.

Incepînd cu nr. 1/15 iulie 1936, nu mai apare Nicu Popescu în comi
tetul de redacţie, iar Constantin. D. Tuşinschi nu mai este menţionat ca 
secretar, ci numai în comitetul de redacţie. începînd cu nr. 1/16 iulie 
1937, nu mai apare în comitetul de redacţie Nicolae Pelin. Începînd cu 
nr. 4/15 noiembrie .1937, Gheorghe Panu nu mai apare în comitetul de 
redacţie. Redactori şi proprietari responsabili, Anton lliese si Constantin 
D. Tuşinschi.

248. CROITORUL. Revista croitorilor din Bucovina. Cernăuţi 1933.
249. TEMPO. Cernăuţi. 1933.
250. GAZETA MATRIMONIALĂ. Ziar popular independent. Cernăuţi

1933.
251. ASOCIAŢIA salariaţilor comerciali şi industriali. Cernăuţi. 1933.
252. SFE1 NICUL PLUGARULUI. Revistă lunară independentă. Cer

năuţi. iulie 1933—octombrie 1933 ?. Apare lunar. Director şi redactor res
ponsabil D. C. Petzi. Nu indică tipografia. Am văzut numerele pe lunile 
iulie, septembrie şi octombrie 1933.

253. GAZETA ILUSTRATĂ TRIICOLORUL. Organul de publicitate 
al societăţii populare „Triicolorul-* Rădăuţi. 15 august 1933—septembrie
1935.

Apare neregulat. Redacţia, administraţia şi direcţia : Comitetul Cen
tral al Societăţii populare „Triicolorul1* Rădăuţi (Bucovina). Tipografia
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Văd. BlondOvschi, Rădăuţi.
Începînd cu nr. 14/septembrie 1934, tiparul la Tipografia „Arta“, 

Rădăuţi.
254. CRAINICUL CETĂŢII. Revistă culturală sub conducerea unui 

comitet. Literatură— Istorie—Artă—Ştiinţă—Viaţă socială şi economică. 
Suceava—Burdujeni. 1933— 1934. Apare lunar. Redactor : Gh. Maxim. Ti
pografia „Bucur Orendovici**, Suceava.

Începînd cu nr. 7— 12/1934 schimbă subtitlul în Revistă de cultură.
255. FREAMĂT. Revistă de Literatură, Ştiinţă şi Artă. Şiret (Bu

covina). octombrie 1933— 1936. Apare lunar. Redactori A. Frunză şi Ion 
Freamăt, Băncescu Octav. Tipografia „Carol Lenţer**, Şiret.

Din noiembrie 1933, schimbă titlul în FREAMĂT LITERAR. Păs
trează acelaşi subtitlu. Incepînd din noiembrie 1933, director Aurel For
tuna, secretar de redacţie 1. Şt. Băncescu. Din octombrie 1934, figurează 
ca redactor si Octav Băncescu.

Programul publicaţiei apare abia în nr. 2—3 (noiembrie—decembrie 
1933) sub titlul de „Indiferentism decadent4* şi face o veridică descriere 
a vechiului tîrg al Şiretului, a cărui condiţie era a mai tuturor orăşelelor 
noastre în care nu se întîmpla nimic : „Şiretul, bătrîn oraş în nordul Mol
dovei, cu monumente istorice care vorbesc de vremuri apuse, e astăzi 
uitat parcă si de Dumnezeu şi do oameni... Nici un fel de activitate sau 
mişcare pe orice teren, deşi există şi aici cîteva societăţi, care societăţi 
insă. figurează doar cu numele... Nici un fel de activitate, ci din contra, 
un indiferentism condamnabil faţă de tot ce e frumos, înălţător şi demn 
de atenţia publicului. Freamătul, această mică înfiripare publicistică a 
apărut in condiţii modeste deoarece, dintru început, nu avem nici m ij
loace şi nici posibilitate să edităm o publicaţie mai reuşită... Freamătul 
nostru literar, apare ca o necesitate şi e menit să umple un, gol care se 
simte şi a satisface unele puncte care pînă astăzi au rămas încă nesatis- 
făcute“ 27/‘).

Publicul cititor al revistei era format din intelectualii din zonă, ele
vii, micii funcţionari şi meşteşugari ai Şiretului, ţăranii.

Aşa cum aflăm din titlu, revista era prin excelenţă, una literară, 
printre colaboratori numărîndu-se bucovinenii Leca Morariu, Traian Che- 
lariu, George Nimigean, Neculai Roşea, Anca Ţurcanu, Octavian Olinici, 
Nicolae Tăutul.

Un merit deosebit în editarea revistei revine profesorului Nicodim 
Iţcus care, sub diferite pseudonime (Naty, D. Pînzaru) semnează inte
resante articole privind istoria acestor locuri, atît de încărcate de măreţe 
fapte de glorie românească : „Crîmpeie din trecutul Şiretului" (nr. 7—9/ 
1935), „Pe urmele unei cetăţi medievale la Siret“ (nr. 7— 12/1936). Ace
laşi neobosit cărturar, este preocupat pentru punerea în valoare, în cadrul 
muzeelor săteşti, a valorilor materiale şi spirituale româneşti de pe aceste 
meleaguri („Organizarea muzeelor săteşti" nr. 4—6/1935).

256. CRAI NOU. Literatură—Critică— Informaţie. Cernăuţi, 1 iunie 
1933— ?. Lunar. Redactori : Teofil Lianu şi Leon Şandru. Redacţia : Pla
iu l Cosminului (jud. Cernăuţi); Tiparul la tipografia „Mercur**, Cernăuţi.
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Nil ;im văzut decît primele două numere. Printre colaboratori îi 
aflăm pe : Neculai Roşea, Tudor Ulmanu, TraianChelariu, Aspazia Munte, 
N. Ropcean, Mircea Streinul, Gh. Antonovici, Ghedeon Coca, E. Ar. Za- 
haria, George Nimigeanu. Jean Pohonţu, Victor Măgură, Cristofor Vi- 
tencu.

257. ORIENT. Suceava. 15 iunie 1933 — ?. (Vezi „Crai Nou", Cer
năuţi, nr. l/iunie 1933).

258. MUGURI. Rădăuţi. 1933 ? — ?. Redactor Mihai llorodnic. Era 
o revistă şcolară literară.

259. ADEVĂRUL BUCOVINEI. Organ independent democrat. Cer
năuţi. 30 octombrie 1933 — ?. Săptăminal. Proprietar şi redactor şef Si- 
mon Hacker. Redactor responsabil 1. Landesberg. Tipografia A. Hornjck, 
Cernăuţi;

2(50. VIAŢA BUCOVINEI. Revistă de analiză şi cronică economică, 
socială, culturală şi politică. Cernăuţi. 15 aprilie 1933 — mai/iunie 1935. 
Apare lunar. Redactor Erast Carabăţ. Tipografia Universităţii, Cernăuţi, 
începind cu nr. 4— 5/1 octombrie 1933, redactor E. Cososchi. Tiparul la 
atelierele „Adevărul11, Bucureşti.

Propagînd în scrisul ei idei dintre cele mai avansate la timpul res
pectiv, revista se situează la loc de cinste alături de publicaţiile apărute 
în perioada interbelică care au îndeplinit un rol important in realizarea 
aspiraţiilor democratice, progresiste, pentru rezolvarea celor mai acute 
probleme sociale şi politice ale ţării.

261. ANUARUL Universităţii „Regele Carol 11“ din Cernăuţi. Cer
năuţi. 1933/1934— 1937/1938 ?. Editat de profesorul Ion. 1. Nistor. rec
torul Universităţii. Tiparul la Institutul de arte grafice „Glasul Buco- 
vinei“, Cernăuţi.

Anul 1934.

262. GAZETA PROPRIETARILOR. FAUSBESITZER ZEITUNG. 
Cernăuţi. 1934.

263. MUNŢII NOŞTRI. Foaie de luptă şi propagandă naţionalistâ- 
creştină. Cernăuţi. 23 octombrie 1934) (anul II nr. 10) — 25 decembrie 1937 
De două ori pe lună. Sub conducerea unui comitet. Redactor responsa
bil Ioan Salahor. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

264. CALENDARUL... Edat de Consiliul Eparhial ortodox al Buco
vinei. Cernăuţi. 1934. 1936.

265. BULETINUL ASOClA'flUNU. „Cercul de studii de drept pu
blic" din Cernăuţi. Cernăuţi. 1934.

266. PLAI. Cernăuţi. 1934. (Vezi „Freamăt literar" nr. 3—5/1934).
267. ORION. Rădăuţi. 1934.
268. ANUARUL. Gimnaziului de băieţi „Laţcu Vodă“, Şiret. Şiret. 

