ŞCOLILE PRIMARE DIN DISTRICTELE RĂDĂUŢI ŞI SUCEAVA
ÎN ANUL 1913
Constantin Ungureanu
Résumé: En 1914 le Conseil Ecolier de la Bucovine a publié la dernière statistique
écolière avec des informations détaillées sur la situation de toutes les écoles primaires officielles
et particulaires conformément à la situation du 31 décembre 1913. Cette statistique contient des
informations sur la date de la rentrée, la langue d'instruction et le nombre de classes de chaque
école, le nombre des enfants d'âge écolière et des élèves selon le sexe, la confession et la langue
maternelle. La statistique respective offre, aussi, des informations intéressantes sur le corps
didactique de chaque école: le nom et le prénom de tous les cadres didactiques; la date, le mois
et l'année de naissance pour chaque enseignant; la confession de ceux-ci; le degré didactique; la
langue dans laquelle ils avaient le droit d'enseigner à l'école; la date de leur premier
engagement à l'école; la catégorie d'appointements de chaque enseignant.
L'article ci-joint présente la situation des écoles primaires des départements Rădăuţi et
Suceava. Selon la statistique respective, à la fin de l'année 1913 dans le département de Rădăuţi
activaient 48 écoles primaires (y inclus une particulaire) avec 236 classes, dont 141 roumaines
et 67 allemandes. A ces écoles étaient inscrits 12.181 élèves, dont 63,8% étaient Roumains,
26,4% Allemands et Hébreux, 5,7% Ukrainiens, 2,8% Hongrois et 1,1% Polonais. Aux écoles du
département de Rădăuţi activaient 257 enseignants, dont 168 étaient Orthodoxes, 48 Romanocatholiques, 23 Evangéliques et 16 Mozaïques. En décembre 1613 dans le département de
Suceava fonctionnaient 47 écoles primaires (41 officielles şi 6 particulaires) avec 182 classes
dont 140 étaient roumaines et 32 allemandes . Ces écoles étaient fréquentées par 9.632 élèves,
dont 78,2% étaient Roumains, 15% Allemands et Hébreux, 3,8% Ukrainiens et 2,5% Polonais.
Aux écoles du département de Suceava activaient 195 enseignants, dont 150 étaient Orthodoxes,
27 Romano-catholiques, 8 Evangéliques, 7 Mosaïques et 3 Arméniens Orthodoxes. Dans la ville
de Rădăuţi activaient 4 écoles allemandes et deux roumaines, pendant que dans la ville de
Suceava -deux allemandes, deux roumaines, une polonaise et une école particulaire arménienne.
En total; dans les deux départements existaient à cette époque-là 95 écoles primaires, dont 62
roumaines, 17 allemandes, 6 ukrainiennes, deux polonaises, une hongroise, une russe, une
arménienne et 5 écoles mixtes.

La sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. XX, Consiliul Şcolar Provincial al
Bucovinei a publicat un şir de rapoarte şi statistici şcolare anuale foarte valoroase despre
învăţământul primar din Bucovina. Începând cu anul de învăţământ 1895/1896, Consiliul
Şcolar al Bucovinei a elaborat şi publicat, pe lângă rapoartele oficiale, şi informaţii
statistice detaliate despre toate şcolile oficiale şi particulare din Bucovina. Această anexă,
ataşată la raportul oficial, prezenta pentru fiecare şcoală date informative despre numărul
de clase, limba de instruire şi limba secundară din fiecare şcoală, numărul copiilor de
vârstă şcolară şi numărul elevilor după limba maternă, numărul copiilor neşcolarizaţi,
numele şi prenumele tuturor învăţătorilor, fiind indicată limba de instruire, anul naşterii şi
anul angajării acestora. Anuarele statistice, începând cu anul şcolar 1900/1901, conţin o
rubrică nouă despre confesiunea copiilor şi elevilor din fiecare şcoală. Se prezentau
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informaţii despre numărul copiilor (respectiv al elevilor) de confesiune romano-catolică,
greco-catolică, ortodoxă, evanghelică şi mozaică. Totodată, statisticile şcolare din anii
1895/1896 – 1904/1905 au prezentat şi calcule despre numărul total al copiilor şi elevilor
după limba maternă şi confesiune pentru fiecare district şcolar, dar nu şi pentru toată
Bucovina 1 .
Rapoartele şcolare din 1906-1913 conţin de asemenea statistici detaliate despre
toate şcolile oficiale şi particulare. Pentru fiecare şcoală se indică data primului şi
ultimului document de hotărâre privind înfiinţarea şcolii; data deschiderii şcolii; numărul
claselor sistemizate, al celor de bază şi paralele; limba de instruire în şcoală şi numărul de
clase după limba de instruire; limba cercetată ca obiect; numărul de băieţi şi fete, care
frecventau cursurile repetate de instruire. Sunt prezentate informaţii despre numărul
copiilor de vârstă şcolară, a copiilor şcolarizaţi şi a elevilor, care în luna noiembrie din
anul respectiv au fost clasificaţi, adică care efectiv au frecventat şcoala. Informaţiile
despre copii (respectiv elevi) sunt expuse după sex (băieţi sau fete), după confesiuni
(romano-catolici, armeni catolici, greco-catolici, ortodocşi, evanghelici, mozaici şi alţii)
şi după limba maternă (germană, română, ruteană, poloneză, maghiară sau altele). Foarte
amănunţite sunt şi informaţiile despre învăţătorii de la şcolile primare. Statisticile
respective indică numele şi prenumele, confesiunea, funcţia şi nivelul de studii pentru
fiecare învăţător; limbile de bază şi secundare, pentru care erau abilitaţi să instruiască;
data de naştere, data susţinerii examenului de maturitate şi obţinerii dreptului de a lucra
în şcoală (Lehrbefähigung); data primei angajării provizorii şi primei angajări definitive;
categoria şi treapta de salarizare a fiecărui învăţător. Statisticile din anii 1906-1913 nu
prezintă însă şi calcule despre numărul total al copiilor şi elevilor după limba maternă şi
confesiuni pentru fiecare district şcolar sau pentru toată Bucovina 2 .
În acest articol ne propunem să prezentăm starea şcolilor primare din districtele
Rădăuţi şi Suceava conform ultimei statistici şcolare oficiale austriece, valabile pentru
situaţia din 31 decembrie 1913. Districtele Rădăuţi şi Suceava, situate în partea de sud a
Bucovinei, erau locuite compact de români, dar în acest teritoriu existau de asemenea
câteva colonii germane şi maghiare, precum şi câteva sate, populate de ruteni (ucraineni).
După ultimul recensământ austriac din anul 1910, districtul Rădăuţi era constituit
dintr-un oraş şi 27 comune rurale şi avea 90.635 locuitori, dintre care 54.762 (60,4%)
români, 23.822 (26,3%) vorbitori de limbă germană (inclusiv circa 9.400 evrei), 8.533
(9,4%) ucraineni, 2.502 (2,8%) maghiari, 845 polonezi şi 171 persoane de alte etnii.
Oraşul Rădăuţi avea atunci 16.604 locuitori, dintre care 11.196 (67,4%) vorbitori de
limbă germană (inclusiv 5.940 evrei) şi 4.455 (26,8%) români 3 .
Districtul Suceava avea în 1910 un oraş şi 40 de sate, populat de 66.408 locuitori,
inclusiv 46.529 (70,1%) români, 11.723 (17,6%) vorbitori de germană, 6.327 (9,5%)
ucraineni, 1.636 polonezi, 169 maghiari şi 24 cehi. Oraşul Suceava avea 11.314 locuitori
(6.449 vorbitori de germană, dintre care cca. 4.200 de evrei, 3.667 români, 749 polonezi
şi 435 ucraineni).
Conform statisticii şcolare din 31 decembrie 1913, în districtul Rădăuţi fiinţau 48
de şcoli primare (47 oficiale şi una particulară). În 11 şcoli limba de instruire era
germana, 27 de şcoli erau româneşti, 4 rutene, una polonă, una maghiară şi 4 şcoli mixte.
Şcoli germane fiinţau la Badeuţi, Falcău, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Fürstenthal,
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Karlsberg, Satul Mare, precum şi 4 şcoli în oraşul Rădăuţi (două pentru băieţi şi două
pentru fete). Şcoli rutene activau la Izvor, Moldava, Sadău şi Şipot Cameral, iar la Seletin
era o şcoală mixtă cu 2 clase germane şi 3 clase rutene. O şcoală mixtă română-ruteană
fiinţa şi la Milişeuţi de Sus, care în 1913 era frecventată de 339 elevi ortodocşi, dintre
care 179 români şi 160 ucraineni. La Putna activa o şcoală mixtă cu 6 clase germanoromâne, frecventată de 191 elevi români şi 121 germani şi evrei. În cătunul Ruda din
Frătăuţii Noi exista din septembrie 1911 o şcoală poloneză cu o clasă, iar la Andreasfalva
activa o şcoală oficială maghiaro-germană şi una particulară pentru copiii maghiari de
confesiune evanghelică. Totodată, câte două şcoli româneşti erau deschise în satele Bilca,
Frătăuţii Vechi (în centru şi la Hurjueni), Frătăuţii Noi (în centru şi în cătunul Vuliva),
Horodnicul de Sus, Straja (o şcoală de băieţi şi una de fete), şi la Vicovul de Jos (în
centru şi la Remuzeu), iar la Vicovul de Sus erau trei şcoli române (în centru, în partea de
vest a satului şi la Laura).
Până în 1910 la Rădăuţi au activat 4 şcoli mixte germano-române, două pentru
băieţi şi două pentru fete. În şedinţa din 7 mai 1909 Consiliul Şcolar al Bucovinei a decis
reorganizarea şi naţionalizarea învăţământului primar din oraşul Rădăuţi. Atunci s-a
hotărât să fie înfiinţate la Rădăuţi două şcoli noi, astfel ca să activeze în oraş câte două
şcoli pentru băieţi şi câte două pentru fete cu limba germană şi câte una pentru băieţi şi
una pentru fete cu limba română de instruire 4 . Această hotărâre s-a realizat în practică pe
parcursul anilor 1911 şi 1912, astfel că la sfârşitul anului 1913 erau la Rădăuţi 4 şcoli
germane cu 38 de clase şi două şcoli româneşti cu 14 clase. La şcolile germane din
Dreifaltigkeitsgasse (deschisă la 15 noiembrie 1911) şi din Kirchengasse (deschisă la 17
septembrie 1912), se asigura instruirea şi în limba ruteană pentru cei 22 elevi şi 42 eleve
de origine ucraineană.
La sfârşitul anului 1913 în cele 48 de şcoli primare din districtul Rădăuţi fiinţau
236 de clase, dintre care 141 româneşti, 67 germane, 16 rutene, 5 maghiare, una poloneză
şi 6 clase mixte germano-române la şcoala din Putna. La aceste şcoli erau înscrişi atunci
12.181 de elevi, în medie câte 254 de elevi la o şcoală şi câte 51 elevi la o clasă. Din
numărul total de elevi 8.373 (68,7%) erau ortodocşi, 2.002 (16,4%) – romano-catolici,
1.081 (8,9%) – mozaici, 593 (4,9%) – evanghelici, 128 greco-catolici şi 4 de alte
confesiuni. După limba maternă cei mai mulţi elevi erau de origine română (7.777 –
63,8%), urmaţi de germani (3.220 – 26,4%), ucraineni (699 – 5,7%), maghiari (338 –
2,8%), poloni (130 – 1,1%) şi 17 elevi de alte etnii 5 . Potrivit statisticilor oficiale
austriece, în anul 1913 la şcolile primare oficiale şi de repetiţie din districtul Rădăuţi erau
înscrişi 13.890 de copii, dintre care 9.174 (66%) la şcolile româneşti, 3.173 (22,8%) – la
cele germane, 762 – la cele ucrainene, 348 – la şcolile maghiare, 60 – le cele polone şi
373 de copii – la şcoli mixte germano-române 6 .
