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Numiri geografice uzitate în Bucovina şi însemnarea lor 

Arşita — loc! lipsit de pădure, expus soarelui (term. uzitat numai la munte). 
Bahnă — teren mlăștinos, șes, inundabil. 
Dil — deal (term. slav strieat). 

Grunj — pise, vîrf de munte (term. f. vechi de origine dubioasă). 
Hiitte — de la term. minier germ. Hiittenwerk (fonderie), Glashiitte (topitorie de stielă), din care 

- populaţia rom. a format cuvintul bută (fabrică). 

Kiezera — proeminență muntoasă cu pădure (term. slav). 
Losowa, losok, lisok (păduros, pădurice, term. slav). 

Lmuezyna — luminiş de codri, curătură (termen slav uzitat în regiunea muntoasă). 
Maleij — mic (term. slav). 

Măgura — munte mai mic, izolat. 

Obeina sau Wipezina — plaiu, poiană (de la term. slavi ovca şi aciuca — oaie]. 
Preluca — rărişte de codru la munţi. | 
Prislop — plaiul ce desparte o obărşie de ape de alta (în geogr. germ. Wasserscheide). 
Potok — pîriu (term. slav). 
Starea — vechie (term. slav). 

Tarniţa — în sens de încovăială (term. tartar pentru şea). 
Ustie sau useie — gură (term. slav), 
Welikij — mare (term. slav). 
W yszij — mai înalt (term. slav), 

Observaţiuni la text 

Bucovina fiind locuită în districtele de N. mai mult de Ruteni, nomenclatura politică prezintă 
numiri slave, destul de numeroase. Pentru aşezarea acestor nume înt'un dicționar, menit a servi exclusiv 
publicului romînese, s'a adoptat ca normă ca numele slav respectiv să se serie pe romîneşte şi în paren- 
teză numai cu ortografia, oficială slavă austriacă, adoptată pe urma regimului administrativ polon, încă 
pe vremea cînd Bucovina forma un cere galiţian. Conform cu această ortografie, se vor observa deci 
echivalentele consonantice precum urmează: - 

c egal în romîneşte cu ţ 

cz » 3 - » e (i şi e) 

J n» » "n » i 

k » n » n e 

SZ 5 o» n »$ 
 Z » n n n] 

W » > Pi . 

Y n n » »„ăsaui 
Datele statistice finale indicate la comunele urbane și rurale arată numai suprafeţele pămînturilor 

aflătoaze în posesiunea locuitorilor respectivă și n'au a face cu suprateţele geografice arătate la început. Tot 
aşa şi animalele de casă constatate prin recensămîntul statistieei.de la 1896, nu privesc decit averea 
individuală din localităţi:



Il 

Lucrările consultate la redactarea Dicţionarului Geografic al Bucovinei. 

„Die Bukowina „ eine allgemeine Heimatkunde verfasst anlăsslich des 5Ojihrigen Regierungsjubi- 
leums Sr. Majestăt des Kaisers Franz Joseph dureh die Gensdarmerie des Landes. 

Special-Ortsrepertorium der Bukowina, herausgegeben von der k. k. statistisehen Centralcommission. 
Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Ilerzogtums Bukowina. 
General Spleny's Besehreibung der Bukowina. 
Oesterreieh in YWort u.: Bild, „Geschichte der Bukowina“, bearbeiret von Dr. Dem. Onciul. 
Zur Geschichte der Bukowina, von Dr. Dem. Oaeiul. 
Românii în Dacia Traiană, de Dr. Dem. Onciul. | A , 
Kleine Studien zur Kunde der Bukowina, von Dr. R. Kaindl. 
Geschichte der Bukowina von den âltesten Zeiten bis zur Gegenwart, von Dr. R, Kaindl. 
Kurze Landeskunde der Bukowina, von Dr. R. Kaindl. : 
Topographische Beschreibung der Bukowina, von I. Pollek. 
O pagină din istoria Bucovinei, de Dr. I. G. Sbiera. 
Die Vereinigung der Bukowina mit Galizien, v. Dr. Pollek. 
Suezaxwa/s ălteste Denkmăler, von Prof. YVilh. Sehmidt. 
Prihistorisehe Stndientour in die Bukowina v. Szombaty. 
„Beitrăge zur Geschichte der Moldau und: Bukowina, 9 vol., von Franz Adolf YVickenhauser. 
Historisehe Darstellung der Bukowina, von Daniel Werenka. 
Heimatskunde der Bukovina, von Kozak u. Fischer. 
Din scrierile lui Dimitrie Dan (asupra Bucovinei). 
Geschiehtliche Bilder aus der Bukowina, von Dr. Ziegler. 
Schematismus der Bucovinaer gr.-or. Arehiepiscopal- -Dideese. 
Oesterreichischer Zentralkataster 

Hărţi: 

Harta Statmajorului austriace la, 1/200.000 
» » 2 n» 1/25.000 
, , , „ 1/730.000 
» ipsometrică a Statm. Austr. „ '/750.000



Adam, munte, 1017 m. alt., în 
vecinătatea com. Pojorita, dis- 

„trictul Câmpulung, făcînd par- 
„te din Obcina-Flocenilor, ra- 
mificaţiune a sistemului mun- 
tos Rarăul, 

Adina, piriu, izvorăşte de: sub 
muntele Deacul, şi vărsindu-se 

în piriul Platoniţa, formează cu 
elun afluent la dreapta piriu- 
lui Gemine, distr. Cimpulung 
(v. Platoniţa şi Gemine)... 