1934/1935.
269. CALENDARUL DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI CO

MUNAL (notar, secretar, casier, ete.), pe anul 1934. Cernăuţi. Redactat 
şi editat de E. O. Cratchi. Tiparul la Tipografia Universităţii. Cernăuţi.
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270. CUViNTUL PREOŢESC. Organ profesional. Rădăuţi, ianuarie 
1934 — nr. 1 31 decembrie 1939. Apare lunar. Redactor responsabil preot 
: lr . 1. Zugrav. Tipografia „Arta44 Rădăuţi.

incepind cu nr. 1/1 ianuarie 1936 apare bilunar. începind cu nr. 4/15 
februarie 1936, redactor responsabil preot V. Cocinschi. incepind cu nr. 
10/15 mai 1936, redactor responsabil preot dr. I. Zugrav. îneepînd cu nr. 
17— 10/1— 15 septembrie 1937, redactor responsabil preot V. Cocinschi. 
Secretar de redacţie preot Oreste Gherasim. incepind cu nr. 1—2/1—30 
ianuarie 1939, redactor responsabil Vasile Mironovici. Nu mai apare 
Oreste Gherasim ca secretar de redacţie. Îneepînd cu nr. 21-24/1-31 de
cembrie 1939, tipografia Văd. Blondovschi, Rădăuţi.

271. SUCEÂVA. Gazetă de îndrumare cultural-naţională, educaţie ce
tăţenească şi informaţii. Suceava, 6 decembrie 1934— 25 decembrie 1937. 
Apare săptăminal. Fără redactor responsabil, fiecare articol fiind semnat. 
Tipografia „Şeoalelor*4, Suceava.

începind cu nr. 2/13 decembrie 1934, redactori Ştefan Pavelescu. Gh. 
Maxim. Em, Ionescu. îneepînd cu nr. 20/1 decembrie 1935, schimbă sub
titlul în „Gazetă bilunară de informaţii şi îndrumare naţională4*. Redac
tori administrativi : Sp. Morariu, Gh. Maxim. Nu mai figurează ca re
dactori Şt. Pavelescu şi Em. Ionescu. îneepînd cu nr. 22/1 ianuarie 1936, 
redactor Gheorghe Maxim. Tiparul la „Tipografia Română41, fostă „Şcoala 
Română44, Suceava. începind cu nr. 29/15 mai 1936. tipografia „Şcoa- 
klor* Suceava. Incepind cu nr. 36/9 aprilie 1937, schimbă subtitlul în 
„Gazetă de îndrumare economică, naţional-culturală şi de informaţii44. Re
dactor Ştefan Pavelescu. Apare lunar. Redactor responsabil Spiridbn 
Morariu. Tipografia „Română44, Suceava.

272. CERNĂUŢI MEDICAL. Revistă lunară de medicină generală. 
Cernăuţi, noiembrie 1934 —  martie, aprilie 1940. Fondator : medic gene
ral docent dr. Gheorghe Pîrvulescu. Tipografia .şi Litografia Emil Ca- 
narschi.

Anul 1935.
273. BULETINUL Camerei de muncă Cernăuţi. Cernăuţi. 1935.
274. SUFLET ROMANESC, ziar de cultură naţională şi informa- 

ţhin.. Vatra Dornei. 1935. Apare lunar. Director V. 1. Vasiliu.
275. ICONAR. Cernăuţi, septembrie 1935— 1937. Apare odată pe lu

nă. Director Liviu Rusu si Mircea Streinul. Secretari de redacţie Ion Ne
gură şi George Drumur. Tiparul la Tipografia „Mitropolitul Silvestru11 
Cernăuţi.

276. ÎNSEMNĂRI SOCIOLOGICE. Cernăuţi. 5 aprilie 1935— 1940 ? 
Odată pe lună. Director Traian Brăileanu, profesor do sociologie la uni
versitatea din Cernăuţi. Tiparul la Tipografia Bucur Orendovici, Suceava, 
îneepînd din ianuarie 1936, tiparul la Tipografia „Mitropolitul Silves
tru44 Cernăuţi. Din august 1940 tiparul la „Institutul de arte grafice al 
ziarului Universul4', Bucureşti. Redacţia şi administraţia în Bucureşti.

277. GÎNDIREA ECONOMICA. Economie—Finanţe—Critică. Cer
năuţi. martie 1935 — mai/iunie 1935. Apare lunar. Director Loon Proca. 
Tipografia „Mitropolitul Silvestru'1 Cernăuţi.
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278. ASOCIA RE A. Foaia profesioniştilor şi pensionarilor creştini din 
judeţul Storojineţ. martie 1935 —  martie 193(5. Director T. Zegrea. Ti
parul la „Tipografia Muncitorilor11, Cernăuţi.

începind cu nr. 2/aprilie 1935, tipografia „Litera11 Cernăuţi. începînd 
cu nr. 3/ianuarie 1936, schimbă subtitlul in Foaia judeţului Storojineţ 
(Organ patriotic-naţional-profesional-economic-cooperatist). Tipografia 
„Lippa“, Storojineţ. incepind cu nr. 4/februşrie 1936, Organ patriotic-na- 
ţional-economic-cooperatist.
• 279. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ, a ofiţerilor şi agenţilor de

poliţie din Inspectoratul Regional (Cernăuţi). Cernăuţi, aprilie 1935 — ?. 
Apare lunar intr-un număr limitat de exemplare numai pentru uzul 
funcţionarilor Regiunii. Fascicola I. Sub direcţiunea Inspectoratului Re
giunii. Tipografia Bucur Orendovici, Suceava.

280. CUVINTE NOUA. Revistă literară, ştiinţifică şi folclorică a li
ceului,, Dimitrie Cantemir" Cozmeni, judeţul Cernăuţi, noiembrie/de
cembrie 1935 — septembrie/octombrie 1937. Apare o dată pe lună. Sub 
supravegherea profesorului loan. Gh. Niculescu. Tipografia Kramer & 
Selzman, Cozmeni.

începind cu nr. 2 septembrie — octombrie 1937 organul „Societăţii 
pentru cultura şi literatura română in Bucovina*, secţia Cozmeni. Serie 
nouă.

Anul 193(5.
281. VRAJA CEREMUŞULUI. Revistă culturală. Vijniţa-Storojineţ. 

februarie 193(5 — mai/iunie 1936. Apare lunar. Director Eugen Tiron. 
Tiparul la Tipografia şi legătoria Şcoalei de arte şi meserii gr. II, Roman.

282. VOCEA DORNELOR. Ziar săptămînal independent. Vatra Dor
nei. 10 mai 193(5 —  1 decembrie 193(5?. Apare duminica. Director Vasile 
Grigorovici. Responsabil Vasile Grigorovici. Tipografia „Unirea*, Vatra 
Dornei.

Nr. 9/1 decembrie 1936 are subtitlul schimbat în „Organ bilunar in- • 
dependent*.

283. MONITORUL judeţului Cîmpulung. Cîmpulung Moldovenesc 
1936— 1938; 1941 ; 1945— 1949.

284. BULETIN OFICIAL. Serviciul de învăţămint local. Cernăuţi. 
1936—1940.

285. ANUARUL GENERAL al municipiului Cernăuţi. Cernăuţi. 1936.
286. BULETIN. Clubul Rotary Cernăuţi. Cernăuţi. 193(5.
287. OCOLUL SILVIC, din Administraţia Fondului bis. ort rom. Bu

covina. Organ profesional, august/septembrie 1936 —  ianuarie/iunie 1939. 
Apare lunar. Rădăuţi. Redactor responsabil ing. N. Paşcovici. Tipografia 
„Arta* Rădăuţi.

288. ŢARA ŞIPENIŢULUI. Organ al Societăţii cultural-naţionale 
„Ţara Şipeniţului*. Revistă de cultură şi luptă naţională. Cuciurul Mare- 
Iladilău. iulie 1936 — ? Odată la două luni. Apare sub conducerea dom
nilor Pompei Atanasiu, Constantin Iacob. Teofil Lianu şi Cicerone Mu
cenic. Prim redactor Pompei Atanasiu. Tipografia „Mitropolitul Silves
tru”, Cernăuţi.
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289. SILVICULTORUL. Organul „Societăţii forestierilor şi pădura
rilor din Bucovina". Rădăuţi —  Vatra Dornei. 1936— 1938.