În anul 1913 la şcolile publice din districtul Rădăuţi lucrau 250 de învăţători (151
bărbaţi şi 99 femei), dintre care 202 cu certificat de aptitudine în învăţământ
(Lehrbefähigungszeugnis), 38 cu certificat de maturitate (Reifezeugnis) şi 10 fără careva
certificat 7 . Şematismul şcolar din 31 decembrie 1913 a înregistrat la cele 48 de şcoli
primare din districtul Rădăuţi 257 de cadre didactice, dintre care 35 învăţători superiori,
205 învăţători, 12 ajutori de învăţători (inclusiv 8 în şcoli româneşti) şi 5 candidate de
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probă, dintre care patru la şcolile germane pentru fete din oraşul Rădăuţi. După
confesiuni 168 de învăţători erau ortodocşi, 48 romano-catolici, 23 evanghelici, 16
mozaici şi doi greco-catolici. Din totalul de 257 de învăţători 77 aveau dreptul de a
instrui numai în limba germană, 112 – numai în română, 12 – numai în ucraineană, 4 – în
maghiară, unu – în poloneză, 36 – în română şi germană, 8 – în ucraineană şi germană,
iar 7 ajutori de învăţători lucrau fără abilitare. Totodată, la cele 4 şcoli germane din oraşul
Rădăuţi activau 49 de cadre didactice, dintre care 46 cu drept de instruire numai în
germană, iar la cele două şcoli româneşti din oraş din 17 învăţători 13 erau abilitaţi să
instruiască în română şi germană şi numai 4 – doar în română 8 .
La sfârşitul anului 1913 în districtul Suceava fiinţau 47 de şcoli primare (41
oficiale şi 6 particulare). În 6 şcoli limba de instruire era germana, 35 de şcoli erau
româneşti, două rutene, câte una polonă, rusă şi armeană şi o şcoală mixtă românomaghiară. Şcoala particulară rusă cu o clasă de la Lipoveni era închisă, iar la şcoala
armeană cu două clase de la Suceava erau înscrişi doar 5 elevi. Şcoli germane fiinţau la
Bălăceana, Iţcani-Gară, Iţcanii Noi (particulară), Mitocul Dragomirnei şi la Suceava (una
pentru băieţi şi una pentru fete). Câte o şcoală ruteană exista la Hatna şi la Măreţei, din
noiembrie 1912 fiinţa o şcoală polonă cu o clasă la Suceava (Bulaia), iar în satul
Iacobeşti activa o şcoală mixtă cu o clasă română şi una maghiară. În districtul Suceava
mai multe şcoli româneşti existau doar în satul Bosancea – una de băieţi, una de fete şi
una, din februarie 1913, la Moara Nica. Totodată, satele Buninţi, Danila, Găureni,
Milişeuţi de Jos şi Securiceni încă nu aveau şcoală la sfârşitul anului 1913. Satele
Găureni cu 290 şi Securiceni cu 219 locuitori în 1910, nu aveau suficienţi copii de vârstă
şcolară, pentru a avea şcoli proprii. Celelalte trei sate, Danila cu 933 locuitori, Buninţi
(885) şi Milişeuţi de Jos (541 locuitori în 1910) 9 , aveau mai mult de 40 copii de vârstă
şcolară, dar încă nu dispuneau de şcoli primare.
Până în 1906 în oraşul Suceava au activat două şcoli mixte germano-române, una
pentru băieţi şi una pentru fete. La începutul lunii septembrie 1906 Consiliul Şcolar al
Bucovinei a decis naţionalizarea învăţământului primar din oraşul Suceava, fiind deschise
la 20 septembrie 1906 două şcoli noi, una pentru băieţi şi una pentru fete, cu limba
română de instruire. În ultimii ani de stăpânire austriacă aceste două şcoli s-au dezvoltat
rapid, astfel că la sfârşitul anului 1913 şcoala de băieţi avea 5 clase, frecventate de 245 de
copii români, iar la şcoala de fete cu 6 clase erau şcolarizate 271 de eleve românce. În
noiembrie 1912 a fost deschisă în oraşul Suceava şi o filială şcolară cu o clasă poloneză
la Bulaia, astfel că în 1913 erau în Suceava două şcoli germane cu 20 de clase, două şcoli
româneşti cu 11 clase şi o şcoală polonă cu o clasă. Tot în oraşul Suceava activa şi o
şcoală particulară armeană cu 2 clase, înfiinţată încă în anul 1777 10 .
La începutul sec. XX în câteva sate din districtul Suceava s-au produs discuţii
aprinse în privinţa problemei limbii de instruire în şcoli. O situaţie deosebită s-a
consemnat în satul Ipoteşti de lângă Suceava, unde sătenii au cerut mai mulţi ani şcoală
românească, dar fără succes. Locuitorii din sat au boicotat şcoala ucraineană oficială, iar
la începutul lunii iunie 1906 aproape toţi copiii s-au înscris la şcoala românească privată
de curând deschisă. Însă, în septembrie 1906 a fost închisă şi această şcoală particulară,
în timp ce şcoala oficială rămânea închisă. Abia în şedinţa din 19 octombrie 1906
Consiliul Şcolar al Bucovinei a decis înfiinţarea unei şcoli primare române cu o clasă la
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Ipoteşti, iar în februarie 1907 s-a înfiinţat a doua clasă românească 11 . În scurt timp şcoala
ruteană a fost închisă, fiindcă toţi copiii au trecut la şcoala română. În 1913 şcoala din
Ipoteşti avea 6 clase româneşti şi era frecventată de 335 de copii români.
O situaţie asemănătoare s-a produs în alt sat din districtul Suceava, la Măreţei.
Încă în şedinţa Consiliului Şcolar al Bucovinei din 31 decembrie 1890 se hotăra
înfiinţarea de şcoli primare în mai multe sate din Bucovina, inclusiv la Măreţei. Totuşi, în
acest sat a fost deschisă o şcoală primară abia la 7 octombrie 1905. Deşi majoritatea
locuitorilor din sat erau români (recensământul din 1910 a înregistrat 1.757 locuitori la
Măreţei, dintre care 1.217 vorbitori de română şi 447 vorbitori de ruteană 12 ), şcoala
deschisă era doar cu limba de instruire ucraineană. Locuitorii satului au revendicat
învăţământ în limba română, dar aceste doleanţe nu au fost acceptate de autorităţile
şcolare. Din această cauză la sfârşitul anului 1910 majoritatea copiilor români din
Măreţei au părăsit şcoala publică ucraineană şi au început să frecventeze cursurile de la
şcoala privată românească. Potrivit statisticii şcolare din 31decembrie 1913, şcoala
oficială ruteană cu o clasă din Măreţei era frecventată de 57 elevi (3 germani şi 54
ruteni), iar şcoala particulară românească cu 4 clase din acest sat avea 262 elevi (7
germani şi 255 români) 13 .
O situaţie tensionată s-a consemnat în alte două sate din districtul Suceava – la
Călineşti Cuparencu şi Călineşti Ienachi. Consiliul Şcolar al Bucovinei hotărâse încă
înainte de anul 1900 ca în aceste două sate să fie deschise şcoli primare cu limba
ucraineană de instruire. Totuşi până în 1912 în aceste două sate nu au fost înfiinţate şcoli,
fiindcă autorităţile şcolare cereau ca limba de instruire să fie ucraineana, iar locuitorii
revendicau şcoli româneşti.
Lipsa unor şcoli primare în aceste două sate către anul 1912 era un caz unic
pentru întreaga Bucovină, fiindcă la acel moment doar unele cătune şi sate foarte mici nu
dispuneau de şcoli. Deoarece autorităţile şcolare au refuzat să aprobe învăţământ oficial
în limba română în aceste două sate, la 4 noiembrie 1912 la Călineşti Ienachi şi Călineşti
Cuparencu au fost deschise şcoli particulare româneşti. Dacă în alte sate, unde au fost
deschise şcoli private româneşti, activau şi şcoli oficiale ucrainene, în aceste două sate
erau doar şcoli particulare. La sfârşitul anului 1913 şcoala cu 2 clase din Călineşti Ienachi
era frecventată de 126 de copii români, iar la şcoala cu o clasă din Călineşti Cuparencu
erau înscrişi 121 elevi, inclusiv 115 români 14 .
Încă la 31 decembrie 1890 Consiliul Şcolar al Bucovinei hotărâse înfiinţarea unor
şcoli primare în mai multe sate, inclusiv la Danila şi Găureni din districtul Suceava 15 , iar
în raportul Consiliului Şcolar al Bucovinei pe anul şcolar 1890-1891 se preciza, că în
districtul Suceava era hotărâre de înfiinţare a unor şcoli noi cu o clasă la Danila şi
Milişeuţi de Jos, dar acestea nu fuse-se deschise 16 . Totuşi, până în 1913 în aceste trei sate
din districtul Suceava nu au fost înfiinţate şcoli primare, fiindcă autorităţile şcolare
hotărâse ca limba de instruire în aceste şcoli să fie ruteana, iar locuitorii satelor respective
doreau şcoli româneşti. Despre problema şcolii din Danila se menţiona şi în interpelarea
unui grup de deputaţi români, prezentată în şedinţa Dietei din 3 ianuarie 1913. Autorii
interpelării precizau că, “în Danila există o clădire şcolară nouă gata de trei ani de zile.

128

Constantin Ungureanu

Acest edificiu stă gol, şi copiii cresc fără învăţătură din pricina că autorităţile vreau să
deschidă o şcoală ruteană, iar comuna a cerut de repetate ori şcoală română” 17 .
Aşadar, la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. XX, în mai multe sate cu
populaţie mixtă româno-ucraineană din districtul Suceava s-au produs discuţii aprinse în
privinţa limbii de instruire în şcoli. Consiliul Şcolar al Bucovinei a decis înfiinţarea unor
şcoli rutene la Ipoteşti, Măreţei, Călineşti Ienachi, Călineşti Cuparencu, Danila, Slobozia
Milişeuţi şi Găureni, reieşind din datele oficiale ale recensămintelor austriece din 1890 şi
1900, care au înregistrat în aceste sate mai mulţi vorbitori de limbă ruteană decât de
limbă română. În realitate numărul românilor era mult mai mare, dar mulţi cunoscând şi
ucraineana, au fost înregistraţi drept vorbitori de limbă ruteană 18 . Recensământul din
1910 a înregistrat mai mulţi vorbitori de limbă română numai în satele Ipoteşti, Danila şi
Măreţei 19 , dar în realitate şi în celelalte patru sate majoritatea locuitorilor erau români.
Astfel, în toamna anului 1910, când s-au întocmit listele electorale pe criterii etnice, în
satele învecinate Călineşti Ienachi, Călineşti Cuparencu, Găureni şi Milişeuţi de Jos
(Slobozia), situate în nordul districtului Suceava, nu s-a înscris nici un alegător în listele
ucrainene 20 .