Adincata, afluent mic al pir. 
Glit (v. Glit), cu care se îm- 

- preună mai jos de com. Glit, 
distr. Rădăuţi. 

Afinicelul-Mare, pirii, afluent 
pe st. Bistriţei; izvorăşte de sub 

“poalele muntelui Fruntea, distr. 
. Cimpulung. 

Afiniţa, culme mică laterală, 
se desprinde din şirul Obcina- 
Mare sau Arşiţa, în direcţiuriea 

„Văii Moldoviţa, distr.' Câmpu- 
lung, avind şi un pisc cu 
acelaş nume, de 1028 m. (v. 

Obcina-Mare sau Arşiţa). 

Albovăţul, complex de mici 
coline şi finețuri; spre N. 

„de com. Budineţ, distr. Storo- 
„jineţ.. 

6231, — Dicționarul Bucorinel. 

Alexandersdori, 

  

  

Este tăiat de drumul princi- 
pal Storojineţ-Vicovul-de-sus. 

Alexa Drangu (vezi „Dealul 
Alexa“). 

colonie de 
Germani, înființată pe teri- 
toriul com. Bahna. Sa numit 
astfel în onoarea baronului 

Alexandru de Vasilco. E pen- 
- dinte de moșia acestuia, Ber- 
homet-pe-Siret, distr. Vijniţa. 

Are 150 locuitori şi o școală 
particulară cu o clasă; puţinii 

locuitori gr. or. ţin de biserica 
din Cereşenca (Czereszenka). 

Althiitte (rom. Huta-Vechie), 
con. rur., distr. Storojineţ, aşe- 

zată pe ambele maluri ale pi- 
riuluiZubroviţa, afluent al riute- 

- ului Ciudei. 
Suprafaţa 7:71 km= impre- 

ună cu Neuhiitte (Huta-Nouă); 
populaţia 1123 locuitori, în ma- 
joritate germană, de religie 
rom. cat. 

Este în apropiere de drumul 
- districtului Ciudei-Putna; are 

o şcoală pop. şi o biserică 
filială ce ţine de parohia cu 
hramul . „Naşterea Sf. Joan“ 

din Crasna Ilschi. 
A fost fondată la 1793, cu 

ocazia înființării primei fa-   

brici de sticlărie bucovincană 

în acest loc, de unde vine și 
numele „Huta“ (adică Hiitte= 

scurtare din Glashiitte, ce în- 

seamnă pe nemţeşte fabrică de 
sticlărie), aducindu-se lucrători 

Germani dela Lubaczov (Ga- 
liţia), cari împreună cu cei 
ciți-va Slovaci aduşi mai tir- 
ziu, aă format apoi o colonie. 

Populaţia, rămasă pînă as- 
tă-zi germană, se ocupă cu 

agricultura şi cu meseria de 

dulgherie ambulantă. 

Această comună, împreună 
“cu Neuhiitte, posedă 353 hect. 

pămînt arabil, 138 .hect. fine- 

țuri, 13 hect. grădini, 274 hect. 

izlaz, 1895 hect. pădure. 

Se găsesc 104 cai, 431 vite 
cornute, 288 porci, 28 stupi. 

Althiitte, tirlă, locuitorii îi. zic 
Huta-Vechie, ţine de moșia 
Huta-Nouă din districtul Sto- 
rojineţ. Are 19 locuitori... 

Alunişul, torent, care: dă în pi- 

riul Izvorului. Acest din urmă 

împreună cu Cobiloara for- 
mează începuturile riului Su- 
ceava. Alunişul naşte. din 
muntele Alunişul (1291 m.) și 
Hrobii (1505 m.), nu - departe 
de satul. Suliţa (sau Moldova) * 
distr.- Rădăuţi.



ALUNIȘUL 

Alunişul, raite, 1368 m., pe ho- 

tarul dintre Bucovina şi Ro- 
minia așezat în partea de $. a 
culmii zisă „Căpăţina-Grebe- 
nului“ care desparte la S.-V. 

basinul Bistriţei- -Moldovei de al 
Bucovinci. 

Alunişul, maunte, se află la E. 
de monastirea Putnei, distr. 

Rădăuţi. Alunişul face parte 

din sistemul Obcinei Mari sai 
Arşiţei, care sistem este for- 
mat din un prim lanţ înain- 
tat al Carpaţilor ce se întinde 
între Suceviţa şi Putna în di- 

"recţia NE-SV. de la gura Put: 
nei la g. Voivodesei, înălțindu- 
se odală cu schimbarea con- 

” stituţiunii geologice a solului 

“ Vasupra podişului bucovinean 
“sub numele Magura - Mare 
"(832 m.), apoi sub numele 
Alunişul, 

- 930 m.) şi Petroasa (874 m.). 
- Al doilea lanţ tot intorientarea 
NV-SE, îl formează Dealul- 

Secerei, Bitca-Corbului (1007 
m.) şi Dealul-Rău (1828 m.) 
de la confluența Putnişoarei 
la confluenţa Voivodesei (vezi 

- şi Obcina-Mare). 