290. DOINA NISTRULUI. Revistă de cultură generală şi propagandă 
naţională. Organ al societăţii „Doina Nistrului", Cernăuţi, 8 iunie 1936 — 
decembrie 1936?. Apare sub conducerea unui comitet. Nu indică periodi
citatea apariţiei. Redactor responsabil I. I. Georgescu. Tipografia „Mitro
politul Silvestru*, Cernăuţi. Este revista societăţii „Doina Nistrului* în
fiinţată la Cernăuţi in 25 martie 1934, al cărui scop era : „...de a răspîndi 
cultura în masele populare* în vederea realizării scopului propus 
„...societatea va organiza şezători artistico-culturale, conferinţe, serbări, 
concursuri pentru dansuri şi costume naţionale precum şi pentru datini 
strămoşeşti, culegeri folclor* 276). în contextul creşterii pericolului de răz
boi, a politicii revizioniste a Germaniei naziste şi Ungariei hortyste, fă- 
cindu-se ecoul hotărîrii poporului român de a-şi apăra independenţa şi 
integritatea teritorială, în nr. 2/decembrie 1936 se spunea : „Revista noas
tră... spune cu această ocazie, răspicat, că se încadrează hotărît, fără 
şovăire, în Liga Antirevizionistă, constituindu-se din acest moment în 
Comitet al eroicei Ligi. Toţi cei ce pulsează viaţa aici, comemorează în 
această zi, jubileul crezului nostru care este şi crezul eroicei Ligi, bază 
ideologică a naţiunii întregi —  Indestructibilitatea fruntariilor noastre. 
Decît o brazdă, dăm veseli sîngele nostru, al tuturor. Declaraţia noastră 
constituie un jurămînt solemn... Solemnitatea jurămîntului nostru se în
tăreşte azi şi prin comemorarea tuturor martirilor unităţii noastre na
ţionale din toate vremile, în această măreaţă zi de unire a tuturor româ
nilor sub un singur sceptru în hotarele istorice* 277).

291. DRUMUL DREPT. Revistă politică, economică şi socială. Cer
năuţi. 28 mai 1936 — 17 decembrie 1937. Apare bilunar. Şef redactor dr. 
Siegfried Rosenzweig. Redactor responsabil Martin Paşec. Tiparul la ti
pografia „Lynotipe", Cernăuţi.

începînd cu nr. 10/31 ianuarie 1937 nu mai apare dr. Siegfried Ro- 
senzweig redactor şef. Apare sub conducerea unui comitet de redacţie, 
începînd cu nr. 3/6 iulie 1936, tiparul la Tipografia „Arta*. Cernăuţi.

Anul 1937.
292. COMERŢ SI MESERIE. Cernăuţi. 1937.
293. FRONTUL ROMÂNESC AL BUCOVINEI. Cernăuţi. 14 febru

arie 1937 — 10 aprilie 1938. Apare săptămînal. Director R. Cândea. Re
dactor responsabil Dionisie Onciul. Tipografia „Mitropolitul Silvestru*, 
Cernăuţi.

294. GiNDURI CREŞTINEŞTI PENTRU ZIDIREA SUFLETEASCĂ 
A POPORULUI, editate de Consiliul eparhial Cernăuţi. Cernăuţi. f i9371— 
[1938].

295. STRĂJERUL. Cîmpulung Moldovenesc. 1937 ? — ?. (Vezi „în
semnări Sociologice* nr. 2/1937). '•

296. ANUARUL Mitropoliei Bucovinei. Cernăuţi. 1937.
297. EŞIT-A SĂMĂNĂTORUL SA SEMENE' SĂMlNŢA SA... Re

vistă religios-morală de îndrumare pentru popor. 1 ianuarie 1937 —  de
cembrie 1937. Cîmpulung Moldovenesc. Apare lunar. Revista apare sub
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conducerea unu; comitet format din P.P.C.C. preoţi A. lliitu — Cîmpu
lung, Gh. Faşcanu-Botuş, O. Sabin —  Fundu Moldovei de Sus, Diacon 
Ţugui —  Cîmpulung. Redactor şi administrator P.C. Pr. Arcadie Hutu. 
Tipografia „Şcoala Română1*, Cîmpulung Moldovenesc. începînd cu nr. 
2/februarie 1937, schimbă subtitlul in „Revistă religios-morală pentru 
propovâduirea cuvîntului dumnezeiesc în popor11. Începînd cu nr. 3/martie 
1937. înlocuieşte in subtitlu cuvintele „Revistă religios-morală“ cu „Re
vistă creştin-ortodoxă".

298. BULETINUL. Inspectoratului regional şcolar Cernăuţi. Cernăuţi. 
1937.

299. CALENDARUL POPORULUI, pe anul 1937. Asociaţia învăţă
torilor din Bucovina. Cernăuţi. Tipografia „Mitropolitul Silvestru11, Cer
năuţi.

300. CALENDARUL ŞI AGENDA PENTRU TOATE CATEGORIILE 
de profesionişti intelectuali pe anul 1937. Cernăuţi. Redactat de E. O. 
Cratchi. Tiparul la Tipografia Universităţii.

301. ORIENTĂRI NOI. Revistă culturală generală. Comăneşti—Su
ceava. ianuarie 1937— iunie 1937. Lunar. Comitetul do redacţie al revis
tei : Aurelian Cimpan, Simion Ghiaţă, Petre Jugaru, Mihai Ilorodneciuc, 
Gavril Rusu, Grigore Băltăţeanu. Tipografia „Şeoalelor", Suceava.

Din februarie—martie 1937 schimbă subtitlul în „Revistă de educa
ţie şi cultură11. Din aprilie/mai/iunie 1937, redactor responsabil Aurelian 
Cimpan, tipografia „Editura noastră41 Bucureşti.

Revista este editată de un grup c'e învăţători din Comăneşti şi din 
împrejurimi. „Paginile revistei vor fi larg deschise pentru chestiuni şco
lare. pedagogice, sociologice, de educaţie, literare, critice, etc." 278). Prin
tre articolele mai interesante publicate in această revistă menţionăm : 
„Pentru o literatură morală şi naţională", „Educaţie şi obligativitate". 
„Valoarea ştiinţelor naturale în şcoala primară", „Orientarea profesio

nală" etc.
302. TIMPUL EMINESCIAN. Săptămînal pentru Bucovina, Basara

bia, Moldova, Maramureş. Cernăuţi. 1937.
303. CAIETUL STliĂJERULUl — OETR, Straja Ţării. Rarancea, 

Cernăuţi, 1937.
Anul 1938.
304. ARTA. Bucureşti, Cernăuţi. 1938.
305. ANUARUL. Reuniunii muzical-dramatice „Ciprian Porumbescu" 

Suceava. Alcătuit de Ştefan Pavelescu. Editura Reuniunii. Tipografia 

„Uerman Beiner", Suceava. 1938/1939 —  1939/1940.
306. DEŞTEAPTĂ-TE CREŞTINE. Organ al Partidului Naţional Creş

tin din Bucovina şi Maramureş. Cernăuţi. 1938.
307. BULETINUL. Spitalului de boli mintale şi nervoase Cernăuţi.

• Cernăuţi. 1938— 1939.
308. MONITORUL ŢINUTULUI SUCEAVA. Cernăuţi. 15 septembrie 

1938— 15 septembrie 1940. Apare bilunar. Tiparul la Monitorul Oficial 
şi Imprimeriile Statului —  Imprimeria Centrală.
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Începînd cu nr. 17/15 septembrie 1939, tiparul la tipografiile „Gla
sul Bucovinei" şi „Mitropolitul Silvestru" Cernăuţi. Începînd cu nr. 13/1 
septembrie 1940, redacţia şi administraţia se mută la Vatra Dornei. Ti
pografia „Şcoala Română", Cîmpulung Moldovenesc.

309. GAZETA DIMINEŢII. Cotidian independent de informaţie. Cer
năuţi. 1938. Apare în limba română şi germană.

310. FOND ŞI FORMĂ. Critică generală şi specială. Specificul şi pi
torescul limbii. Cernăuţi. 1938— 1944. Apare neregulat. Director Leca 
Morariu.

Începînd cu nr. 2/1944, secretar de redacţie Octavia Lupu Morariu. 
Tipografia „Gutemberg", Rîmnicu Vîlcea.

311. BRITANICA. Revistă literară pentru răspîndirea culturii brita
nice. Cernăuţi, martie 1938 / aprilie 1939. Apare lunar. Director fondator : 
Prof. Gh. Petrescu —  Prim. Redactor şef : prof. Constantin A. Calafe- 
teanu. Tipografia „Glasul Bucovinei" Cernăuţi.