La sfârşitul stăpânirii austriece în aceste 7 sate nominalizate exista o singură
şcoală oficială românească la Ipoteşti, care până în 1906 a fost ruteană, la Măreţei exista
o şcoală oficială ruteană cu o clasă şi o şcoală particulară românească cu 4 clase, la
Călineşti Ienachi şi Călineşti Cuparencu fiinţau din noiembrie 1912 câte o şcoală
particulară românească, iar satele Danila, Slobozia Milişeuţi şi Găureni, fiind şi mai mici,
încă nu dispuneau de şcoli.
În decembrie 1913 în cele 47 de şcoli primare din districtul Suceava fiinţau 182
de clase, dintre care 140 româneşti, 32 germane, 6 rutene, 2 armene, una maghiară şi una
poloneză. La aceste şcoli erau înscrişi atunci 9.632 de elevi, în medie câte 205 de elevi la
o şcoală şi câte 53 elevi la o clasă. Din numărul total de elevi 7.783 (80,8%) erau
ortodocşi, 722 (7,5%) – romano-catolici, 698 (7,2%) – mozaici, 232 (2,4%) –
evanghelici, 171 (1,8%) greco-catolici şi 26 de alte confesiuni. După limba maternă cei
mai mulţi elevi erau de origine română (7.529 – 78,2%), urmaţi de germani (1.442 –
15%), ucraineni (367 – 3,8%), poloni (238 – 2,5%), maghiari (41) şi 15 elevi de alte
etnii 21 . Potrivit statisticilor oficiale austriece, în anul 1913 la şcolile primare oficiale şi de
repetiţie din districtul Suceava erau înscrişi 10.232 de copii, dintre care 8.340 (81,5%) la
şcolile româneşti, 1.429 (14%) – la cele germane, 349 – la cele ucrainene, 72 – la polone
şi 42 – la şcoala maghiară 22 .
În anul 1913 la şcolile publice din districtul Suceava lucrau 179 de învăţători
(108 bărbaţi şi 71 femei), dintre care 128 cu certificat de aptitudine în învăţământ, 14 cu
certificat de maturitate, 20 fără careva certificat şi 17 ca ajutori de învăţători 23 .
Şematismul şcolar din 31 decembrie 1913 a înregistrat la cele 47 de şcoli primare din
districtul Suceava 195 de cadre didactice, dintre care 26 învăţători superiori, 139
învăţători, 27 ajutori de învăţători (inclusiv 24 în şcoli româneşti) şi 3 candidate de probă
la şcolile din oraşul Suceava. După confesiuni 150 de învăţători erau ortodocşi, 27
romano-catolici, 8 evanghelici, 7 mozaici şi 3 armeni ortodocşi. Din totalul de 195 de
învăţători, 24 aveau dreptul de a instrui numai în limba germană, 93 – numai în română, 3
– numai în ucraineană, unu – în maghiară, unu – în armeană, 39 – în română şi germană,
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3 – în ucraineană şi germană, doi – în polonă şi germană, doi – în armeană şi română, iar
24 ajutori de învăţători lucrau fără abilitare. În acelaşi timp trei învăţători aveau drept de
instruire în trei limbi. Directorul şcolii din Iţcani-Gară, Piotrowski Leonhard, era abilitat
pentru germană, ucraineană şi polonă, directoarea şcolii germane de fete din Suceava,
Jurkiewicz Antonie, – pentru germană, maghiară şi română, iar învăţătorul Ştefan
Sorocean de la şcoala română de băieţi din Suceava avea drept să instruiască în limbile
germană, română şi ucraineană. Comparativ cu oraşul Rădăuţi, la şcolile germane din
Suceava mai mulţi învăţători erau abilitaţi să instruiască în germană şi română. Din 24
cadre didactice de la cele două şcoli germane din oraş, 10 erau abilitate numai pentru
germană, iar 9 – pentru germană şi română. La cele două şcoli româneşti din Suceava
activau 12 învăţători, inclusiv 7 cu drept de instruire în română şi germană şi trei – numai
în limba română 24 .
În continuare prezentăm informaţii detaliate despre toate şcolile primare publice
şi private din districtele Rădăuţi şi Suceava conform statisticii şcolare austriece din 31
decembrie 1913. Pentru fiecare şcoală indicăm numărul de clase şi limba de instruire,
data deschiderii şcolii, precum şi informaţii despre confesiunea şi limba maternă a
elevilor. Totodată, oferim unele informaţii interesante despre corpul didactic din fiecare
şcoală: numele şi prenumele tuturor cadrelor didactice; data, luna şi anul de naştere
pentru fiecare învăţător; confesiunea acestora; gradul didactic (învăţător superior,
învăţător, ajutor de învăţător sau candidat de probă) şi limba în care erau abilitaţi să
instruiască în şcoală. Precizăm că în aceste statistici sunt incluşi şi acei învăţători, care
temporar erau concediaţi din anumite motive, iar în câteva cazuri aceeaşi persoană era în
funcţie provizorie la o şcoală şi în funcţie definitivă la altă şcoală.
Anexa nr.1.
Şcolile primare din districtul Rădăuţi în 1913
1. Andreasfalva. Şcoală mixtă (o clasă germană, 4 clase maghiare), deschisă în
1802, clasa germană din 3 ianuarie 1908. 333 elevi (305 romano-catolici, 24 evanghelici,
4 mozaici; 48 germani, 285 maghiari). Corpul didactic. Învăţător superior - Molnar
Johann (n. 15.12 1846), romano-catolic, abilitat pentru maghiară. Învăţători: Fazekas
Eduard (n. 9.10.1884), romano-catolic, pentru maghiară; Puskas Anna (n. 23.02.1885),
romano-catolică, pentru maghiară; Puskas Eugen (n. 1.11.1885), romano-catolic, pentru
maghiară.
2. Badeuţi (germană). Şcoală cu 2 clase, deschisă în 1821. 100 elevi (12
romano-catolici, 80 evanghelici, 8 mozaici; 100 germani). Corpul didactic. Învăţător
superior - Serfas Wilhelm Jakob (n. 18.09.1878), evanghelic, pentru germană. Învăţătoare
- Stepan Emilie (n. 31.03.1878), evanghelică, pentru germană.
3. Badeuţi (română). Şcoală cu 3 clase, deschisă la 31 octombrie 1876. 220
elevi (220 ortodocşi; 220 români). Corpul didactic. Învăţător superior - Siretean Eugen
(n. 3.04.1861), ortodox, pentru germană şi română. Învăţători: Braha Sophie (n.
28.11.1889), ortodoxă, pentru română şi germană; Calancea Valerian (n. 6.11.1886),
ortodox, pentru română.
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4. Bilca (I). Şcoală română cu 6 clase, deschisă la 1 octombrie 1860. 323 elevi (3
romano-catolici, 316 ortodocşi, 2 evanghelici, 2 mozaici; 5 germani, 316 români, 2
poloni). Corpul didactic. Învăţător superior - Cârstean Vasile (n. 9.09.1870), ortodox,
pentru română şi germană. Învăţători: Cuciurean Pamfil (n. 28.03.1879), ortodox, pentru
română; Ciobotariu Gavriil (n. 6.11.1880), ortodox, pentru română; Galan Axenia (n.
7.08.1887), ortodoxă, pentru română; Moldovan Dimitrie (n. 10.05.1886), ortodox,
pentru română; Lehaci Eugenia (n. 6.05.1892), ortodoxă, pentru română şi germană.
5. Bilca (II). Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 1 septembrie 1890. 220 elevi
(un romano-catolic, 219 ortodocşi; un german, 219 români). Corpul didactic. Învăţător
superior - Husarciuc Longhin (n. 5.10.1875), ortodox, pentru română. Învăţători: Galan
Artemie (n. 1.04.1872), ortodox, pentru română; Irimescul Vasile (n. 1.01.1878), ortodox,
pentru română. Cuciurean Aspasia (n. 16.08.1872), ortodoxă, ajutoare de învăţător pentru
română.
6. Burla. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 27 februarie 1899. 248 elevi
(248 ortodocşi; 248 români). Corpul didactic. Învăţători: Claponschi Verontius (n.
29.03.1886), ortodox, pentru română; Facas Ilaria (n. 10.02.1886), ortodoxă, pentru
română; Claponschi Hortense (n. 5.07.1893), ortodoxă, pentru română. Rotar George (n.
4.04.1886), ortodox, ajutor de învăţător.
7. Costişa. Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 1 noiembrie 1878. 257 elevi (3
romano-catolici, 249 ortodocşi, 3 evanghelici, 2 mozaici; 8 germani, 249 români).
Corpul didactic. Învăţător superior - Gorce Peter (n. 14.01.1848), ortodox, pentru
română şi germană. Învăţători: Vihnan Emilian (n. 25.02.1879), ortodox, pentru română;
Vihnan Aglaia (n. 2.11.1887), ortodoxă, pentru română; Talpalariu Vasile (n.
15.10.1891), ortodox, pentru română. Ajutoare de învăţător – Tocariuc Aglaia (n.
2.07.1890), ortodoxă.
8. Falcău. Şcoală germană cu 2 clase, deschisă la 10 octombrie 1904. 67 elevi
(38 romano-catolici, 10 evanghelici, 19 mozaici; 67 germani). Corpul didactic.
Învăţători: Kordaszewski Martin (n. 6.03.1877), romano-catolic, pentru germană;
Brender Rosa (n. 27.11.1881), mozaică, pentru germană.
9. Frătăuţii Noi (germană). Şcoală cu 2 clase, deschisă la 2 decembrie 1910. 86
elevi (42 romano-catolici, 3 ortodocşi, 19 evanghelici, 22 mozaici; 81 germani, 3 ruteni,
2 poloni). Corpul didactic. Învăţători: Rilling Rudolf (n. 16.05.1882), evanghelic, pentru
germană; Möller Marie (n. 24.10.1888), romano-catolică, pentru germană.
10. Frătăuţii Noi (română). Şcoală cu 7 clase, deschisă la 25 martie 1861. 366
elevi (366 ortodocşi; 366 români). Corpul didactic. Învăţător superior - Guga Teodor (n.
5.02.1857), ortodox, pentru română. Învăţători: Cojocariu Elisaveta (n. 13.06.1864),
ortodoxă, pentru română; Cojocariu Georgie (n. 15.08.1879), ortodox, pentru română;
Fedoreac Vasile (n. 22.02.1886), ortodox, pentru română; Sorocaniuc Vasile (n.
4.11.1887), ortodox, pentru română; Bujdei Georgie (n. 18.01.1890), ortodox, pentru
română; Onică Iustin (n. 2.06.1888), ortodox, pentru română.
11. Frătăuţii Noi – Ruda. Şcoală polonă cu o clasă, deschisă la 30 septembrie
1911. 60 elevi (54 romano-catolici, 6 greco-catolici; 6 ruteni, 54 poloni). Corpul
didactic. Învăţător - Zankowski Julius (n. 17.05.1884), romano-catolic, pentru polonă.
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12. Frătăuţii Noi – Vuliva. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 14 septembrie
1908. 204 elevi (204 ortodocşi; 204 români). Corpul didactic. Învăţător superior Colibaba Ioan (n. 15.10.1870), ortodox, pentru română şi germană. Învăţători: Struţ
Fevronia (n. 17.05.1876), ortodoxă, pentru română; Ichim Titus (n. 2.04.1883), ortodox,
pentru română; Bujdei Gavril (n. 14.07.1890), ortodox, pentru română.