Atuanul (1667 m.), al doilea mai 
înalt munte după Giumalău 
(1857 m.) din grupul Giumalău- 

- Rărău,fără a excepta chiar Ră- 

răul, care nu are de cit 1653 m. 

Alunul şi Giumalăul se deose- 
besc de Rărău şi prin consti- 

tuțiunea geologică. 
Se -află în apropiere de lo- 

calit. Valea-Putnei, distr. Cim- 
* pulung. Creasta Gimalău-Alun 
întinsă din Bistriţa în Moldova 

orientală în direcţiunea NE- 
SV şi constituită din terenuri 
arhaice, este coprinsă intre vl.: 
Putnei (vest) şi vl. Giorostenii 
(răsărit), afluenţi ai Moldovei 
Şi doui mici afluenţi ai Bis- 
triţei. 

(906 m.), Haciung | 

  

Andreasfalva, com. rur., distr. 
Rădăuţ, aşezată pe malul drept 

al riului Suceava, în vecină- 
tatea com. F'rătăuţul-Vechii şi 
la N. de oraşul Rădăuţi. 

" Suprafaţa 21.32 km.:; popu- 

laţia 2u40 locuitori, maghiari, 

de relig. rom. cat. şi o parte 
conf. ev. 

Se compune: 1) din vatra 
satului, care, împreună cu tirla 

Cut, numără 2025 locuitori; 

şi 2) din ferma Dorneşti (v. 
Dorneșşti, fermă). 

Are două străzi longitudi- 
nale, pe marginea cărora sunt 
inşirate case uniforme şi le- 

„gate unele de altele, după ar- 

hitectura caracteristică acestui 

popor. Aceste 2 străzi se con- 

topesc la marginea comunei 
îintr'una singură care comunică 

de o parte cu Frătăuţul-Noii, 
iar de alta cu Hadicfalva. In 
lăţime comuna e străbitută de 

un drum distr. ce vine de la 
Rădăuţ şi se prelungeşte apoi 

-pină la hotarul distr. Siret, 
unde se uneşte cu alt drum 
distr. ce vine de la Frătăuţul- 

„Noi, şi se continuă spre ora- 
şul Siret. 

Are2 şcoli maghiare, o bise- 
rică rom. cat. şi una evange- 

lic de. confesiunea helvetică. 
Colonie înființată la anul 

1785 pe teritoriul vechiului sat 

romiînesc AMlăneuţi, de nume- 
roase familii de maghiari, ve- 
nite din Moldova. 
Numele coloniei (falva= sat) 

sa dat în onoarea generalului 

Andrei Hadik, baron de Fu- 

tak. , 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi mai ales: cu _creşte- 
rea vitelor, escelind printr'o 
bună prăsilă de cai. 
Comuna posedă 1548 hect. 

păm. arabil, 211 hect. finaţuri, 

19 hect. grădini, 183 hect. iz- 
laz, 53 hect. pădure, 

Arbora (rom. 

  

ARBORA 

Se găsesc 340 cai, 773 vite 

cornute, 257 oi, 540 porci. 

Andreasfalva, moșie mică, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 
Hardeggthal, distr. Rădăuţi, 

Are o casă și 4 locuitori. 
Coprinde pe lingă sine:şi tirla 
Saha. 

Arbore), corn. 
rur., distr. Gura-Humora, așe- 
zată pe ambele părţi ale pi- 
riului Solca, la confluența sa 
cu piriul Glitului. 

Suprafaţa 41.17 km:; popu- 
laţia 2896 locuitori, dintre cari 

- trei părți. romini, restul ger- 
mani şi israeliți; relig. gr. or. 

- pentru majoritate, rom. cat., 
ev. şi .mosaică pentru rest. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 4731 locuitori și din 
cătunul Bodnăreni. 

Este legată cu comunele din 
vecinătate Burla, Iazlovăţul 

- şi Botuşna prin drumuri dis- 
trictuale; cu Solca, printr'un 
drum principal; iar cu Glitul 
printr'unul comunal 

Are un oficiă poştal; o școală 
populară romincască cu 4 clase, 
înfiinţată la 1844 şi una par- 
ticulară evang. cu o clasă, în- 
fiinţată mai tirziă; o biserică 

parohială cu hramul „Tăerea 
Capului SI. loan Botezătorul“, 
zidită din piatră, la 1502, „de 

Luca Arbore, pircăleăl_Su- 

cevei. Poporul crede că sub 
zidul bisericei, care e. gros de 

2 metri, Sar fi ascunzind su- 

terane cu comori. 
Are ocasă de economie romi- 

nească şi alta germană, apoi 

un fereste și mai multe mori. 
Localitatea purta odată nu- 

mele de Solca-de-Jos, fiindcă 

ținea. de teritoriul com. Solca, 
. care teritoriă a fost cumpărat 

la 1592 de pircălabul Arbore. 

După moartea acestuia (deca-



ARBORA 

pitat fiind de 1523), sa inființat, 

-pe acest teritoriu. satul Ar- 

bora, pomenit, pentru prima 
“dată la 1576. La 1598 satul 
a trecut în proprietatea Mitro- 
politului Sucevei, Gh. Moghilă, 

“care Pa dăruit, în acelaşi an, 
minăstirei Suceviţa. La ocu 
parea Bucovinei, sai stabilit 
“aci multe familii rom. din Tran- 

silvania; iar lu anul 1787, au 
fost aduşi şi colonişti germani. 