începînd cu nr. 5/octombrie 1938, redacţia şi administraţia la Craiova. 
Redactor Pamela Young. Tipografia „Ramuri" Craiova.

312. LUMINA. Organ profesional al cantorilor bisericeşti din eparhia 
Bucovinei, Cernăuţi. '28 octombrie 1938 — aprilie 1939. Apare lunar. Di
rector şi redactor responsabil Onufrei Dobrea. Tipografia „Glasul Bu
covinei", Cernăuţi.

313. CALENDAR CREŞTIN, pe anul 1938. Cernăuţi. Tiparul la Mi
tropolia Bucovinei.

314. REVISTA DOMNIŢA ILEANA. Revistă culturală a societăţii 
„Domniţa Ileana11 de la liceul ortodox, clasa a 8-a. apărută cu ocazia ser
bării de fine de an. Cernăuţi. 15 iunie 1938. Ocazional. Tiparul la Insti
tutul de arte grafice „Mercur" Cernăuţi.

Anul 1939.
315. SUCEAVA. Organ zilnic al Ţinutului Suceava, răspînditor de 

graiu, simţire, faptă şi gind românesc. Cernăuţi. 1 ianuarie 1939 — 30 
decembrie 1939 ?. Apare zilnic. Director Rpmulus Cândea. Tipografia 
„Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

incepînd cu nr. 95/28 aprilie 1939, redactor responsabil Ion Humencu.
316. ORl/ONT>. Cernăuţi, martie 1939 —  martie 1940. Apare lunar. 

Director şi proprietar Octav Rusu. Tipografia „Steiner", Cernăuţi.

începind cu nr. 2/iulie 1939, tipografia „Credinţa Ortodoxă", Cernăuţi, 
începînd cu nr. 3/octpmbrie 1939, secretar de redacţie Virgiliu Ioan Io
nescu. Incepînd cu nr. 4/1939, Virgiliu Ioan Ionescu nu mai figurează 

ca secretar de redacţie. Tipografia „Mitropolitul Silvestru" Cernăuţi.

317. CALENDARUL pe anul 1939. Cernăuţi. Editat de Mitropolia 
Bucovinei. Tiparul la tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

318. CALENDAR CREŞTIN pe anul 1939, 1940, 1943. Cernăuţi. Edi
tura Mitropoliei Bucovinei. Tiparul la tipografia „Mitropolitul Silvestru" 
(1939 şi 1940). Tiparul lă Tipografia „Glasul Bucovinei11 Cernăuţi (1943).

319. MIORIŢA. Revistă literară a străjerilor din Cernăuţi. Cernăuţi. 

15 septembrie 1939 — 15 noiembrie 1939 ?. Apare bilunar. Sub condu
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cerea unui comitet compus clin Bănăţeanu T, Deculescq F, Tăutu N. Ti
pografi;! „Viaţa străjerească". Cernăuţi.

Anul 1940.
320. CALENDARUI. OSTAŞULUI, pe anul 1940. Societatea pentru 

cultura şi literatura română. Cernăuţi. Alcătuit de Ion Negură. Tiparul la 
Tipografia „Mitropolitul Silvestru11, Cernăuţi.

321. MLCU HI. Revista Societăţii literare-ştiinţifice „Bogdan-Dragoş44, 
Rădăuţi. Rădăuţi februarie 1940 — aprilie 1940. Apare lunar. Redactori
D. Vicol şi A. Cucii. Tipografia „Mitropolitul Silvestru1*, Cernăuţi.

322. (iRAIU BUCOVINEAN. Revistă literar ştiinţifică a străjerilor 
clin Storojineţ. mai 1940 — ?. Apare lunar. Director responsabil profesor 
Manoil Ilaivas. Tipografia „Mitropolitul Silvestru1*, Cernăuţi.

A apărut un singur număr.
Anul 1941.
323. CALENDARUL EPARHIAL pe anul 1941. Suceava.
324. BULETINUL ADMINISTRAŢIEI PROVINCIALE A BUCOVI

NEI. Cernăuţi. 1 septembrie 1941— 15 iunie 1942 ?. Apare de două ori 
pe lună. sub îngrijirea serviciului de Presă şi Propagandă. Tipografia 
„Bucovina", Cernăuţi.

incepind cu nr. 2/1 octombrie 1941, schimbă titlul in MONITORUL 
OFICIAL AL BUCOVINEI, incepind cu nr. 7-8 ianuarie 1942, tipogra
fia „Glasul Bucovinei*4, Cernăuţi. începind cu nr. 12/15 martie 1942, 
apare cu un supliment (Supliment la Monitorul Oficial al Bucovinei).

325. BUCOVINA, ziar de afirmare românească. 1941— 1944. Cernăuţi.
32(5. ANUARUL Liceului Ort de fete „Elena Doamna14, Cernăuţi. în 

tocmit de E. Tarangul. Tipografia „Glasul Bucovinei44 Cernăuţi 1941 — 
1942,1942— 1943.

Anul 1942.

327. SĂNĂTATEA SATELOR. Revistă pentru răspindirea cunoştin
ţelor folositoare. Cernăuţi. 25 iunie 1942— 25 decembrie 1943. Apare lu
nar. Publicată de către Directoratul Departamentului Sănătăţii din Gu- 
vernamintul Bucovinei. Tipografia şi editura „Bucovina41, Cernăuţi.

incepind cu nr. 2/25 iulie 1942, Tipografia Societăţii Naţionale de 
Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiană44, sucursala Cernăuţi. începind cu 
nr. 5/25 octombrie 1942. director dr. Octavian Lupu.

328. BULETINUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI. Săptăminal de 
luptă şi informaţie economică. Cernăuţi. 16 august 1942—21 octombrie 
1942 ? Apare săptăminal. Director C. Bivolaru. Prim-redactor V. Porum
biţă. Tipografia Societăţii Naţionale de Editură şi Arte Grafice „Dacia 
Traiană44, sucursala Cernăuţi.

Incepind cu nr. 6/13 septembrie 1942, apare sub conducerea unui eo
nii tot de redacţie.

329. CĂMINUL NOSTRU. Artă, ştiinţă, economie în cămin. Cernăuţi, 
decembrie 1942—aprilie 1943 ? Apare trimestrial. Revistă de îndrumări 
artistice, ştiinţifice şi economice în cămin, editat de Şcoala de gospodă

PRESA ROMANEASCA ÎN BUCOVINA (1809— 1944) !)7

rie urbană, Cernăuţi, de sub conducerea d-rei directoare Cornelia Vintu. 
Redactoare responsabilă d-na prof. Areta Bâcu. Tipografia „Mitropolitul 
Silvestru44, Cernăuţi.

330. BUCOVINA LITERARĂ. Supliment săptăminal. Cernăuţi. Apare 
cu concursul Societăţii Scriitorilor Bucovineni. An. II, nr. 31/26 octom
brie 1942—27 februarie 1944.

îneepînd cu nr. 38/21 februarie 1943, supliment al ziarului „Bu
covina44. Tipografia Societăţii Naţionale de Editură şi Arte Grafice „Dacia 
Traiană44, Cernăuţi. începind cu nr. 42/21 martie 1943, supliment dumi
nical al ziarului „Bucovina44. începind cu nr. 52/30 mai 1943, supliment 
literar al ziarului „Bucovina44, incepind cu nr. 57/4 iulie 1943, prim re
dactor George Drumur.

331. PRIMĂVERI. Revista elevelor Şcoalei normale de fete Cernăuţi. 
1942— 1 ‘>43 ? Nu menţionează periodicitatea. Preşedintă de onoare d-na 
Stela Popescu profesoară. Comitetul de eleve : Preşedintă Luc-reţia Clo
cotici. Membri : Aglaia Lateş, Alex. Cuciureanu, Aurora Cuciuroanu. Cor
nelia Tegzeşiu, Elena Manoliu, Aurelia Sireteanu, Natali a Cojocaru. Tipo
grafia „Mitropolitul Silvestru44. Cernăuţi.

332. ARTĂ. Cernăuţi. 1942. Redactor C. Bivolaru. (Vezi „Făt Fru
mos44 nr. 2/1943).

333. BULETINUL OFICIAL AL BUCOVINEI cu supliment, Cernăuţi
1942.

334. BULETINUL... Directoratului Sănătăţii din Guvernămîntul Bu
covinei. Editat de Directoratul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Cernăuţi.
1942— 1943.