13. Frătăuţii Vechi (germană). Şcoală cu 5 clase, deschisă la 19 aprilie 1912.
261 elevi (37 romano-catolici, 3 ortodocşi, 203 evanghelici, 18 mozaici; 259 germani, 2
români). Corpul didactic. Învăţător superior - Entian Christoph (n. 27.04.1869),
evanghelic, pentru germană. Învăţători: Seidel Katharine (n. 12.03.1882), romanocatolică, pentru germană; Hodel Franz (n. 11.03.1884), evanghelic, pentru germană;
Schneikart Rudolf (n. 18.06.1889), evanghelic, pentru germană; Bollenbach Adolf (n.
14.11.1892), evanghelic, pentru germană.
14. Frătăuţii Vechi (română). Şcoală cu 10 clase, deschisă la 1 septembrie 1858
(până atunci a activat ca şcoală particulară), 515 elevi (513 ortodocşi, 2 mozaici; 2
germani, 513 români). Corpul didactic. Învăţător superior - Isopescul Emilian (n.
10.06.1850), ortodox, pentru română şi germană. Învăţători: Georgesi Grigori (n.
21.02.1868), ortodox, pentru română; Cârstean Chiriac (n. 23.09.1874), ortodox, pentru
română; Ursachi Ilarion (n. 22.09.1879), ortodox, pentru română; Cazac Eugenia (n.
19.12.1887), ortodoxă, pentru română; Cuciurean Ilie (n. 8.06.1887), ortodox, pentru
română; Dumencu Vasile (n. 17.08.1886), ortodox, pentru română; Nastasi Cornel (n.
22.09.1887), ortodox, pentru română; Ionesi Vasile (n. 30.12.1890), ortodox, pentru
română. Cârstean Elena (n. 9.07.1876), ortodoxă, ajutoare de învăţător.
15. Frătăuţii Vechi – Hurjueni. Şcoală română cu 2 clase, deschisă la 30
septembrie 1894. 116 elevi (115 ortodocşi, un evanghelic; un german, 115 români).
Corpul didactic. Învăţători - Dascal Silvestru (n. 16.09.1886), ortodox, pentru română.
Isopescul Olimpia (n. 28.02.1887), ortodoxă, ajutoare de învăţător pentru română.
16. Fürstenthal. Şcoală germană cu 5 clase, deschisă în 1813. 257 elevi (242
romano-catolici, 3 ortodocşi, 12 mozaici; 254 germani, 3 români). Corpul didactic.
Învăţător superior - Columbus Leopold (n. 22.11.1865), romano-catolic, pentru germană.
Învăţători: Heinz Elisabeth (n. 24.03.1881), romano-catolică, pentru germană; Bernaczek
Anna (n. 8.05.1885), romano-catolică, pentru germană; Biborosch Josefine (n.
30.12.1887), romano-catolică, pentru germană; Hermann Alfred (n. 1.07.1893), romanocatolic, pentru germană
17. Gălăneşti. Şcoală română cu 2 clase, deschisă în 1882. 98 elevi (4 romanocatolici, 93 ortodocşi, un mozaic; 5 germani, 93 români). Corpul didactic. Învăţător
superior - Prelipcean Iftemi (n. 8.06.1858), ortodox, pentru română. Învăţător - Boghean
Atanasie (n. 14.01.1888), ortodox, pentru română;
18. Horodnicul de Jos. Şcoală română cu 6 clase, deschisă la 23 martie 1857.
299 elevi (299 ortodocşi; 299 români). Corpul didactic. Învăţător superior - Paşcan
Mihai (n. 25.03.1866), ortodox, pentru română. Învăţători: Velehorschi Fevr. (n.
7.06.1870), ortodox, pentru română şi germană; Buznean Ghedeon (n. 18.07.1878),
ortodox, pentru română; Bădeliţă George (n. 23.07.1879), ortodox, pentru română;
Buznean Ecaterina (n. 10.02.1886), ortodoxă, pentru română; Drob Elisaveta (n.
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18.09.1889), ortodoxă, pentru română; Andrievici Onufreiu (n. 6.06.1889), ortodox,
pentru română.
19. Horodnicul de Sus – Est. Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 1 noiembrie
1858. 239 elevi (3 romano-catolici, 236 ortodocşi; 3 germani, 236 români). Corpul
didactic. Învăţător superior - Fedorciuc Ioan (n. 23.03.1873), ortodox, pentru română.
Învăţători: Ichim George (n. 18.02.1881), ortodox, pentru română; Prelipcean Dimitrie
(n. 18.10.1882), ortodox, pentru română; Bădeliţă Veronica (n. 3.12.1884), ortodoxă,
pentru română; Piţul Aspasia (n. 2.01.1890), ortodoxă, pentru română.
20. Horodnicul de Sus – Vest. Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 5
octombrie 1902. 266 elevi (19 romano-catolici, 245 ortodocşi, 2 mozaici; 21 germani,
245 români. Corpul didactic. Învăţător superior - Hreniucu Emilian (n. 24.04.1872),
ortodox, pentru română şi germană. Învăţători: Hreniucu Veronica (n. 1.06.1864),
ortodoxă, pentru română; Bădeliţă Titus (n. 17.08.1881), ortodox, pentru română;
Sireteanu Tudor (n. 3.02.1889), ortodox, pentru română; Jacotă George (n. 17.12.1889),
ortodox, pentru română.
21. Izvor. Şcoală ruteană cu 2 clase, deschisă la 2 martie 1903. 87 elevi (un
romano-catolic, 71 ortodocşi, un evanghelic, 14 mozaici; 15 germani, 72 ruteni). Corpul
didactic. Învăţători: Kresko Basil (n. 28.01.1889), ortodox, pentru ruteană; Kresko Olga
(n. 17.07.1890), ortodoxă, pentru ruteană.
22. Karlsberg. Şcoală germană cu 5 clase, deschisă în 1820. 219 elevi (219
romano-catolici; 219 germani). Corpul didactic. Învăţător superior - Hustyn Josef (n.
15.03.1875), romano-catolic, pentru germană şi ruteană. Învăţători: Hustyn Ludwika (n.
19.08.1872), romano-catolică, pentru germană; Sobotnicki Adolfine (n. 11.08.1875),
romano-catolică, pentru germană; Koblizek Adolf (n. 24.07.1867), romano-catolic, pentru
germană; Komarnicki Leopold (n. 26.04.1883), romano-catolic, pentru germană.
23. Marginea. Şcoală română cu 11 clase, deschisă la 1 aprilie 1857. 589 elevi
(32 romano-catolici, 556 ortodocşi, un mozaic; 33 germani, 556 români). Corpul
didactic. Învăţător superior - Prelipcean Pancratie (n. 16.08.1852), ortodox, pentru
română şi germană. Învăţători: Traci Pamfil (n. 10.08.1879), ortodox, pentru română;
Aurite Victor (n. 4.05.1879), ortodox, pentru română; Chiraş Constantin (n. 5.05.1884),
ortodox, pentru română; Chiraş Aglaia (n. 5.01.1883), ortodoxă, pentru română; Piţul
Minodora (n. 9.04.1884), ortodoxă, pentru română; Patraş Aurelian (n. 6.04.1879),
ortodox, pentru română; Evuleţi Anna (n. 4.03.1889), ortodoxă, pentru română; Macoveiu
Ilie (n. 2.07.1884), ortodox, pentru română; Grosu Ioan (n. 6.01.1890), ortodox, pentru
română şi germană; Chiraş Simeon (n. 30.08.1893), ortodox, pentru română.
24. Milişeuţi de Sus. Şcoală mixtă (3 clase române, 5 clase rutene), deschisă la
13 decembrie 1860. 339 elevi (339 ortodocşi; 179 români, 160 ruteni). Corpul didactic.
Învăţători: Robuliak Iftimius (n. 10.08.1879), ortodox, pentru ruteană; Hlewka Georg (n.
21.05.1881), ortodox, pentru ruteană; Braha Titus (n. 10.04.1882), ortodox, pentru
română; Lupulenku Iwan (n. 14.09.1888), ortodox, pentru ruteană; Smereka Wasyl (n.
28.07.1885), ortodox, pentru ruteană; Jaremczuk Mytro (n. 8.10.1887), ortodox, pentru
ruteană; Leontowicz Stefan (n. 24.12.1889), ortodox, pentru română. Ajutori de
învăţători: Skalat Aurelian (n. 9.04.1887), ortodox, pentru română; Bespalko Elisabeth
(n. 3.07.1891), ortodoxă, pentru ruteană.
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25. Moldava. Şcoală ruteană cu 2 clase, deschisă la 28 septembrie 1873. 102
elevi (92 ortodocşi, 10 mozaici; 10 germani, 92 ruteni). Corpul didactic. Învăţător
superior - Luhowskyj Basil (n. 2.05.1881), ortodox, pentru ruteană. Învăţătoare Luhowska Stefanie (n. 27.12.1888), ortodoxă, pentru ruteană.
26. Putna. Şcoală mixtă (6 clase germano-române), deschisă la 1 septembrie
1858. 319 elevi (69 romano-catolici, un greco-catolici, 192 ortodocşi, 6 evanghelici, 51
mozaici; 121 germani, 191 români, un rutean, 6 poloni). Corpul didactic. Învăţător
superior - Vlad Dorimedont (n. 17.09.1871), ortodox, pentru română şi germană.
Învăţători: Firescu Ilarion (n. 21.05.1879), ortodox, pentru română şi germană; Pîrnac
Mihail (n. 26.09.1886), ortodox, pentru română şi germană; Birnbaum Laura (n.
19.09.1876), ortodoxă, pentru germană; Pîrnac Lucreţia (n. 11.10.1889), ortodoxă,
pentru română; Horodinschi Ion (n. 7.05.1890), ortodox, pentru română; Nastasi Victor
(n. 2.08.1890), ortodox, pentru germană.
27. Rădăuţi – Bräuhausgasse (de băieţi). Şcoală română cu 7 clase, deschisă la
1 septembrie 1902. 342 elevi (un greco-catolic, 341 ortodocşi; 342 români). Corpul
didactic. Învăţător superior - Popadiuc George (n. 10.04.1865), ortodox, pentru germană
şi română. Învăţători: Andruchovici Ioan (n. 21.08.1871), ortodox, pentru germană şi
română; Mihalcean Elisei (n. 1.03.1877), ortodox, pentru română şi germană; Iliuţ Emil
(n. 20.08.1871), ortodox, pentru română şi germană; Şindilariu Iosif (n. 4.04.1879),
ortodox, pentru română; Urma George (n. 1.10.1881), ortodox, pentru română şi
germană; Velehorschi Fevr. (n. 7.06.1870), ortodox, pentru germană şi română;
Ziganescu Dimitrie (n. 6.10.1883), ortodox, pentru română; Moroşan Ioan (n.
14.06.1886), ortodox, pentru română; Hîncul Dimitrie (n. 24.10.1887), ortodox, pentru
română.
28. Rădăuţi – Dreifaltigkeitsgasse (de băieţi). Şcoală germană cu 9 clase,
deschisă la 15 noiembrie 1911. 380 elevi (208 romano-catolici, 35 greco-catolici, 7
ortodocşi, 17 evanghelici, 113 mozaici; 351 germani, 22 ruteni, 6 poloni, un maghiar).