Populaţia, se ocupă în ge- 
neral cu agricultura şi cu pră- 
sila de vite; sărăcimea trece 

peste vară în Rominia, la 
munca cimpului. 

Comuna posedă 2950 hect. 
pămint arabil, 315 hect. fine- 
țuri, 40 hect.'grădini, 849 hect, 
izlaz, 437 pădure. 

Se găsesc 340 cai, 2317 vite 

cornute, 1880 oi, 2646 porci, 

240 stupi de albine. 

Arbora, tirlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. spec. Solca, distr. 
Gura-Humora. 

Ardaloaia, afluent din stînga al 
pir. Izvorul-Negru, care se 
varsă în Moldova. (v. Izvorul- 
Negru). 

Ardiţa, deal, (453 m.), ţine de 
regiunea colinară de la sudul 

Vâii Prutului şi sc găsește pe 
şiruleţul dintre Siret şi Mol- 
niţa (granița Moldovei) d'a- 
supra com. Tereblecea, distr. 
Siret. 

Ardiţa, complex de livezi şi 

păduri, la V. de localitatea 

Sinăuţii-de-Jos, distr. Siret. 

Argelul, sat, distr. Cimpulung, 
aşezat pe riul cu acelaşi nume. 

Suprafaţa! 5710 km*; popu- 
laţia 275 locuitori, ruteni; de 

„relig. gr.-or., şi cari se romani- 
zează foarte încet.       

Cuprinde, pe lingă vatra sa- 
tului, 139 locuitori şi cătunele: 

Bradul, Dubul, Poharul. Po- 

loneanca, hRoseș, precum şi 
tîirla Plaievca. 

Este legat cu Ruşi-Moldo- 
vița printr'un drum mare, 
comunică apoi cu Putna, adică 

valea Sucevei, printr'un dru- 

meac de călărie, ce trece peste 

muntele Oglinda, precum şi 
cu Breaza, adică valea Bro- 

- dinei, printr'o potecă ce trece 
peste muntele Sihloia (1225 m.). 

Ca parohie, ţine de biserica 
din Ruşi-Moldoviţa; școală nu 

are, La 1776, era în posesia 
minăstirei Moldoviţa. 

Populaţia, formată din Hu- 
țani şi din colonişti transilvă- 
neni, se ocupă cu exploatarea 

pădurilor. 
Satul posedă 17 hect. pămînt 

arabil, 498 hect. fineţuri, 1 hect. 
“grădini, 600 hect. izlaz, 108 hect, 

poeni, 4446 hect. pădure, 

Se găsesc 75 cai, 573 vite cor- 
nute, 980 oi, 244 porci şi 16 

slupi. 

Argelul, nume ce-l arc rîuleful 
Moldoviţa de la locul de izvo- 

rire şi pănă la satul Argel, distr. 

Cimpulung (v. Moldoviţa). 

Argestrul, cătun, situat pe vl. 

Bistriţei, pendinte de tirgul 
Dorna- Vatra, distr. Cimpu- 
lung. | 

Are 213 locuitori romini, 

&r.-or., 0 şcoală populară cu 

o clasă şi un cimitir cu capelă. 

Argestrul, pădure, în apropie- 
rea com. cu acelaş nume, distr. 
Cimpulung. 

Argestrul, afluent pe st. Bis- 
triței, se formează din mai 
multe piriiaşe ale căror izvoare 
sint opuse cu ale Putnei, de 

cari sînt despărțite prin culmea   

ARȘIȚA-HUHULUI 

Mestecăneştilor; se varsă în 

Bistriţa lingă com. cu acelaş 
nume, străbătind în cursul său 

pădurea Argestrului şi plaiul 
 Arşiţă- "Porcului, distr. Cimpu- 

lung. | 

Argestrul, pădure, la N. de piriul 
cu acelaş nume, distr. Ci impu- 
lung. 

Arseneasa, afluent din dr. Mol- 

dovei, curge între Arsencasa 
(1237 m.) şi Arşiţa-Holmului 
(1279 m.) și dă în Bistriţa mai 
jos de com. Fundul-Yoldovei, 
distr. Cimpulung. 

Arseneasa, cătun, pendinte de 
“com. rur. Fundul- Moldovei, 

distr. Cimpulung. 
Are 29 case şi 113 locuitori, 

romini, gr.-or, 

Arşiţa, munte (1338 m.), situat 
pe linia despărţitoare a apelor 

Brodinei, ale Izvorului şi Su- 
„cevel ; se : găseşte la Nord- 

Estul localităţii Izvor, distr. 

Rădăuţi. 

Arşiţa, fermă, pendinte de moșia 
Marginea, distr. Rădăuţi. 

Arşiţa-Caprei, munte (1125 m. 

alt.), situat la V. de muntele 
Măgura-Bătrină (1155 m.), fă- 
cînd parte din Obcina-Ursului, 
ramificaţiune a muntelui Ră- 
răul, distr. Cimpulung. 

Arşiţa-Gingei, firlă, pendinte 

de com. rur. Negrileasa, distr. 

“Cimpulung. 
Are 3 case şi 14 locuitori. 