335. REVISTA ARON PUMNUL a elevilor liceului teoretic de băieţi 
„Aron Pumnul44 clin Cernăuţi. Cernăuţi. 1942— 1943. Apare trimestrial. 
Tipografia „Glasul Bucovinei44, Cernăuţi.

incepind cu nr. 2/1942, apare trimestrial.
336. REVISTA ELENA DOAMNA , publicată de elevele Liceului Or

todox de Fete „Elena Doamna41, Cernăuţi. Cernăuţi. 1942— 1943/1944. 

Apare trimestrial. Tipografia „Glasul Bucovinei44, Cernăuţi.
337. REVISTA BUCOVINEI. Cernăuţi, ianuarie 1942—noiembrie./de

cembrie 1944. Apare lunar. Proprietar : Societatea pentru cultura şi lite
ratura română în Bucovina. Secretari de redacţie : Traian Cantemir. Dra- 
goş Vitencu. Tipografia „Mitropolitul Silvestru44, Cernăuţi.

Din aprilie 1944 redactori : Constantin Loghin şi Dragoş Vitencu. 

Din noiembrie/decembrie 1944, redactor Constantin Loghin, tiparul la 

Institutul de arte grafice G. Mathieu, Timişoara.
Revista este înfiinţată de un grup de tineri şi talentaţi condeieri 

grupaţi in Societatea pentru cultura şi literatura română in Bucovina 

şi Societatea scriitorilor bucovineni. Din program : „Editînd această re
vistă, Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina este în 
tradiţie. Sîntem în plin război mondial. Universitatea cernăuţeană nu mai 
există, cel puţin temporar. Chiar şi in aceste împrejurări vitrege oricărei
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acţiuni literare, setea de cultură de la noi, izvorită dintr-o îndelungată 
tradiţie culturală şi alimentată generaţii de vizionari, se cere satisfăcută. 
Sufletul Bucovinei este mereu avid de cultură, de mai multă lumină“ -7il.

Anul 1943.

338. CRONICAR. Îndreptar pentru cultură, literatură şi artă. Cer
năuţi. decembrie 1943— ianuarie 1944. Apare lunar. Prim redactor George 
Noveanu. Secretar de redacţie G. Z. Antonescu. Comitetul de redacţie : 
George Z. Antonescu, Constantin Bivolaru, George Drumur, Dumitru Isac, 
Artur Noveanu, Dan Smintinescu, Isidor Todoran. George Todoran, Au
rel Vasiliu. E. Ar. Zaharia, Tipografia Mitropoliei Bucovinei, Cernăuţi.

339. l'OPASURI. Organ de informaţii si educaţie naţional-cetâţe- 
ra-ască. Cîmpulung Bucovina, 15 august 1943—20 martie 1944. Săptămînal. 
Apare sub îngrijirea unui comitet. Proprietar şi redactor responsabil 
Constantin Daseălu-Dănilă. Tipografia Leon Ungureanu, Cîmpulung 
Moldovenesc.

începînd cu nr. 2/22 august 1943, fondator şi director Constantin 
Daseălu-Dănilă. începind cu nr. 5/12 septembrie 1943, secretar de re
dacţie I. E. Dănilă.

Începînd cu nr. 18— 19/20 ianuarie 1944, 1. E. Dănilă nu mai apare 
secretar de redacţie. începind cu nr. 11/1 noiembrie 1943. tiparul la ti
pografia „Dragoş Grădinara*, Cîmpulung Moldovenesc.

340. BUCOVINA MEDICALA. Cernăuţi, ianuarie 1943—august/de
cembrie 1943 ? Apare lunar. Director dr. 1. Nandriş. Secretai- de redacţie 
dr. !. Găină. Comitetul de redacţie : dr. I. Bruja, dr. 1. Bulbuca, dr. Car- 
daş. dr. M. Cilievici. dr. Gh. Constantinescu, dr. Ştefan Drâguşan, dr. V. 
t ieorgescu, dr. T. Ilnidei, dr. Gh. Ioaneţi, dr. C. lubaş, dr. Josan, dr. E. 
Isopescu, dr. O. Lupu, dr. M. Maxim, dr. C. Mihăescu, dr. !. Morăreanu, 
dr. Astra Nandriş, dr. D. Petrovan. dr. I. Petrescu, dr. E. Petreanu, dr. 
A. P. trkvanu, dr. Ţ. Răileanu. dr. O. Sicorschi-Iono.scu. dr. D. Stoleru, 
dr. Gr. Ursache, dr. Alex. Vrinceanu, dr. Gr. Tabacaru, dr. I. Teleman, 
cîr. L. Turcan. Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

341. BUCOVINA FORESTIERA. Pădure. Vinat. Pescuit. Revistă pen
tru studierea bogăţiilor naturale ale Bucovinei. Cernăuţi, ianuarie/martie
1943—aprilie/iunie 1943 ? Apare trimestrial. Comitetul de redacţie: di
rector ing. Ilie Dan. redactor ine. Ştefan Garbu, membri : ing. Aurel Vo- 
losciuc. ing. loan Ratan. Secretar de redacţie ing. Teodosie Botezat. Nu 
indică tipografi

342. DEŞTEPTAREA. Fundaţia culturală regală ,,Regele Mihai l“, 

r.coionala Bucovina. Cernăuţi. 1— 15 februarie 1943— 15 martie 1944. 
Apare bilunar. Tipografia Societăţii Naţionale de Editură şi Arte Grafice 

„Dacia Traiană*, sucursala Cernăuţi.
•' 343. GAZETĂ IN D l :ST li IEI 'Şi COMERŢULUI DIN BUCOVINA. 
Publicaţie Oficială a Asociaţiei Generale a Industriaşilor şi Comercianţilor 
din Bucovina. Cernăuţi. 1 mai 1943—25 decembrie 1943. Apare de trei
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ori pe lună sub îngrijirea unui comitet de direcţie. Tipografia Societăţii 
de Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiană*, Cernăuţi.

începînd cu nr. 3/30 mai 1943, director V. Noveanu, secretar de re
dacţie ing. D. Popeseu.

344. FOAIA PLUGARILOR STOROJINEŢF.Nl. Organ oficial al Ca
merei Agricole a judeţului Storojineţ. Storojineţ, octombrie 1943—fe
bruarie/martie 1944. Apare lunar. Comitetul de redacţie : ing. Şerban 
Flondor, ing. agr. insp. Dumitru Ralea, dr. Teodor Sîntu, ing. silvic. Gh. 
Protopopescu. Secretar de redacţie ing. I. Resmeriţă. Tipografia „Glasul 
Bucovinei*, Cernăuţi.

începînd cu nr. 3—4/decembrie 1943—ianuarie 1944, apare ca se
cretar de redacţie şi Vasile 1. Bota. La subtitlu se adaugă — în colabo
rare cu secţia locală „Iancu Flondor* a Societăţii pentru cultură din 
Bucovina.

345. ANUARUL. Muzeului Bucovinei — istorie, arheologie, etnogra
fie. Cernăuţi 1943— 1944.

Anul 1944.

34fi. REVISTA MAZILILOR ŞI RĂZEŞILOR. Organ de luptă pentru 
afirmarea românească. Cernăuţi, ianuarie 1944. Apare lunar. Proprietar 
Societatea Mazililor şi Răzeşilor. Secretar de redacţie Vasile Vitcncu. 
Tipografia „Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi.

Se pare că a apărut un singur număr.
347. MUNCA INTELECTUALĂ. Solia Moldovei de Sus. Cernăuţi. 

1944.
348. CALENDARUL CREŞTIN pe anul 1944. Cernăuţi. Tipografia 

Mitropoliei Bucovinei.
349. ALMANAHUL ZIARULUI BUCOVINA pe anul 1944. Cernăuţi. 