Corpul didactic. Învăţător superior – Aßmann Ludwig (n. 18.09.1867), romano-catolic,
pentru germană. Învăţători: Müller Karl (n. 8.04.1868), evanghelic, pentru germană;
Ernst Franz (n. 30.10.1872), romano-catolic, pentru germană; Hermann Isak Hirsch (n.
3.01.1877), mozaic, pentru germană; Bickel Moses (n. 22.12.1874), mozaic, pentru
germană; Kellermann Adolf (n. 12.12.1886), romano-catolic, pentru germană; Gudera
Eduard (n. 11.11.1890), romano-catolic, pentru germană; Sitka Josef (n. 27.05.1892),
romano-catolic, pentru germană; Turzanski Alex. (n. 16.10.1884), romano-catolic, pentru
germană; Bretz Leonhard (n. 6.11.1892), evanghelic, pentru germană.
29. Rădăuţi – strada Frătăuţi (de fete). Şcoală germană cu 8 clase, deschisă la
1 septembrie 1896. 364 eleve (157 romano-catolice, 11 evanghelice, 196 mozaice; 357
germane, 7 polone). Corpul didactic. Învăţătoare superioară - Kapralik Friederike (n.
18.08.1860), mozaică, pentru germană. Învăţătoare: Drach Susanna (n. 2.12.1872),
mozaică, pentru germană; Drozdowska Wanda (n. 25.11.1862), romano-catolică, pentru
germană; Frank Rosalie (n. 4.09.1879), evanghelică, pentru germană şi română; Roth
Bertha (n. 4.05.1879), romano-catolică, pentru germană; Greller Berta (n. 30.10.1884),
mozaică, pentru germană; Baumgarten Rosa (n. 21.12.1886), mozaică, pentru germană;
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Schmidt Elisabeth (n. 12.04.1890), romano-catolică, pentru germană; Schmidt Hermine
(n. 26.09.1888), mozaică, pentru germană. Învăţătoare de probă: Zbanek Olga (n.
21.05.1891), romano-catolică, pentru germană; Rosenkranz Gusta (n. 1889), mozaică,
pentru germană.
30. Rădăuţi – Kirchengasse (de băieţi). Şcoală germană cu 10 clase, deschisă în
1797. 446 elevi (180 romano-catolici, 3 greco-catolici, 6 ortodocşi, 24 evanghelici, 230
mozaici, 3 alţii; 405 germani, 2 români, 3 ruteni, 23 poloni, 13 alţii). Corpul didactic.
Învăţător superior - Seidner Moses (n. 1.02.1864), mozaic, pentru germană. Învăţători:
Messner August (n. 21.09.1876), evanghelic, pentru germană; Kordaszewski Martin (n.
6.03.1877), romano-catolic, pentru germană; Massier Ferdinand (n. 29.11.1879),
evanghelic, pentru germană; Reh Bruno (n. 25.04.1883), romano-catolic, pentru germană;
Zankl Alois (n. 23.08.1880), romano-catolic, pentru germană; Prosser Franz (n.
12.06.1887), romano-catolic, pentru germană; Walloschke Maxim (n. 8.09.1889),
evanghelic, pentru germană; Illi Gustav Adolf (n. 23.08.1888), evanghelic, pentru
germană; Paulitsch Julius (n. 11.03.1890), romano-catolic, pentru germană; Nicponski
Josef (n. 27.06.1886), romano-catolic, pentru germană; Rob Adalbert (n. 15.04.1892),
romano-catolic, pentru germană; Ernst Bruno (n. 17.05.1893), romano-catolic, pentru
germană.
31. Rădăuţi – Kirchengasse (de fete). Şcoală germană cu 11 clase, deschisă la
17 septembrie 1912. 539 eleve (209 romano-catolice, 40 greco-catolice, 6 ortodoxe, 24
evanghelice, 259 mozaice, una alte; 473 germane, 4 românce, 42 rutene, 16 polone, 4
alte). Corpul didactic. Învăţătoare superioară - Glaser Adolfine (n. 5.09.1873), romanocatolică, pentru germană. Învăţătoare: Brichze Karoline (n. 19.08.1864), evanghelică,
pentru germană; Harth Bassie (n. 13.07.1872), mozaică, pentru germană; Illi Marie (n.
2.01.1879), romano-catolică, pentru germană; Kellermann Josefine (n. 18.03.1882),
romano-catolică, pentru germană; Brichze Natalie (n.14.11. 1862), evanghelică, pentru
germană; Candolini Hortense (n. 8.12.1885), greco-catolică, pentru germană şi ruteană;
Krämer Rebeka (n. 30.12.1881), mozaică, pentru germană; Lang Chane (n. 17.07.1882),
mozaică, pentru germană; Klamer Stefanie (n. 20.08.1886), romano-catolică, pentru
germană; Pscheidt Mathilde (n. 12.06.1888), romano-catolică, pentru germană; Klein
Irene (n. 24.02.1889), greco-catolică, pentru germană şi ruteană; Hlavin Marie (n.
20.12.1890), romano-catolică, pentru germană. Învăţătoare de probă: Gutmann Anna (n.
15.03.1885), mozaică, pentru germană; Grünberg Esther (n. 1.09.1892), mozaică, pentru
germană.
32. Rădăuţi – Mädchenschulgasse (de fete). Şcoală română cu 7 clase, deschisă
la 10 martie 1873. 361 eleve (361 ortodoxe; 361 românce). Corpul didactic. Învăţătoare:
Mihalcean Aspasia (n. 31.05.1869), ortodoxă, pentru română şi germană; Tomiuc
Ecaterina (n. 25.09.1877), ortodoxă, pentru română şi germană; Nastasi Claudia (n.
29.01.1882), ortodoxă, pentru română şi germană; Paşcan Melania (n. 1.01.1889),
ortodoxă, pentru română şi germană; Andoni Minodora (n. 24.08.1890), ortodoxă, pentru
română şi germană; Agapi Aurora (n. 13.04.1891), ortodoxă, pentru română şi germană;
Zus Eughenia (n. 3.01.1890), ortodoxă, pentru română şi germană.
33. Sadău. Şcoală ruteană cu 2 clase, deschisă la 1 septembrie 1902. 85 elevi (17
romano-catolici, 15 greco-catolici, 43 ortodocşi, 10 mozaici; 18 germani, 3 români, 55
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ruteni, 9 poloni). Corpul didactic. Învăţător superior - Naida Demeter (n. 14.11.1878),
ortodox, pentru ruteană şi germană. Învăţătoare – Naida Eufrosine (n. 9.01.1881),
ortodoxă, pentru ruteană şi germană.
34. Satul Mare (germană). Şcoală cu 5 clase, deschisă în 1838. 207 elevi (68
romano-catolici, 4 ortodocşi, 114 evanghelici, 21 mozaici; 202 germani, 4 români, un
maghiar). Corpul didactic. Învăţător superior - Bretz Philipp (n. 18.08.1861),
evanghelic, pentru germană. Învăţători: Mayer Simon (n. 7.05.1873), evanghelic, pentru
germană; Baumunk Philipp (n. 11.10.1884), evanghelic, pentru germană; Mayer
Stephanie (n. 2.06.1881), romano-catolică, pentru germană; Baumung Jakob (n.
7.07.1892), evanghelic, pentru germană; Mathias Emma (n. 5.07.1879), evanghelică,
pentru germană; Weber Amalie (n. 1.09.1893), evanghelică, pentru germană. Zurowski
Stephanie (n. 20.12.1890), romano-catolică, învăţătoare de probă pentru germană.
35. Satul Mare (română). Şcoală cu 4 clase, deschisă în aprilie 1857. 246 elevi
(246 ortodocşi; 246 români). Corpul didactic. Învăţător superior - Clain Cornel (n.
13.10.1877), ortodox, pentru română şi germană. Învăţători: Panţir Ioan (n. 22.07.1882),
ortodox, pentru română; Zugrav Gheorghe (n. 4.02.1884), ortodox, pentru română;
Panţir Maria (n. 8.08.1887), ortodoxă, pentru română.
36. Seletin. Şcoală mixtă (2 clase germane, 3 clase rutene), deschisă la 1
septembrie 1864. 261 elevi (29 romano-catolici, 27 greco-catolici, 154 ortodocşi, 2
evanghelici, 49 mozaici; 77 germani, 2 români, 177 ruteni, 5 poloni). Corpul didactic.
Învăţător superior - Elsholz Ottilo (n. 15.10.1877), ortodox, pentru ruteană şi germană.
Învăţători: Ramer Judith (n. 24.01.1880), mozaic, pentru germană; Kozmyk Alexius (n.
4.03.1884), ortodox, pentru ruteană; Elsholz Olga (n. 28.09.1882), ortodoxă, pentru
ruteană; Dabrowski Karoline (n. 25.01.1893), romano-catolică, pentru germană.
37. Straja (de băieţi). Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 20 august 1860. 237
elevi (2 romano-catolici, 234 ortodocşi, un mozaic; 3 germani, 234 români). Corpul
didactic. Învăţător superior - Bocance Nichifor (n. 9.02.1865), ortodox, pentru română şi
germană. Învăţători: Dabica Atanasie (n. 6.01.1878), ortodox, pentru română; Luţă
Georgie (n. 12.02.1885), ortodox, pentru română; Popescul Titus (n. 21.04.1888),
ortodox, pentru română; Cotiuşca Vasile (n. 4.12.1883), ortodox, pentru română.
38. Straja (de fete). Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 1 septembrie 1907.
239 eleve (9 romano-catolice, 229 ortodoxe, o mozaică; 10 germane, 229 românce).
Corpul didactic. Învăţătoare: Scripcariu Anastasia (n. 17.12.1877), ortodoxă, pentru
română; Vasilovici Caroline (n. 24.08.1882), romano-catolică, pentru germană şi română;
Luţă Fevronia (n. 28.08.1882), ortodoxă, pentru română; Ştefaniuc Adolfina (n.
13.04.1879), ortodoxă, pentru română; Cotiuşca Maria (n. 2.03.1882), ortodoxă, pentru
română.
39. Suceviţa. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 1 septembrie 1895. 217 elevi
(un romano-catolic, 215 ortodocşi, un mozaic; 2 germani, 215 români). Corpul didactic.
Învăţători: Curelar Petru (n. 4.10.1880), ortodox, pentru română; Curelar Maria (n.
1.03.1886), ortodoxă, pentru română; Vatamaniuc Gheorghe (n. 30.06.1890), ortodox,
pentru română. Ajutor de învăţător - Fîşcu Samuil (n. 14.08.1888), ortodox.
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40. Şipot – Cameral. Şcoală ruteană cu 2 clase, deschisă la 1 septembrie 1864.
85 elevi (4 romano-catolici, 64 ortodocşi, 17 mozaici; 19 germani, 66 ruteni). Corpul
didactic. Învăţător superior - Daszkewicz Georg (n. 19.11.1871), ortodox, pentru ruteană
şi germană. Ajutoare de învăţătoare – Welniczuk Olga (n. 9.07.1883), ortodoxă, pentru
ruteană şi germană.