Arşiţa-Huhului, (1279m.), paun- 
te, situat pe coama trans- 

versală a sistemului carpatic, 

ce pleacă de la Iacobeni și în- 
soţeşte pe partea de N. pină 
la Pogorita depresiunea stră-



ARȘIŢȚA:TANULEI 

bătută de „drumul Mestecă- 

“neștilor*, dintre Dorna-Vatra 
„Şi Cimpulung. 

Arşiţa Tanulei, înălțime (976 
m.), aproape de confluența 
Moldoviței cu pir. Dragoşa, 
făcînd parte din creasta .mun- 
toasă a lusei.şi Lupoaci (1163 
m.), distr. Cimpulung. 

“Arşiţa-Văcarilor, munte, (1018 
m.) ţine de munţii mărginași 

: din sudul Bucovinei. (v. Car- 
„paţii Bucovinei) 

Arşovăţul, afluent: pe st. riu- 
lețului Siretul-Mic; izvorăşte 
de sub dealul Humoria (508 
m.) şi se varsă în Siretul-Mic, 
mai sus de com. Cupca, distr. 
Storojineţ. 

Arşovăţul, conaplex de coline 
și văi: mici, distr. Storojineţ. 

Are ca localităţi mărginașe, 
“Humoria “la N., Pătrăuţul-de- 
sus la V., Micul-Siret la S. şi 

locurile arabile ale com. -Ca- 
rapciu şi Iordăneşti, la E. 

Din el izvorăsc piraele: Ar-   

4 

şovăţul, Mocreţul Şi Duşa, toate 
afluente pe slinga ale Siretu- 
lui-Mic. 

Ascuncelul, pirîă, ailuent pe 

dreapta al riului Suceava, iz- 
vorăște de sub dealul Cotos 
(986 m.), distr. Rădăuţi. 

Ascunsul, cătun, pendinte de 
com. rur.Ruși-Moldoviţa, distr. 
“Cimpulung. 

Are 119 locuitori, Huţani 
gr. or, 

Ascunsul, afluent mic, pe dr. 
Sucevci; izvorăşte de sub mun- 
ţii Măgură (1159) şi Şan- 
drul-Mare (1145) şi se varsă 
în Suceava, mai jos de her- 
„ghelia statului Frasin, dis- 
trictul Rădăuţi. - | 

Ascuţita-Mare, munte, (1019 m. 
alt.) în spre V. de com. .Fra- 
sin, între valea Suha şi. piriul 
Sălătrucul, districtul Cimpu- 
lung. 

Ascuţita-Mică, munte, (932 m. 
alt.), la N. de Ascuţita-Yare,   

AUGUSTENDORF 

între riul Moldova la E. şi 
piriul Sălătrucul la V., distr. 

„ Cîmpulung. * 

Augustendorf, (rom. Mesteceni), 
com. rur., districtul Storoji- 
neț, .așezată pe Siretul - Mic 
în partea de N. a Bănilei-Mol- 

"doveneşti. 
* Suprafaţa 4.72 km.?; popu- 

laţia +25 locuitori, în majori- 
tate colonişti germani; relig. 
rom. cat. 

Este tăiată de drumul dis- 
trictual Bănila-Moldovenească- 
Budineţ; are o şcoală pop.; 
locuitorii romini ţin de biserica 
parohială cu hramul „Inălţa- 
rea Domnului“ din Bănila-Mol- 

„ dovenească. . 
A fost fondată la anul 1850, 

“pe teritoriul comunei Bănila- 
Moldovenească, de o colonie 
de germani veniţi din Boemia 
în vederea înfiinţării unei fa- 
brici de sticlă. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vite- 
lor. 

Se găsesc 95 cai, 230 vite, 68 
porci, 24 stupi,



Babiciova (Bubiczowa), cătun, 
pendinte de satul Mihova-de- 
Jos, com. rur: Mihova, distr. 
Vijniţa. 

Are 277 locuitori ruteni, 
gr. or. Este numai o a treia 
parte din localitatea cu acest 
nume; cele-Palte 2 părţi de- 
pind, tot sub acest nume, de 
satele: Mihova-Măidan şi Mi- 
hova-de-Sus (v. aceste cu- 
vinte),. 

Babiciova (Babiczowa), edtun, 
pendinte de satul Mihova-Măi- 
dan, com, rur, Mihova, distr. 
Vijniţa. 

Are 7 case şi 37 locuitori. 

Babiciova (Babiczowa), cătun, 
pendinte de satul Mihova-de- 
Sus, com. rur, Mihova, distr. 
Vijniţa. 

Are 2 case şi 10 locuitori, 

Babin, com. rur., distr. Coţ- 
man, aşezată pe un piriiaş 
afluent al Nistrului, între com. 
Prelipce şi hotarul, de V. al 
districtului cu Galiţia. 

Suprafaţa 9.01 km.; po- 
pulaţia 1333 locuitori ruteni, 
gr. or. 

Cuprinde, pe lingă vatra 
satului cu 1254 loc., şi cătunul 
Vimușiv (Wymusziw). 

  

  

B 
Prin drumuri de ţară este | 

legată cu com. vecine: Pre- 
lipce şi Luca, apoi cu Ho- 
rodniţa, Probabin, Serafinţe 
(Galiţia), precum „şi cu dru- 
mul principal  Zaleszezyki- 
Horodenka, ce se află la o 
depărtare numai de 2 km. 