Editura Societăţii naţionale de arte grafice „Dacia Traiană*, sucursala 
Cernăuţi.
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1886—1891

1888— 1913

1891— 1897
1891

1892 

1892

1893— 1904

1896— 1924
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29. PATRIA Cernăuţi 1897— 1900
30. TERANUL Cernăuţi 1897— 1903
31. SENTINELA Cernăuţi 1898
32. GAZETA POPORULU I Cernăuţi 1898— 1899
33. C A L IN D A R IU L  F A M IL IA R Cernăuţi 1899
34. T IM PUL Cernăuţi 1900— 1901
35. DEŞTEPTAREA POPORULU I Cernăuţi 1902— 1904
36. PR IV IT O RU L Viena, Briinn

Cernăuţi 1902— 1903
37. VOINŢA PO PORU LU I Cernăuţi 1902— 1908
38. A LM A N A H  L ITERAR Cernăuţi 1903 si 1905
39. AGR ICU LTOR IU L Cernăuţi 1904— 1912 

Si 1914
40. JU N IM EA  L ITERARA Suceava 1904— 1914
41. V IIT O R IU L Cernăuţi 1904— ?
42. ŢĂRAN UL Cernăuţi 1904—1910

43. CALEN DARUL ŞCOALEI ROM ANE Suceava 1905— 1906
44. ŞCOALA Cernăuţi 1905— 7
45. GAZETA BUCOVINEI Cernăuţi 1906
46. LUPTA Cernăuţi 1906— 1910
47. APARAREA  NA Ţ IO N ALA Cernăuţi 1906— ! 908
48. DREPTATEA Gura Humorului 1007— ?
49. ŞCOALA Cernăuţi 1907— 1903
50. CINSTEA M UNTEANULUI Ctmpulung

Moldovenesc 1907
51. DEŞTEPTAREA Cernăuţi 1907— 1908
52. APARARF.V NEAM ULU I Cernăuţi 1908— ?
53. BUCIUM UL Ctmpulung

Moldovenesc 1908
54. ROM ANUL Cernăuţi 1908— 1909
55. FOA IA  SOCIETĂŢII L IG A  ROM  AN ILOR Suceava l<ifl8— 1910
56. CA LEN DARU L CO PIILO R Cernăuţi mno— îo-n
57. REVISTA ECON OM ICA BUCOVINEANĂ Cernăuţi 1909— ?
58. PATRIA Cernăuţi 1909— 1910
59. GAZETA ŢĂRAN ULU I Cernăuţi 1909— ?

60. A LB IN A Cernăuţi 1009— ?

61. FO A IA  PO PORU LU I Cernăuţi 1909—1914

62. FOITA CENTRALEI Cernăuţi 1909 continuă.

63. ALM ANAHU L JU B IL IA R  „Academia

Ortodoxă" Cernăuţi 1909

64. GAZETA PO PORU LU I Cernăuţi 1909

65. REVISTA PO LIT ICA Cernăuţi 1910—1911

66. GAZETA M A Z IL IL O R  şi RĂZEŞILOR

BU COV INEN I Cernăuţi 1910— 1914

67. BU CIUM UL Ctmpulung
Moldovenesc 1910

68. AN UARU L I al G imnaziului... Rădăuţi 1910—1911

69. ŞCOALA Cernăuţi 1911— 1914

70. GLASUL PO PORU LU I Cernăuţi 1911— ?

71. UN IREA  N A Ţ IO N ALA Cernăuţi -1911— ?

72. V IATA NOUA Cernăuţi 1012— 1914

73. VREM EA NOUA Cernăuţi 1912

74. LU M IN A Ctmpulung
Moldovenesc 1912

75. FOA IA  INSTITUTULUI B IBL IC  
ROMANESC Suceava 1912— 1914

PRESA ROMANEASCA IN BUCOVINA (1809— 1944) i l l

76. CA LEN DARU L SOCIETĂŢII PENTRU 
CULTURA Ş I L ITERATURA ROM ÂNA
DIN BUCOVINA Cernăuţi 1914

77. TRIBUNA ÎNVĂŢĂTORILOR Cîmpulung
Moldovenesc 1914

78. GAZETA ROM ANA Gura Hum orului 1914— ?
79. CA LEN DARU L POPORULU I Suceava 1915— 1921
80. CALEN DARUL CÎM PU I.U N G U LU I Cîmpulung

Moldovenesc 1915
81. REVISTA BUCOVINEI Bucureşti 1916
82. V IATA NOUA Suceava 1918
83. G LASU L BUCOVINEI Cernăuţi 1918 continuă.
84. M ON ITORUL BUCOVINEI Cernăuţi 1918— 1919
85. AN UARU L Liceului ort.or. Ştefan cel Mare Suceava 1918— 1939
86. GAZETA POPORULUI Suceava 1918— 1920 ?
87. PASTORUL Cernăuţi 1919
88. VOINŢA POPORULŢUI Cernăuţi 1919— 1920
89. GAZETA ŢĂRANULUI Cernăuţi 1919
90. VREMEA NOUA Cernăuţi 1919— 1921
91. BUCOVINA Cernăuţi 1919— 1920
92. TRIBUNA Cernăuţi 1919
93. UN IREA Cernăuţi 1919
94. CUGETĂRI Cernăuţi 1919— 1920
95. H IENA Cernăuţi-

' Bucuresti 1919— 1924
96. AN UARU L Liceului de fete al statului

Rădăuţi Cernăuţi 1919— 1927
97. DREPTATEA Cernăuţi 1919— 1928
98. DEM OCRATUL Cernăuţi 1920— 1921
99. AGR1CUI .TORIUL Cernăuţi 1920— 1923

100. CU RIERU L Cernăuţi 1920— 1921
.101. S ILV ICULT ORUL Vatra-Dornei

Rădăuţi 1920— 1938
102. CA LEN DARU L GLASU L BUCOVINEI Cernăuţi 1920— 1940

103. CA LEN DARU L F A M IL IA R Cernăuţi 1920— 1936
104. REFORM A Cernăuţi 1920
105* FOA IA  ORD IN ELO R Cernăuţi 1920— 1923

106. CA LEN DARU L CO P IILO R Cernăuţi 1920
107. DEŞTEPTAREA Cernăuţi 1921— 1922

108. CĂLĂUZA A G R ICU LT O R ILO R
M OLDOVENI Cernăuţi 1921— 1922

109. ARCH1VA G RA F ICA Cernăuţi.
Bucureşti,
Craiova 1921 — 1927

110. ŞCOALA Cernăuţi 1921 — 1922

111. AN U A RU L Liceului de stat Dragoş Vodă C îm pulung
Moldovenesc 1921— 1939

112. AN U A RU L Liceului de fete... Cernăuţi 1921— 1943
113. AN U ARU L Liceului statului nr. 2 Cernăuţi 1921— 1931
114. AN U ARU L Liceului clasic... Cernăuţi 1921— 1939

115. AN U ARU L Liceului statului nr. 1... Cernăuţi 1921— 1942

116. AN U A RU L Liceului D im itrie Cantemir
Coţmani Cernăuţi 1921 — 1934

117. AN U ARU L Liceului Eudoxiu Hurmuzachi
Rădăuţi Cernăuţi 1921— 1923

118. AN U A RU L Liceului de stal din Şiret Cernăuţi 1921— 19:18

119. A N U A RU L Şcoalei normale... Văşcăuţi Cernăuţi 1921— 1923

120. AN U ARU L G im naziu lu i de stat V ijn iţa Cernăuţi 1921— 1923



112 IOAN V. COCUZ

121. ADEV ĂRURI Cernăuţi 1922— 1923
122. POPORUL Cernăuţi 1922— 1927
123. AN U ARU L Institutului de orbi... Cernăuţi 1922— 1940
124. AN U A RU L Liceului de fete nr. 2 Cernăuţi Cernăuţi 1922— 1935
125. VOINŢA Gura Humorului 1922— 1923
126. CU V lNTUL Ţ Ă R Ă N IM II Cernăuţi 1922— 1928
127. AN U A RU L Liceului real particular Cernăuţi 1922— 1923
128. AN U A RU L Liceului nr. 3 Cernăuţi Cernăuţi 1922— 1926
129. CREDINŢA Cernăuţi 1922— 1949
130. SPERANŢE Cernăuţi 1923— 1924
131. CU RIERU L CO M ERC IAL ŞI INDU ST RIAL Cernăuţi 1 <123— 1924
132. JU N IM EA  L ITERARA Cernăuţi 1923— 1937
133. JO C U R I ARITM ETICE Cernăuţi 1923— 1932 ?
134. VOINŢA ŞCOALEI Cernăuţi 1923— 1943 ?
135. A N U A RU L  liccului... Gura Humorului 1923
136. ALM A N A H U L Arhidiecezei Ortodoxe a

Bucovinei Cernăuţi 1923— 1937
137. DEŞTE APT A-TE ROM A NE Cernăuţi

C împulung
Moldovenesc 1923— 1926

138. CALEN DARUL Cernăuţi 1923— 1937
139. GAZETA ŞCOLII Botoşani' •

Cernăuţi 1923— 1944
140. AN U A RU L I si 11 Şcoala normală

Văşcăuţi Cernăuţi 1923
141. AN U A RU L I  al Ateneului român din

Ciudeiu Storojineţ 1923— 1933
142. AN U A RU L Universităţii... Cernăuţi 1923— 1939
143. A N U A RU L Conservatorului... Cernăuţi 1924— 1928
144. JUSTIT IA Cîmpulung

Moldovenesc 1924— 1929
145. CALEN DARUL GAZETEI CUVlNTUL

Ţ Ă R Ă N IM II Cernăuţi 1924— ?