41. Vicovul de Jos. Şcoală română cu 5 clase, deschisă în septembrie 1852. 290
elevi (5 romano-catolici, 282 ortodocşi, 3 evanghelici; 8 germani, 282 români). Corpul
didactic. Învăţător superior - Nicoară Georgi (n. 26.12.1855), ortodox, pentru română şi
germană. Învăţători: Alexandrovici Eughenia (n. 20.01.1873), ortodoxă, pentru română;
Bolocan Ioan (n. 17.12.1879), ortodox, pentru română; Prelipcean Anton (n. 3.01.1880),
ortodox, pentru română; Popovici Maria (n. 17.03.1885), ortodoxă, pentru română; Secs
Adolfina (n. 30.09.1869), ortodoxă, pentru română.
42. Vicovul de Jos – Remizeu. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 1
noiembrie 1901. 205 elevi (205 ortodocşi; 205 români). Corpul didactic. Învăţător
superior - Popovici Ioan (n. 15.06.1879), ortodox, pentru română. Învăţători: Chifan
George (n. 3.04.1882), ortodox, pentru română; Colomiţchi Anna (n. 7.12.1891),
ortodoxă, pentru română.
43. Vicovul de Sus – Centru. Şcoală română cu 5 clase, deschisă în septembrie
1852. 298 elevi (3 romano-catolici, 293 ortodocşi, 2 mozaici; 5 germani, 293 români).
Corpul didactic. Învăţător superior - Moldovan Ion (n. 23.06.1854), ortodox, pentru
germană şi română. Învăţători: Postatny Franz (n. 26.08.1881), romano-catolic, pentru
germană şi română; Nastasi Andrei (n. 13.04.1883), ortodox, pentru română; Opaieţ
Olimpia (n. 9.09.1896), ortodoxă, pentru română. Ajutor de învăţător - Şandru Eusebie
(n. 22.06.1888), ortodox.
44. Vicovul de Sus – Vest. Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 14 decembrie
1908. 280 elevi (15 romano-catolici, 251 ortodocşi, 2 evanghelici, 12 mozaici; 29
germani, 251 români). Corpul didactic. Învăţători: Nistor Samuil (n. 10.08.1871),
ortodox, pentru română; Nistor Maria (n. 16.07.1875), ortodoxă, pentru română; Scalat
Tecla (n. 29.06.1885), ortodoxă, pentru română; Scalat Eudochiu (n. 2.05.1888), ortodox,
pentru română; Moldovan Viorica (n. 29.12.1890), ortodoxă, pentru română şi germană.
45. Vicovul de Sus – Laura. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 1 decembrie
1890. 242 elevi (2 romano-catolici, 239 ortodocşi, un mozaic; 3 germani, 239 români).
Corpul didactic. Învăţători: Vasilovici Arcadie (n. 24.07.1877), ortodox, pentru română;
Olinici Grigorie (n. 22.07.1881), ortodox, pentru română; Percec Ştefan (n. 24.03.1888),
ortodox, pentru română; Reyl Minodora (n. 10.07.1883), romano-catolică, pentru română.
46. Voitinel. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 1 octombrie 1860. 191 elevi
(2 romano-catolici, 189 ortodocşi; 2 germani, 189 români). Corpul didactic. Învăţător
superior - German Onufrei (n. 13.06.1870), ortodox, pentru română. Învăţători: Chira
Eufrosina (n. 6.10.1875), ortodoxă, pentru română; Chira Vasile (n. 14.03.1882),
ortodox, pentru română. Ajutor de învăţător - Şindelar Nicanor (n. 23.02.1886), ortodox.
47. Volovăţ. Şcoală română cu 7 clase, deschisă la 4 noiembrie 1860. 425 elevi
(1 romano-catolic, 422 ortodocşi, 2 evanghelici; 3 germani, 422 români). Corpul
didactic. Învăţător superior - Tofanel Dionisie (n. 3.06.1866), ortodox, pentru română şi
germană. Învăţători: Buliga Ioan (n. 4.08.1880), ortodox, pentru română; Smocot Eugen
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(n. 1.05.1882), ortodox, pentru română; Smocot Eleonora (n. 19.10.1882), ortodoxă,
pentru română; Ţurcan Elena (n. 3.08.1884), ortodoxă, pentru română; Buliga Victoria
(n. 26.09.1882), ortodoxă, pentru română; Moldovan Teodosie (n. 29.05.1881), ortodox,
pentru română.
Şcoli particulare.
1. Andreasfalva. Şcoală maghiară cu o clasă, deschisă în 1834. 51 elevi (6
romano-catolici, 45 evanghelici; 51 maghiari). Corpul didactic. Ajutor de învăţător Gyorfi Mihaly (n. 1865), evanghelic.
Total districtul Rădăuţi: 48 şcoli (11 germane, 27 româneşti, 4 rutene, una
polonă, una maghiară, una româno-germană, una ruteano-germană, una româno-ruteană,
una maghiaro-germană); 236 clase (67 germane, 141 române, 16 rutene, una polonă, 5
maghiare, 6 româno-germane); 12.181 elevi (2.002 romano-catolici, 128 greco-catolici,
8.373 ortodocşi, 593 evanghelici, 1.081 mozaici, 4 alţi; 3.220 germani, 7.777 români, 699
ruteni, 130 poloni, 338 maghiari, 17 alţi). Corpul didactic. 257 cadre didactice (35
învăţători superiori, 205 învăţători, 12 ajutori de învăţători, 5 candidate de probă; 168
ortodocşi, 48 romano-catolici, 23 evanghelici, 16 mozaici, 2 greco-catolici; 77 abilitaţi
pentru instruire numai în limba germană, 112 – numai în română, 12 – numai în
ucraineană, 4 – în maghiară, unu – în polonă, 36 – în română şi germană, 8 – în
ucraineană şi germană, 7 – fără abilitare).
Anexa nr. 2
Şcolile primare din districtul Suceava în 1913
1. Bălăceana (română). Şcoală cu 6 clase, deschisă la 8 noiembrie 1884. 400
elevi (400 ortodocşi; 400 români). Corpul didactic. Învăţător superior - Russu Alexius
(n. 15.03.1849), ortodox, pentru română şi germană. Învăţători: Ieremiciuc Ieremie (n.
28.04.1877), ortodox, pentru română şi germană; Doboş-Boca Ilie (n. 21.07.1881),
ortodox, pentru română şi germană; Roşca Zaharie (n. 15.09.1885), ortodox, pentru
română; Roşca Veronica (n. 28.02.1889), ortodoxă, pentru română; Boca Emilian (n.
18.12.1889), ortodox, pentru română şi germană; Botezat Elena (n. 12.01.1891),
ortodoxă, pentru română; Jemna Eusebie (n. 12.07.1894), ortodox, pentru română.
2. Bălăceana (germană). Şcoală cu 2 clase, deschisă la 10 septembrie 1911. 62
elevi (32 evanghelici, 30 mozaici; 62 germani). Corpul didactic. Învăţători: Kaindl
Anton (n. 30.10.1887), romano-catolic, pentru germană; Löwin Rifka Henie (n.
30.09.1890), mozaică, pentru germană.
3. Bosancea (de băieţi). Şcoală română cu 9 clase, deschisă la 1 iunie 1859. 448
elevi (2 romano-catolici, 445 ortodocşi, un mozaic; 2 germani, 445 români, un polon).
Corpul didactic. Învăţător superior - Donisă Nicolai (n. 10.11.1869), ortodox, pentru
română şi germană. Învăţători: Holca Simion (n. 12.02.1881), ortodox, pentru română;
Mihaescul Emanuil (n. 19.11.1883), ortodox, pentru română; Totoescu George (n.
31.03.1879), ortodox, pentru română; Dan Codrat (n. 17.09.1881), ortodox, pentru
română; Ucraineţ Vasile (n. 18.01.1888), ortodox, pentru română. Ajutori de învăţători:
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Calancea Eugen (n. 19.06.1891), ortodox; Morar Dimitrie (n. 12.12.1888), ortodox;
Obadă Ion (n. 27.07.1893), ortodox.
4. Bosancea (de fete). Şcoală română cu 7 clase, deschisă la 5 octombrie 1911.
327 eleve (322 ortodoxe, 5 mozaice; 5 germane, 322 românce). Corpul didactic.
Învăţătoare superioară – Popovici Eugenia (n. 3.01.1884), ortodoxă, pentru română.
Învăţătoare: Turturean Domnica (n. 29.08.1884), ortodoxă, pentru română; Corvin
Sidonia (n. 2.04.1886), ortodoxă, pentru română; Dan Paraschiva (n. 12.12.1886),
ortodoxă, pentru română; Criţan Paraschiva (n. 12.10.1885), ortodoxă, pentru română;
Holca Eugenia (n. 23.12.1888), ortodoxă, pentru română; Totoescu Lucreţia (n.
1.10.1886), ortodoxă, pentru română.
5. Bosancea – Moara-Nica. Şcoală română cu 2 clase, deschisă la 6 februarie
1913. 95 elevi (95 ortodocşi; 95 români). Corpul didactic. Ajutor de învăţător Turturean Teodor (n. 5.08.1891), ortodox.
6. Buneşti. Şcoală română cu o clasă, deschisă la 9 octombrie 1907. 40 elevi (un
romano-catolic, 39 ortodocşi; 39 români, un polon). Corpul didactic. Învăţător –
Oloieriu Michael (n. 14.11.1884), ortodox, pentru română.
7. Chilişeni. Şcoală română cu o clasă, deschisă la 1 septembrie 1887. 68 elevi
(67 ortodocşi, un mozaic; un german, 67 români). Corpul didactic. Învăţător – Cârdeiu
Filip (n. 13.11.1879), ortodox, pentru română.
8. Comăneşti. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 19 octombrie 1885. 186
elevi (162 ortodocşi, 24 mozaici; 24 germani, 162 români). Corpul didactic. Învăţător
superior – Ignatescu Alexander (n. 12.01.1876), ortodox, pentru română. Învăţători:
Buliga Ilie (n. 1.08.1879), ortodox, pentru română; Viorescu Ioan (n. 16.05.1885),
ortodox, pentru română. Ajutoare de învăţător – Iosep Elena (n. 1.09.1895), ortodoxă.
9. Costâna. Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 20 octombrie 1861. 224 elevi
(2 romano-catolici, 222 ortodocşi; 2 germani, 222 români). Corpul didactic. Învăţător
superior – Şandru Pastei (n. 22.03.1872), ortodox, pentru română. Învăţători: Cocârlă
Ioan (n. 6.04.1885), ortodox, pentru română; Berariu Elena (n. 11.08.1888), ortodoxă,
pentru română; Naherniac Pamfil (n. 15.01.1883), ortodox, pentru română. Ajutoare de
învăţător: Croitoriu Marta (n. 9.08.1892), ortodoxă; Hucan Valeria (n. 18.10.1894),
ortodoxă.
10. Hatna. Şcoală ruteană cu 5 clase, deschisă la 1 septembrie 1858. 255 elevi
(un romano-catolic, 3 greco-catolici, 246 ortodocşi, 5 mozaici; 6 germani, 3 români, 246
ruteni). Corpul didactic. Învăţător superior – Gelka Nikolai (n. 16.02.1872), ortodox,
pentru ruteană şi germană. Învăţători: Krakalia Anna (n. 20.12.1882), ortodoxă, pentru
ruteană; Haureletz Gabriele (n. 17.03.1886), ortodoxă, pentru ruteană şi germană; Laza
Alexander (n. 22.08.1885), ortodox, pentru ruteană; Iwanowicz Emilian (n. 29.10.1891),
ortodox, pentru ruteană şi germană.