Are o şcoală populară cu 
o clasă, o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril“ şi o societate. de 
economie, 

Această comună se afla la 
1776 in stăpinirea următorilor 
proprietari : Vasile Semacă, 
Ioan Mitesco, Constantin Re- 
ginitiş şi Nicolae Gafenco. 

In sec. al XVII-lea se afla 
aci o mănăstire, 

În 1783, -se face cunoscut 
prin raport special guvernului 
austriac, că în această com. 
se găsesc pietre foarte intere- 
sante de alabastru, ce se scot 
din albia Nistrului. Se mai 
găseşte aci gips, precum Şi 
o ciricră din care se scoate 
piatră pentru pavaj, precum şi 
pentru alimentarea unei văr- 
niți. 

Această localitate e insem- 
nată şi prin o mulțime de: 
obiecte din epoca preistorică 
ce sau găsit pe teritoriul ei, 
Are mai multe mori şi feres-   

lrae. Populaţia se ocupă cu 
agricultura. 

* Comuna posedă: 1824 hect. 
pămint arabil, 7 hect. finaţuri, 
25 hect. grădini, 105 hect. izlaz, 
47 hect. pădure şi 2 hect. he- 
Icştee, 

Se.găsesc 78 cai, 248 vite 
cornute, 619 oi, 89 porci şi 6 
stupi. 

Babin, moșie, 'cu adm. “part, 
„distr. Coţman. 

Suprafaţa 12.44.km.:; popu- 
laţia 245 'loc,, în 'majoritate 
izraeliţi, restul ruteni şi po- 

'loni.. 

Se compune: 1) din moşia 
Babin proprii zisă, care, îm- 
impreună cu tirlele Davido- 
vici, Semaca şi Ududovici, nu- 
mără 217 locuitori; 2) din că- 
tunele: Ştefanovca şi Vimuşiv 
(WVymusziw) şi 3) din ferma 
Rudca (v.. fie-care). - 

Are 89 cai, 225 vite cor- 
nute, 27 oi, 50 porci şi 2 stupi 
de albine. 

Babin, cătun, pendinte de co- 
muna rur. Carapciu-pe-Cere- 
muș, distr. Vijniţa. 

Are 119 loc., gr. or. ruteni. 

Bacalovca (Bakalowlka), moşie, 
care împreună cu alte două



BACĂUŢUL 

moşii: Persolovca (Persol6w- 
ka) și Taborovca (Tabor6wka), 
formează moșia cu adm. part. 
Verbăuţi, distr. Coţman. 

Are 4 case şi 30 loc. ruteni. 

Bacăuţul (Bakiv), cdtun, pen- 
dinte de com. rur. Chiseliţeni, 
distr. Vijniţa. 

Are 4 case și 29 loc. ruteni. 

Bahna, .corm. rur., distr. Vij- 
nița, aşezată la poalele mun. 
ţilor dintre Vijniţa şi Berhomet 
Şi lingă teritoriul numit Bahna. 

Suprafaţa 33.23 km.3, im- 
preună cu Ciornohuze, (Czor- 
nohuzy), Rivna, Vijenca şi 
Vijniţa; populaţia 865 : locui- 
tori, ruteni, de relig. gr. or, 

Coprinde, pe lingă vatra sa- 
tului cu 791 locuitori, şi cătu- 
nul Soloneţ (v. Solonel, că- 
lun). 

Prin drumuri comunale, este 
legată cu drumul distr, Vij- 
nița-Berhomet-pe-Prut. Arc o 
şcoală populară cu o clasă şi 
o capelă ce ține de parohia 
din Vijniţa; o parte din: eno- 
riași ţine, însă, de parohia din 
(Ciornohuze), 

Populaţia se ocupă cu pră- 
sila de vite, exploatarea de. 
păduri şi cu finaţul, precum 
Şi puţin cu agricultura. 

Se găsesc 63 cai, 271 vite 
cornute, 18 oi, 24 porci şi 4 
slupi. 

Bahna, câtun, pendinte de sa- 

„tul Mihova-de-]Jos, com. rur. 

Mihova, distr. Vijniţa. 
Are 16 case şi 8! locuitori, 

ruteni. 

Este numai o a patra paste 
din localitatea cu acest nume; 

cele-lalte trei părţi. depind, 
tot sub acest nume, de satele: 

Levcov, Mihova Mâidan şi Mi- 
hova-de-]Jos W fie-care în 
parte).   

Bahna, cătun, pendinte de sa- 

tul Alihova-de-Sus, com. rur. 

Mihova, distr. Vijniţa. 
Are 238 locuitori, 

gr. or. 
ruteni, 

Bahna-sub-livadă (Bahna pid 
Sadom), cătun, pendinte de 

satul Storoneţ, com. rur. Sto- 
roneţ-Putila, 

Are 16 case şi 56 locuitori, 
ruteni. 

Bahna-sub-Borinov, (Bahna pid 
Borhynov), cătun, pendinte 
de satul de reşedinţă Plosca, 
com. rur. Plosca, distr.Vij- 

niţa. - 

Arc 8 case şi 37 locuitori, 
ruteni, 

Bahna, cătun, pendinte de sa: 
tul Leveov, com. rur. Mihova, 
distr. Vijniţa. 