146. FULGERU L Cernăuţi 1924

147. GAZETA BUCOVINEI Cernăuţi 1924— 1925

148. ARCAŞUL Vatra-Dornei 1924— 1925

149. HACU Cernăuţi 1924— 1931
150. FREAM ATUL Cîm pulung

Moldovenesc 1924
151. CODRUL COSM INULU I Cernăuţi 1924— 1939

152. A N U A RU L Universităţii din Cernăuţi Cernăuţi 1925— 1928

153. CALEN DARUL Cernăuţi 1925— 1921/

154. CALEN DARU L POPORULU I CREŞTIN Suceava 1925

155. SENTINELA ROM ANA Vatra Dornei 1925— 1926

146. AN U ARU L Storojineţ 1925— 1927

157. AN U ARU L Cernăuţi 1925

158. DREPTUL NOSTRU Crai ova 
Cernăuţi 
Chişinău 
Bucureşti 1924— 1944

159.. AN U A RU L liceului real ortodox... Cernăuţi 1925— 1938

160. GAZETA POPORULU I Cernăuţi 1925— 1927

161. SFATUL NOSTRU Cîm pulung

Moldovenesc 1925-1926-

162. L IBERTATEA PO PORU LU I Bucureşti-

Storojineţ 1926— 1937.

163. CALEN DARUL POPORULU I Suceava 1926

164. M ON ITORUL O F IC IA L  jud. Rădăuţi Rădăuţi 1920.

PRESA ROMANEASCA IN BUCOVINA (1800— 1044)

16.5. GAZETA A G R ICU LT O R ILO R
166. MON1TOUUI. OK ICIA I» al jud. Cernăuţi
167. BULET INUL O F IC IA L  a l Camerei de 

comerţ
168. M O N ITO RU L JUDEŢULUI C ÎM PULUNG

169. M O N ITO RU L judeţului Suceava
170. FAT FRUMOS
171. V IATA ALB IN ELO R
172. BUCOVINA
173. CALEN DARUL
174. CA LEN DARU L POPORULU I
175. CALEN DARUL
176. CA LEN DARU L POPORULU I
177. REVISTA T IN E R IM II

17». ÎNDREPTAREA
179. LUCEAFARUL CARPATILOR
180. VOINŢA Ţ Ă R Ă N IM II
181. SPECTATORUL
182. PROGRESUL
183. REVISTA F ILO LOG ICA
184. C U RIERU L SURDOM UŢILOR
185. C lR L IG A ŞU L
186. BULETINUL
187. BULETINUL
188. URZICA
189. CUV lNTUL RĂDĂUŢILOR
190. CA LEN DARU L ROMANESC
191. SAT IRU L
192. ECOU DE CODRU
193. BULETINUL

194. CEAS

195. ALM A N A H U L POPORULU I
196. FOA IA  OF IC IA LA
197. LU CEAFARU L CA RPAT ILO R
198. ÎNDREPTAREA
199. POLIT ICA

200. A N U A RU L liceului ortodox...
201. TRIBUNA
202. CLOPOŢELUL
203. MESERIAŞUL. DER GEWERBETREI- 

BENDE

204. EVENIM ENTUL L ITERAR
205. ANUARUL... învăţâm intiilu i primar
206. AV INTUL TAR AN IST
207. DESROBIREA

208. A LM A N A H U L SPEC IA L  D IN  BUCOVINA 
Ş I BA SA RAB IA

209. A LM A N A H U L POPORULU I ILUSTRAT
210. MUNCA INTELECTUALA
211. REVISTA B IRTA ŞILO R

212. BULET INUL M IH A I EM INESCU
213. VREM EA NOUA
214. M O N ITO RU L COM UNAL

215. BULET INUL O F IC IA L  ŞCOLAR

Rădăuţi 1926 : 1928
Cernăuţi 1926

Cernăuţi 1926— 1939
Cîmpulung
Moldovenesc 1926
Suceava 1926— 1932
Suceava 1926— 1944
Cernăuţi 1926— 1928
Cernăuţi 1927— ?
Cernăuţi 1927— 1937
Cernăuţi 1927
Cernăuţi 1927
Cernăuţi 1927— 1932
Cernăuţi
M ihăileni 1927— 1935
Cernăuţi 1927— 1928
Rădăuţi 1927— ?
Cernăuţi 1927
Cernăuţi 1927— 1928
Cernăuţi i 927— 1930
Cernăuţi 1927— 1928 ?
Cernăuţi 1927— 1923
Cernăuţi 1927
Cernăuţi 1927— 1938
Cernăuţi 1927
Cernăuţi 1927
Rădăuţi 1927— 1928
Cernăuţi 1928
Cernăuţi 1928— 1931
Cernăuţi 1B28— 1930
Cîm pulung
Moldovenesc 1928
Cernăuţi 1928— 1940
Cernăuţi 1928—1931
Cernăuţi 1928
Rădăuţi 1928
Cernăuţi ! 928— ?
Cernăuţi 1928
Cernăuţi 1928— 19:U

Cernăuţi 1929— 1930 ?
Storojineţ 1929— 1930

Cernăuţi 1929— 1936
Cernăuţi 1929
Cernăuţi 1929
Cernăuţi 1929
Cîmpulung

Moldovenesc 1929— 1930

Satu Mare 1929

Cernăuţi 1930— 1931
Cernăuţi 1930
Cernăuţi 1930— 1931 ?
Cernăuţi 1930—1944
Suceava 1930— 1931 ?
Vatra’ Dornei 1930— 1931

Storojineţ 1931— 1932
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210. ALM A N A H U L A RM O N IE I
217. LUPTĂTORUL

218. CRON ICA  ROM ANEASCA LA  CERNA
219. M O N ITO RU L COM UNAL
220. BULETINUL
221. CO D R II BUCOVINEI
222. LUM EA NOASTRĂ
223. IN FORM A TO RU L BUCOVINEI 
22-1. REVISTA ASOCIAŢ IEI CORPULU I

D IDACTIC  M EDICO-PEDAGOGIC 
D IN  ROM ÂN IA

225. ÎN DRU M AREA
226. IZBÎNDA LU M IN II
227. CU R IERU L  PR O V IN C IA L  BUCOVINE
228. ÎNDRU M AREA NOUA
229. REVISTA DE PEDAGOG IE
230. GAZETA G O SPO D A R II.O R
231. T ARA  FA G ILO R

232. C RA IN IC U L  BUCOVINEI
233. REVISTA PĂ D U R ILO R
234. LEG IU ITO RU L ROMAN
235. CREDINŢA APOSTOLICA

236. IN  PREA JM A  C.lNDULUI
237. FOA IA  SĂTEANULUI
238. VOLUNTARUL BUCOVINEAN
239. BULET INUL O F IC IA L
240. RENAŞTEREA
241. G ARDA  BUCOVINEI
242. CA RV U N ARU L

243. CALEN DARUL POPORULU I
244. CHEM AREA V REM II
245. BA SA RAB IA  DE AZI
246. GLASU L SUCEVEI
247. PA G IN I JU R ID IC E
248. CRO IT ORUL
249. TEMPO
250. GAZETA M A T R IM O N IA LA
251. ASOCIAŢ IA
252. SFETNICUL PLU G A RU LU I
253. GAZETA ILUSTRATA T RICO LORU L
254. C RA IN IC U L  CETĂŢII

255. FREAMĂT
256. C R A I NOU
257. ORIENT

258. M U G U RI
259. ADEVĂRUL BUCOVINEI
260. V IAŢA  BUCOVINEI
261. AN UARU L
262. GAZET A PR O PR IE T A R ILO R
263. vTONŢII NOŞTRI
264. CA LEN DARU L
265. BULET INUL ASO CIAT IU N If
266. PLA I

267. OR IO N

Cernăuţi
Rm. Vilcea 1931— 1943

Cernăuţi 1931 — 1932 ?
ţ’I Cernăuţi 1931

Cernăuţi 1931
Cernăuţi 1931

Cernăuţi 1931
Cernăuţi 1931— 1932
Cernăuţi 1931

Cernăuţi 1931— 1936
Rădăuţi 1931—1933
Storojineţ 1931— 1932

J Storojineţ 1931
Rădăuţi 1931 — 1932
Cernăuţi 1931—1932 ?
Cernăuţi 1931—1932
Soloneţ-
Suceava 1931 — 1932
Cernăuţi 1931— 1932
Rădăuţi 1931— 1934
Cernăuţi 1932
Burdujeni-
Suceava 1932— 1934
Cernăuţi 1932— 1933

Cernăuţi 1932— 1933
Cernăuţi 1932— 1933
Storojineţ 1932— 1942
Cernăuţi 1932
Rădăuţi 1932— 1933
C îm pulung
Moldovenesc 1932
Cernăuţi 1932— 1935
Cernăuţi 1932
Cernăuţi 1932
Suceava 1932

Cernăuţi 1933— 1940 “
Cernăuţi 1933
Cernăuţi 1933
Cernăuţi 1933
Cernăuţi 1933
Cernăuţi 1933
Rădăuţi 1933— 1935
Suceava-
Burdujehi 1933— 1934

Şiret 1933— 1936

Cernăuţi 1933

Suceava 1933

Rădăuţi 1933

Cernăuţi 1933— ?