11. Iacobeşti. Şcoală mixtă (o clasă română, o clasă maghiară), deschisă la 4
februarie 1905. 99 elevi (44 romano-catolici, 3 greco-catolici, 52 ortodocşi; 2 germani,
55 români, 2 poloni, 40 maghiari). Corpul didactic. Învăţători: Ohrenciuc Leon (n.
24.03.1885), ortodox, pentru română; Kis - Varday Julius (n. 20.02.1889), romanocatolic, pentru maghiară.
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12. Iacobeşti – Gura Solcii. Şcoală română cu o clasă, deschisă la 1 septembrie
1908. 66 elevi (60 ortodocşi, 6 mozaici; 6 germani, 60 români). Corpul didactic. Ajutor
de învăţător – Mateiciuc Eugen (n. 26.12.1890), ortodox.
13. Ipoteşti. Şcoală română cu 6 clase, deschisă la 1 septembrie 1887. 335 elevi
(335 ortodocşi; 335 români). Corpul didactic. Învăţători: Burac Leonti (n. 22.06.1883),
ortodox, pentru română; Voronca Emilian (n. 27.11.1885), ortodox, pentru română;
Bumbu Glicheria (n. 2.11.1890), ortodoxă, pentru română; Grămadă Iacov (n.
20.03.1891), ortodox, pentru română. Ajutori de învăţători: Sîrbu Victor (n. 4.02.1887),
ortodox; Reciuschi Emilia (n. 29.11.1892), ortodoxă.
14. Iţcani – Gară. Şcoală germană cu 5 clase, deschisă la 14 octombrie 1884.
245 elevi (99 romano-catolici, 31 greco-catolici, 20 ortodocşi, 23 evanghelici, 70
mozaici; 154 germani, 17 români, 17 ruteni, 55 poloni, 2 alţi). Corpul didactic. Director
– Piotrowski Leonhard (n. 6.11.1862), romano-catolic, pentru germană, ruteană şi
polonă. Învăţători: Kaufmann Heinrich (n. 31.01.1869), evanghelic, pentru germană;
Janowska Anna (n. 27.05.1880), romano-catolică, pentru germană; Seider Gittel (n.
20.03.1863), mozaic, pentru germană; Piechowski Helene (n. 13.03.1889), romanocatolică, pentru germană; Biedermann Marie (n. 20.12.1889), mozaică, pentru germană;
Rudolf Johann (n. 29.05.1891), evanghelic, pentru germană.
15. Lisaura. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 4 octombrie 1906. 126 elevi
(126 ortodocşi; 126 români). Corpul didactic. Învăţător superior – Palamariu Vasile (n.
29.12.1874), ortodox, pentru română. Ajutori de învăţători: Berariu George (n.
7.08.1886), ortodox; Cosmaniuc Mihaiu (n. 23.10.1892), ortodox.
16. Liteni. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 18 septembrie 1887. 199 elevi
(3 greco-catolici, 172 ortodocşi, 12 evanghelici, 12 mozaici; 26 germani, 172 români, un
rutean). Corpul didactic. Învăţători: Mleşniţa Meleti (n. 7.02.1863), ortodox, pentru
română; Manasterschi Eugen (n. 25.03.1887), ortodox, pentru română; Bărtoi Elena (n.
7.02.1890), ortodoxă, pentru română şi germană.
17. Liudi Humor. Şcoală română cu 2 clase, deschisă la 1 septembrie 1887. 139
elevi (138 ortodocşi, un mozaic; un german, 138 români). Corpul didactic. Învăţător
superior – Mitric Vasile (n. 3.01.1882), ortodox, pentru română. Învăţătoare – Mitric
Emilia (n. 10.04.1886), ortodoxă, pentru română.
18. Măreţei. Şcoală ruteană cu o clasă, deschisă la 7 octombrie 1905. 57 elevi
(54 ortodocşi, 3 mozaici; 3 germani, 54 ruteni). Corpul didactic. Învăţător – Hawryletz
Konstantin (n. 20.09.1881), ortodox, pentru ruteană.
19. Mihoveni. Şcoală română cu 6 clase, deschisă la 21 octombrie 1886. 356
elevi (22 romano-catolici, 6 greco-catolici, 324 ortodocşi, 4 evanghelici; 7 germani, 331
români, 3 ruteni, 15 poloni). Corpul didactic. Învăţător superior – Ţurcan Amfilochie (n.
18.05.1856), ortodox, pentru română. Învăţători: Wehrle Leopoldine (n. 18.01.1858),
romano-catolică, pentru germană şi română; Chodzakar Antonie (n. 15.11.1882), ortodox,
pentru germană şi română; Botezat Aglaia (n. 25.02.1886), ortodoxă, pentru română;
Grosariu Nestor (n. 25.09.1876), ortodox, pentru română; Chodzakar Asfadur (n.
2.07.1885), ortodox, pentru română; Bendas Petronella (n. 25.06.1888), romano-catolică,
pentru română.
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20. Mitocul Dragomirnei (română). Şcoală cu 7 clase, deschisă la 10
septembrie 1860. 353 elevi (353 ortodocşi; 353 români). Corpul didactic. Învăţător
superior – Stanescul Vasile (n. 10.02.1869), ortodox, pentru română şi germană.
Învăţători: Subcinschi Ioana (n. 3.07.1881), ortodoxă, pentru germană şi română;
Borosan Pentelei (n. 19.07.1879), ortodox, pentru română şi germană; Subcinschi Petru
(n. 4.09.1882), ortodox, pentru română; Romas Maria (n. 21.01.1886), ortodoxă, pentru
română; Romas Alecsandru (n. 17.05.1881), ortodox, pentru română; Totoescul Ştefan (n.
17.10.1884), ortodox, pentru română; Şleţer Sidonia (n. 9.08.1883), ortodoxă, pentru
română. Ajutor de învăţător – Hostiuc Ciprian (n. 18.08.1888), ortodox.
21. Mitocul Dragomirnei (germană). Şcoală cu 4 clase, deschisă la 14
septembrie 1910. 128 elevi (64 romano-catolici, 55 evanghelici, 9 mozaici; 128 germani).
Corpul didactic. Învăţător superior – Serfas Rudolf (n. 20.06.1881), evanghelic, pentru
germană. Învăţători: Fehler Johann (n. 30.12.1881), evanghelic, pentru germană; Janicki
Viktor (n. 17.01.1886), romano-catolic, pentru germană; Bilobram Marie Hel. (n.
27.04.1890), romano-catolică, pentru germană.
22. Pătrăuţi. Şcoală română cu 7 clase, deschisă la 16 octombrie 1860. 401 elevi
(2 romano-catolici, 399 ortodocşi; un german, 399 români, un polon). Corpul didactic.
Învăţător superior – Buliga Lucas (n. 5.04.1873), ortodox, pentru română şi germană.
Învăţători: Barbier Johann de (n. 25.01.1870), ortodox, pentru română; Rădăşan Nicolai
(n. 25.07.1878), ortodox, pentru română; Rădăşan Stefania (n. 20.10.1883), ortodoxă,
pentru română; Prelipcean Leon (n. 18.05.1875), ortodox, pentru română; Cniş Nistor (n.
26.10.1890), ortodox, pentru română. Ajutoare de învăţător - Brădăţan Minodora (n.
3.12.1892), ortodoxă.
23. Pârhăuţi. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 1 octombrie 1891. 226 elevi
(212 ortodocşi, 14 mozaici; 14 germani, 212 români). Corpul didactic. Învăţător
superior – Cantemir Eudoxiu (n. 24.06.1878), ortodox, pentru română. Învăţători:
Cantemir Natalie (n. 3.09.1881), ortodoxă, pentru română; Bocancea Meletie (n.
12.02.1887), ortodox, pentru română; Butnariu Ion (n. 22.03.1883), ortodox, pentru
română.
24. Reuşeni. Şcoală română cu o clasă, deschisă la 13 noiembrie 1906. 65 elevi
(61 ortodocşi, 3 evanghelici, un mozaic; 4 germani, 61 români). Corpul didactic.
Învăţător – Haivas Odiseus Eug. (n. 4.09.1890), ortodox, pentru română.
25. Romaneşti. Şcoală română cu 2 clase, deschisă la 1 februarie 1908. 164
elevi (159 ortodocşi, 5 mozaici; 5 germani, 159 români). Corpul didactic. Învăţători:
Varzariu Eugeniu (n. 23.12.1884), ortodox, pentru română; Varzariu Leontina (n.
3.10.1885), ortodoxă, pentru română.
26. Rus Mănăstioara. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 15 ianuarie 1897.
146 elevi (un romano-catolic, 143 ortodocşi, 2 mozaici; 3 germani, 143 români). Corpul
didactic. Învăţător superior – Clipa Vasile (n. 25.12.1865), ortodox, pentru română şi
germană. Învăţători: Repta Ioan de (n. 25.02.1888), ortodox, pentru română; Hreniuc
Niculai (n. 23.05.1888), ortodox, pentru română.
27. Rus Plavalar. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 1 noiembrie 1886. 151
elevi (148 ortodocşi, 3 mozaici; 3 germani, 148 români). Corpul didactic. Învăţător
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superior – Ursachi Pastei (n. 26.05.1867), ortodox, pentru română. Ajutori de învăţători:
German Niculai (n. 25.05.1887), ortodox; Stefaniuc Leocadia (n. 6.03.1892), ortodoxă.
28. Rus Poieni. Şcoală română cu o clasă, deschisă la 5 februarie 1906. 40 elevi
(40 ortodocşi; 40 români). Corpul didactic. Învăţător – Naherniac Dimitrie (n.
17.10.1884), ortodox, pentru română.
29. Scheia. Şcoală română cu 5 clase, deschisă la 29 decembrie 1884. 242 elevi
(242 ortodocşi; 242 români). Corpul didactic. Învăţător superior – Balintescul Vasile (n.
10.08.1868), ortodox, pentru română şi germană. Învăţători: Moldovan Petru (n.
29.04.1879), ortodox, pentru română; Cosmovici Vasile (n. 29.12.1879), ortodox, pentru
română şi germană; Ţurcan Aspasia (n. 11.01.1889), ortodoxă, pentru română; Ţurcan
Aurora (n. 1.02.1891), ortodoxă, pentru română şi germană.
30. Sf.Ilie. Şcoală română cu 6 clase, deschisă la 1 septembrie 1873. 334 elevi (3
romano-catolici, 24 greco-catolici, 304 ortodocşi, 3 mozaici; 3 germani, 331 români).
Corpul didactic. Învăţător superior – Cojocariu Nicolai (n. 6.07.1873), ortodox, pentru
română şi germană. Învăţători: Reuţ Olga (n. 12.11.1873), ortodoxă, pentru germană şi
română; Reuţ Ioan (n. 13.02.1877), ortodox, pentru română şi germană; Bondar Dimitrie
(n. 3.04.1879), ortodox, pentru română; Cojocariu Paraschiva (n. 25.11.1881), ortodoxă,
pentru română şi germană; Olariu Vasile (n. 19.06.1890), ortodox, pentru română.
31. Soloneţ. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 1 septembrie 1890. 138 elevi
(3 greco-catolici, 128 ortodocşi, 7 mozaici; 7 germani, 131 români). Corpul didactic.