Are 2 case și 13 locuitori 
ruteni. 

Bahna, firlă, pendinte de com. 

rur. Boianciuc (Bajanczulk), 
distr. Coţman. 

Bahna, firlă, pendinte de vatra 

satului Mihova-Măidan, com. 
rur. Mihova, distr.: Vijniţa. 

Bahna-Logofătului (Bahna Lo- 
gosziwska), cătun, pendinte 

de com. rur. Sergieni, distr. 
Vijniţa. 

Are 3 case şi 13 ; locuitori, 
ruteni. 

Bahrineştii, com. rur., distr. 
Siret,. aşezată la obirşia pi- 

riului Volcincţ, la E. de com. 
Fintina-Albă şila N. de Băinţi, 

Suprafaţa 12.30 km.?; po- 
pulaţia 1185 locuitori, romini, 
de relig.-gr. or. 

Este străbătută de o pre- 
lungire a drumului 

ret-Fintina-Albă, ce trece prin 

Bahrineştii, 

distr. Si-   

BARABUȘA 

apropiere; marginea sa din- 

spre E. e tăiată de linia fe- 
rată Hliboca-Suceava. 

Are o şcoală populară cu 
o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Treime“. 

Această comună este po- 
menită, pentru prima oară, 
în anul 1458. La 1773, o ju- 

mătate aparținea minăstirei 

Cetăţuia din Iași, iar cea-laltă 
mazilului Antochi Stroici. La 
1780, a fost unită cu com. 
„Băinţi. 

. Populaţia — formată din lo- 
cuitori originari, peste cari ai 

venit colonişti din Transil- 
vania — se ocupă cu agricul- 
tura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1115 hect. 

pămînt arabil, 109 hect. fina- 

țuri, 20 hect. grădini, 240 hect. 

“izlaz, 136 hect. pădure. 

Se găsesc 94 cai, Pl vite 
cornute, 400 de oi, 330 porci 
Şi 47 stupi. 

moșie, cu adm. 
part., distr. Siret. 

" Suprafaţa 7.97 km.2; popu- 

laţia 36 locuitori romini, izra- 
- eliți, poloni şi germani. 

Baloşa, deal, 381 m. alt., între 
localităţile Girbăuţi şi Sină- 
uţul-de-Jos, distr. Siret. 

Banului (Izvorul-), izvor, iz- 
vorăşte din Transilvania şi 
jormează împreună cu pir. 

Fageţelul şi cu pir. Livadei, pir. 

" Coşna, care este atluent pe st. 
Dornei. 

Baranca, pădure, din care izvo- 

răşte piriul Varvata, distr. 

Gura-Humora. 

Barabuşa, îndlținze, 801 m., la 
V. de tirgul Vama, între pi- 
raele Micleușa și lori, pe una 

din ramificaţiunile coamci mun-



BAZANIUCA 

toase Obcina - Feredeul distr. 
Cimpulung. 

Bazaniuca (Bazaniwka), zirlă, 
pendinte de com. rur. Cu- 

„ciurul-Mare, distr. Cernăuţi. 
Are 4 case şi 17 locuitori, 

. ruteni, gr. or. 

„Băbăcăria, ramificaţie lun- 
guiaţă a Dealului Oglinda, 

. avind înalțimi dela 627 --1015 
. metri, între . piriul „Putna la 

V. şi Dealul-Intre-Putne la 
E., lingă com. Putna, distr. 
Rădăuţi. 

Bădăuțul-Nemţesc, sat, distr. 
Rădăuţi, alipit de com. Bă- 
dăuţul-Romînesc (v. Bădăuţul-" 
Rominesc). 

Suprafaţa 9.82 km.?, îm- 
- preună cu Bădăuţul-Rominesc; 
populaţia 327 locuitori germani 

„de conf, evangelică. 
Are o şcoală germană. 
Colonie, înființată de familii 

germane, venite la anul 1787, 
pe teritoriul com. romineşti 
Bădăuţi (v. Bădăuţul-Romi- 

- nesc), 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea de vite, 
mai ales cai de rasă. 

Se găsesc 67 cai, 171 vite 
cornute, 58 porci. 

Bădăuţul-Nemţesc, moșie, ate- 

nenţă a moșiei cu adm. part. 
Hardeggthal, distr. Rădăuţi. 

Bădăuţul-Romînesc, cor. rur., 

distr. Rădăuţi, aşezată la con- 
“fluenţa Suceviţei cu Suceava, 
intre comunele Satul-Mare şi 
Milişăuţ. - 

Suprafaţa 9.82 Im., 2, îm- 
preună cu Badăuţul-Nemţesc; 
populaţia 891 locuitori romîni 

- de relig. gr. or. 
E legată cu'orașul Rădăuţi 

„Şi cu Burla, printrun drum   

distr. care se bifurcă la vadul 

„numit Vadul-Vlădicăi (peste 
Suceviţa), apucând fie-care ra- 
mură căire una din cele 2 lo- 

- calităţi arătate; prin drumuri 
de ţară comunică cu Satul- 
Mare şi, mai deadreplui, cu 
Burla. 
Are o școală populară cu 

2 clase; şi ţine de biserica pa- 
rohială din Milişăuţ. 