Cernăuţi 1933— 1935

Cernăuţi 1933— 1938 ?

Cernăuţi 1934

Cernăuţi 1934— 1937

Cernăuţi 1934. 1936

Cernăuţi 1934

Cernăuţi 1934

Rădăuţi 1934
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268. A N U A RU L G im naziu lu i ele băieţi Laţcu 
Vodă

269. CA LEN DARU L DE SERV IC IU  AL 
FUNCŢ ION ARULUI COM UNAL

270. CUVINTUL PREOŢESC
271. SUCEAVA
272. CERNĂUŢI M ED ICA L
273. BULETINUL Camerei de muncă Cernăuţi
274. SUFLET ROMANESC
275. ICONAR
276. ÎNSEM NĂRI SOC IO LOG ICE
277. G ÎN D IREA  ECONOM ICA
278. ASOCIA  REA
279. PREGĂT IREA  PROFESIONALA
280. CUVINTE NOUA
281. V R A JA  CEREMUŞULUI

282. VOCEA DORN ELOR
283. M ON ITORUL judeţului C îm pulung

284. BULETIN O F IC IA L
285. AN U ARU L GENERAL
286. BULETIN
287. OCOLUL S ILV IC
288. ŢARA Ş IP E N ÎtU L U I

289. S ILV ICU LT ORU L

290. DO INA N ISTRULU I
291. DRU M U L DREPT
292. COMERŢ ŞI M ESERIE
293. FRONTUL ROMANESC A I. BUCOVINEI
294. G IN D U R I CREŞTINEŞTI PENTRU 

Z ID IR E A  SUFLETEASCA A POPORULUI
295. ST RAJERU L

296. AN U ARU L Mitropoliei Bucovinei
297. EŞ1T-A SAM ANATORU L SA SEMENE 

SAM IN ŢA SA

298. BULETINUL
299. CA LEN DARU L POPORULU I
300. CALEN DARUL Ş I AGENDA PENTRU 

TOATE CATEG OR IILE
301. OR IEN T ĂRI NO I

302. T IM PU L EM INESCIAN
303. CA IETUL STRAJERULU I — OETR, Straja 

Ţăriii Rarancea
304. ARTA

305. A N U A RU L Reuniunii muzical dramatice... 
30S. DEŞTEAPTA-TE CREŞTINE
307. BULET INUL

308. M ON ITORUL Ţ INUTULUI SUCEAVA
309. GAZETA D IM IN EŢ II
310. FOND Ş I FORM A
311. BR ITAN ICA
312. LUM IN A

Şiret 1934/1935

Cernăuţi 1934
Rădăuţi 1934— 1939
Suceava 1934— 1937
Cernăuţi 1934— 1940
Cernăuţi 1935
Vatra-Dornei 1935
Cernăuţi 1935— 1937
Cernăuţi 1935— 1940
Cernăuţi 1935— 1936
Cernăuţi 1935— 1936
Cernăuţi 1935— ?
Cozmeni 1935— 1937
Vijniţa-
Storojineţ 1936
Vatra-Dornei 1936
C împulung
Moldovenesc 1936— 1949

. Cernăuţi 1936—1940
Cernăuţi 1936
Cernăuţi 1936
Rădăuţi 1936— 1939
Cuciurul Mare-
Hadilău 1936
Râdăuţi- 1936— 1938
Vatra Dornei 1936
Cernăuţi 1936
Cernăuţi 1936
Cernăuţi 1937
Cernăuţi 1937— 1938

Cernăuţi ! 937— 1938
C îm pulung
Moldovenesc 1937 — ?
Cernăuţi !937

C împulung
MoldOvcne.sc 1937
Cernăuţi 1937
Cernăuţi 1937

Cernăuţi 1937
Comăneşti-
Şueeava 1937
Cernăuţi 1937

Cernăuţi 1937
Bucurcşti-
Cernăuţi 1938
Suceava 1938— 1940
Cernăuţi 1938

Cernăuţi 1938— 1939

Cernăuţi 1938— 1940
Cernăuţi 1938
Cernăuţi 1938— 1944
Cernăuţi 1938—1939
Cernăuţi 1938— 1939
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313. CALEN DAR CREŞTIN Cern&uţi 1938
314. REVISTA DOM NITA  ILEAN A Cernăuţi 1938
315. SUCEAVA Cernăuţi 1939
316. ORIZON T Cernăuţi 1939— 1940
317. CALEN DARUL Cernăuţi 1939
318. CALEN DAR CREŞTIN Cernăuţi 1939 1940 :
319. M IO R IŢ A Cernăuţi 1939
320. CALEN DARUL OSTAŞULUI Cernăuţi 1940
321. M U G U RI Rădăuţi 1940
322. G R A IU  BUCOVINEAN Storojineţ 1940
323. CALEN DARUL E PA R H IA L Suceava 1941
324. BULET INUL ADM IN ISTRAŢ IE I

PROV IN C IA LE  A BUCOVINEI Cernăuţi 1941 — 1942
325. BUCOVINA Cernăuţi 1941 — 1944

326. AN U A RU L Liceului ort dc fete:.. Cernăuţi 1941 — 1943

327. SANATATEA SATELOR Cernăuţi 1942— 1943
328. BULET INUL INDUSTRIEI ŞI

COM ERŢULUI Cernăuţi 1942

329. CĂ M IN U L NOSTRU Cernăuţi 1942— 1943

330. BUCOVINA L ITERARA Cernăuţi 194$— 1944
331. PR IM Ă VER I Cernăuţi 1942— 1943 '
332. ARTA Cernăuţi 1942

333. BULETINUL O F IC IA L  A L  BUCOVINEI Cernăuţi 1942
334. BULETINUL... Cernăuţi 1942— 1943

335. REVISTA ARON PUM NUL Cernăuţi 1942— 1943

336. REVISTA ELENA DOAM NA Cernăuţi 1945— 1944

337. REVISTA BUCOVINEI Cernăuţi 1942— 1944

383. CRON ICAR  ; Cernăuţi 1943— 1944
Cfmpuliing

339. POPASURI Moldovenesc 1943— 1944

340. BUCOVINA M EDICALA Cernăuţi 1943

341. BUCOVINA FORESTIERA Cernăuţi 1943

342. DEŞTEPTAREA Cernăuţi 1943— 1944

343. GAZETA INDUSTRIEI SI COM ERŢULUI
D IN  BUCOVINA Cernăuţi l lJ43

344. FOA IA  PLU G A R ILO R  STOROJINETENF Cernăuţi 1943— 1944

345. AN U ARU L Cernăuţi 1943— 1941

346. REVISTA M A Z IL IL O R  Ş IR A Z E Ş IL O R Cernăuţi 1944

347. MUNCA INTELECTUALA Cernăuţi 1944

348. CALEN DARUL CREŞTIN Cernăuţi 1944

349. A LM A N A HU L Z IA R U L U I BUCOVINA Cernăuţi 1944

R <isu in e

L'auter presente Ies publieations periodiques roumaines de Bukovine. â partir 
de 18(1!». date de la paruMon du premier „CALENDRIER '1 roumain.’ jusqu'en 1944.

Oii pro.sen le Ies donnees bibliograpliiques des periodici nes roumains de Bu
kovine et de l’etranger, mais edites par des gens de Bukovine, sous la forme d un 
catalOfiue analytiquei lâ oii cela s’imposait, tout en faisant des considerations deta- 
llees sur Ies conditions socio-6conomiques et politique de leur părut ion. mettant 
1‘accont sur la contribution de la presse roumaine de Bukovine ă la lutte pour 
l’independance, afin de realiser l'unite naţionale statale.
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