Învăţători: Pral Eduard (n. 5.10.1862), ortodox, pentru română; Damian Partenie (n.
2.02.1880), ortodox, pentru română. Ajutoare de învăţător - Lupu Maria (n. 30.01.1891),
ortodoxă.
32. Stroieşti. Şcoală română cu 5 clase, deschisă în 1861. 424 elevi (un grecocatolic, 421 ortodocşi, 2 mozaici; 424 români). Corpul didactic. Învăţători: Ţeran
Alexandru (n. 16.03.1856), ortodox, pentru română; Buliga Modest (n. 30.05.1881),
ortodox, pentru română; Gemeniuc Dimitrie (n. 5.10.1878), ortodox, pentru română;
Sorocean Teofil (n. 13.11.1885), ortodox, pentru română; Sorocean Domnica (n.
8.10.1889), ortodoxă, pentru română.
33. Suceava (germană) – de băieţi. Şcoală cu 10 clase, deschisă la 3 februarie
1784. 473 elevi (187 romano-catolici, 38 greco-catolici, 3 ortodocşi, 10 evanghelici, 232
mozaici, 3 alţii; 411 germani, 4 români, 18 ruteni, 40 poloni). Corpul didactic. Învăţător
superior – Berhang Johann (n. 26.04.1863), romano-catolic, pentru germană şi română.
Învăţători: Fränkl Leonhard (n. 29.03.1855), mozaic, pentru germană; Kipper Heinrich
(n. 16.10.1871), evanghelic, pentru germană; Meixner Marie (n. 24.04.1881), romanocatolică, pentru germană şi română; Zybaczynska Beatr. (n. 4.09.1878), romano-catolică,
pentru germană şi română; Tepperberg Emilie (n. 22.10.1875), evanghelică, pentru
germană; Rosbroy Rudolf (n. 13.05.1881), romano-catolic, pentru germană şi română;
Baying Karl (n. 26.01.1880), romano-catolic, pentru germană; Huß Maximilian (n.
18.01.1885), romano-catolic, pentru germană; Trabert Julius (n. 3.09.1888), romanocatolic, pentru germană şi polonă; Holzdräger Viktor (n. 1.12.1884), romano-catolic,
pentru germană. Candidată de probă – Schüttler Alexandra (n. 17.04.1884), romanocatolică, pentru germană şi polonă.
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34. Suceava (germană) – de fete. Şcoală cu 10 clase, deschisă la 3 februarie
1784. 511 eleve (183 romano-catolice, 3 armene catolice, 45 greco-catolice, 10 ortodoxe,
19 evanghelice, 241 mozaice, 10 alte; 442 germane, 2 românce, 24 rutene, 34 polone, o
maghiară, 8 alte). Corpul didactic. Directoare – Jurkiewicz Antonie (n. 4.05.1851),
romano-catolică, pentru germană, maghiară şi română. Învăţătoare: Remde Leokadia (n.
19.01.1859), evanghelică, pentru germană şi română; Hubrich Gisela (n. 20.05.1863),
romano-catolică, pentru germană; Berhang Mathilde (n. 14.03.1863), romano-catolică,
pentru germană şi română; Feller Hermine (n. 29.09.1863), romano-catolică, pentru
germană; Brodner Bertha (n. 19.07.1871), romano-catolică, pentru germană şi română;
Hecht Feige (n. 1873), mozaică, pentru germană; Gaube Emilie (n. 9.02.1874), romanocatolică, pentru germană şi română; Parolla Jeanette (n. 12.08.1872), mozaică, pentru
germană şi română; Goldstein Mina (n. 8.11.1877), mozaică, pentru germană şi română;
Meixner Marie (n. 24.04.1881), romano-catolică, pentru germană. Candidată de probă –
Meixner Ludmilla (n. 4.05.1892), romano-catolică, pentru română.
35. Suceava (română) – de băieţi. Şcoală cu 5 clase, deschisă la 20 septembrie
1906. 245 elevi (2 romano-catolici, 3 greco-catolici, 237 ortodocşi; 245 români). Corpul
didactic. Director – Botezat Eugen (n. 13.12.1859), ortodox, pentru română şi germană.
Învăţători: Sorocean Ştefan de (n. 26.12.1868), ortodox, pentru germană, română şi
ruteană; Al-Preutesei Alex. (n. 17.03.1870), ortodox, pentru română şi germană;
Rodinciuc Procopie (n. 7.07.1874), ortodox, pentru română; Borosan Pentelei (n.
19.07.1879), ortodox, pentru română şi germană.
36. Suceava (română) – de fete. Şcoală cu 6 clase, deschisă la 20 septembrie
1906. 271 eleve (o greco-catolică, 268 ortodoxe, 2 alte; 271 românce). Corpul didactic.
Învăţătoare: Covaşă Helene (n. 16.05.1873), ortodoxă, pentru română şi germană;
Georgian Aspasia (n. 4.02.1882), ortodoxă, pentru română şi germană; Piţul Aurora (n.
14.11.1883), ortodoxă, pentru română şi germană; Sotniţchi Glicheria (n. 14.12.1887),
ortodoxă, pentru română şi germană; Verenca Aglaia (n. 17.06.1883), ortodoxă, pentru
română; Fleischer Maria (n. 25.03.1888), ortodoxă, pentru română. Botezat Maria (n.
2.01.1894), ortodoxă, candidată de probă pentru germană.
37. Suceava – Bulaia. Şcoală polonă cu o clasă, deschisă la 4 noiembrie 1912.
72 elevi (72 romano-catolici; 72 poloni). Corpul didactic. Ajutor de învăţător – Gura
Franz (n. 1.01.1890), romano-catolic.
38. Tişăuţi. Şcoală română cu 3 clase, deschisă la 14 noiembrie 1887. 105 elevi
(105 ortodocşi; 105 români). Corpul didactic. Învăţător superior – Mleşniţă Gavriil (n.
17.03.1858), ortodox, pentru română şi germană. Învăţători: Ieremciuc Ieremie (n.
28.04.1877), ortodox, pentru română şi germană; Franciuc Ecaterina (n. 19.07.1887),
ortodoxă, pentru română.
39. Todireşti. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 3 septembrie 1890. 200
elevi (6 romano-catolici, 191 ortodocşi, un evanghelic, 2 mozaici; 9 germani, 191
români). Corpul didactic. Învăţător superior – Muntean Georg (n. 12.03.1871), ortodox,
pentru română. Învăţători: Isopescul Tecla (n. 10.01.1881), ortodoxă, pentru română;
Isopescul Xenofon (n. 1.08.1884), ortodox, pentru română; Sârbul Aglaia (n. 12.11.1889),
ortodoxă, pentru română.
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40. Uideşti. Şcoală română cu 7 clase, deschisă la 1 ianuarie 1866. 388 elevi (un
romano-catolic, 380 ortodocşi, 7 mozaici; 8 germani, 380 români). Corpul didactic.
Învăţător superior – Botezat Nicu (n. 20.01.1868), ortodox, pentru română. Învăţători:
Cosmiuc Vlad (n. 4.08.1882), ortodox, pentru română; German Dimitrie (n. 26.10.1882),
ortodox, pentru română; Halip Dorimedont (n. 26.02.1884), ortodox, pentru română;
Verenca Emanuil (n. 29.04.1887), ortodox, pentru română. Ajutoare de învăţători:
Verenca Elena (n. 8.03.1886), ortodoxă; Voronca Aglaia (n. 25.08.1892), ortodoxă.
41. Zăhăreşti. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 4 octombrie 1890. 204 elevi
(un greco-catolic, 201 ortodocşi, 2 mozaici; 2 germani, 201 români, un rutean). Corpul
didactic. Învăţător superior – Sabin Ilie (n. 27.05.1880), ortodox, pentru română.
Învăţător – Obrejă Arsenie (n. 27.10.1883), ortodox, pentru română. Ajutoare de
învăţători: Obrejă Blanca (n. 28.12.1883), ortodoxă; Halip Veronica (n. 19.06.1892),
ortodoxă.
Şcoli particulare.
1. Călineşti Ienachi. Şcoală română cu 2 clase, deschisă la 4 noiembrie 1912.
126 elevi (126 ortodocşi; 126 români). Corpul didactic. Învăţător – Ohrenciuc Leon (n.
24.03.1885), ortodox, pentru română.
2. Călineşti Cuparencu. Şcoală română cu o clasă, deschisă la 4 noiembrie
1912. 121 elevi (5 romano-catolici, 115 ortodocşi, un mozaic; 6 germani, 115 români).
Corpul didactic. Ajutor de învăţător – Costiuc Constantin (n. 21.05.1887), ortodox,
pentru română.
3. Iţcanii Noi. Şcoală germană cu o clasă, deschisă în 1840/41. 110 elevi (24
romano-catolici, 9 greco-catolici, 2 ortodocşi, 72 evanghelici, 3 mozaici; 88 germani, 2
români, 3 ruteni, 17 poloni). Corpul didactic. Învăţător – Schneikart Friedrich (n.
4.08.1858), evanghelic, pentru germană.
4. Lipoveni. Şcoală rusă cu o clasă, deschisă în 1889 – era închisă.
5. Măreţei. Şcoală română cu 4 clase, deschisă la 16 noiembrie 1910. 262 elevi
(un romano-catolic, 255 ortodocşi, 6 mozaici; 7 germani, 255 români). Corpul didactic.
Învăţători: Cocârla Ioan (n. 6.04.1885), ortodox, pentru română; Fediuc Vasile (n.
28.12.1889), ortodox, pentru română; Ioaneţiu Eusebie (n. 9.04.1892), ortodox, pentru
română. Ajutoare de învăţători: Fediuc Stefanie (n. 4.11.1893), ortodoxă; Şaşchievici
Leontine (n. 2.07.1894), ortodoxă.
6. Suceava. Şcoală armeană cu 2 clase, deschisă în 1777. 5 elevi (5 armeni
ortodocşi). Corpul didactic. Director – Gaina Garabeth (n. 30.05.1863), armean
ortodox, pentru armeană şi română. Ajutori de învăţători: Owaghim Gedeon (n.
11.03.1882), armean ortodox, pentru armeană şi română; Diakon Anna (n. 30.06.1888),
armeană ortodoxă, pentru armeană.
Total districtul Suceava: 47 şcoli (6 germane, 35 româneşti, 2 rutene, una
polonă, una rusă, una armeană, una româno-maghiară); 182 clase (32 germane, 140
române, 6 rutene, una polonă, una maghiară, 2 armene); 9.632 elevi (722 romano-catolici,
171 greco-catolici, 7.783 ortodocşi, 232 evanghelici, 698 mozaici, 26 alţi; 1.442 germani,
7.529 români, 367 ruteni, 238 poloni, 41 maghiari, 15 alţi). Corpul didactic. 195 cadre
didactice (26 învăţători superiori, 139 învăţători, 27 ajutori de învăţători, 3 candidate de
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probă; 150 ortodocşi, 27 romano-catolici, 8 evanghelici, 7 mozaici, 3 armeni ortodocşi;
24 abilitaţi pentru instruire numai în limba germană, 93 – numai în română, 3 – numai în
ucraineană, unu – în maghiară, unu – în armeană, 39 – în română şi germană, 3 – în
ucraineană şi germană, doi – în polonă şi germană, doi – în armeană şi română, 24 – fără
abilitare).
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