Aci se găseşte o biserică 
veche, zidită la anul 1481, în 

care se păstrează portretul lui 

Ştefan cel Mare. In anul 1538 
a ținut în această localitate 

o adunare a boerilor, cari au 

ales domn pe Ştefan Lăcustă. 
Teritoriul acestei comune a 

„fost dăruit de către Domnul 
Moldovei, Ștefan Tomşa, prin 

„hrisoavele din 13 Martie. 1615 
şi 20 Februarie 1625, minăs- 
tirei Solca, în posesia căreia 
se găsea şi la 1776, cînd a fost 
unită cu moşiile Iasicel și Slo- 
bozia. La 1780 a fost anexată 

- la Milişăuţ.. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creșterea vitelor. 

Această comună, împreună 

cu Bădăuţul-Nemţesc, posedă 
-739hect. pămint arabil, 33 hect. 
linaţuri, 8 hect. grădini,70 hect. 
izlaz. 

Se găsesc 106 cai, 305 vite 

cornute, 172 oi, 253 porci, 22 

- stupi, 

Băeşescul, cătun, pendinte de 
com. rur. Ostra, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 20 case şi 132 locuitori, 
_romini gr. or. Aci .se află o 

fabrică de scînduri cu 6 gatere. 
Cătunul posedă 60 hect. fina- 

turi, 16 hect. izlaz, 14:43 hect, 

pădure. 

Băeşescul, masiv muntos, 

ce ţine de lanţul principal al 
Carpaţilor   păduroși bucovi- 

BĂEȘEȘTII 

neni şi se întinde pe o dis- 
tanță de 6 kil. dela muntele 
Grebenul până la virful Băe- 

-şescul. Dela virful Băcşescul 
trece apoi pe teritoriul Romi- 
nici (v. Carpaţii Bucovinei), 

Băeşeşcul, pădure, pe coastele 
muntelui-cu acelaş nume, distr. 

Cimpulung. 

Băeşeştii, com. rur., distr. Gu- 
raHumora, aşezată pe malul 
sting al riului Moldova, a- 

. proape de hotarul cu Rominia. 
Suprafaţa 8.93 km; popu- 

- laţia 1129 locuitori romini, de 
religie gr. or. 

Este străbătută de un drum 
districtual care o leagă pe de 
o parte cu Rominia,prin Cornul- 
Luncei, iar pe de alta cu com. 

- Berchişeşti, pe unde trece dru- 
mul distr. Suceava-Păllinoasa. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă și;o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Ar. Mihail și 
Gavril“, zidită la anul 1771 

de boerul Constantin Stoenesu. 
La 1776, o jumătate din a- 

ceastă localitate era averea 
. mazilului Gherghel şi cea- 
Paltă jumătate în posesia mă- 

năstirei Humorului. (vezi Hu- 
morul, mănăstire). 

Populaţia — formată din lo- 
cuitori originari, peste cari au 
venit colonişti romini din Tran- 
Silvania — se ocupă cu agri- 
„cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 825 hect. pă- 
- mint arabil, 11.h. 50a. finaţuri, 
“7 hect. 50 a. grădini, 118 hect. 

- păşune, 
Se găsesc 60 cai, 536 vite cor- 

nute, 62 oi, 482 porci şi 50 stupi. 

Băeşeştii, nzoșie, cu adm. part., 
distr. Gura-Humora. 

Suprafaţa 2.15 km?; popu- 
laţia 16 locuitori, dintre cari 
13 romini gr. or.



BAINȚI 

La 1776, forma o singură 
"administraţie cu satul Băe- 
şeşti, şi era în stăpînirea ma- 
zilului Gherghel şi a minăsti- 

“rei Humorul. 

Băinţi (Baince), corn. rur., distr. 
Siret, aşezată la obirşia. piriu- 

“lui Ruda, între com. Climăuţi 
şi Bahrineşti. | 

Suprafaţa 4.67 km; popu- 
laţia 689 locuitori, în: majori- 
tate romini, restul germani, 
precum şi puţini poloni și ru- 
teni; relig. gr. or. şi rom. cat. 

Se compune: 1) din satul 
de reședință Băinţi cu 659 1o- 
cuitori și 2) din ferma Ruda 
(v. Ruda, fermă). 

Este străbătută de drumul 
distr. Siret-Fintina-Albă şi e în 
apropiere de linia ferată Hli- 
boca-Suceava. Are o şcoală po- 

"pulară cu o clasă și o biserică 
cu hramul „Sf. Dumitrue, - 

Accastă comună, la 1776, 
era cătun în posesia mazilu- 
lui Ioniţă Flondor. La. 1780, 
a fost unită cu Bahrinești. 

„ Populaţia se ocupă cu. agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 906 hect, 

pămint arabil, 39 hect. finaţuri, 
10 hect. grădini, 37 hect. pă- 
şune, | 

Se găsesc 126 cai, 248 vite 
cornute, 16 oi, 173 porci Şi 16 

. stupi. 

Băinţi, moșie, cu adm. part., 
distr. Siret. 

Suprafaţa 5.77 km; popu- 
laţia 47 locuitori în majoritate 
izraeliţi, restul romini gr. or. 
Și ruteni gr. cat. 

Bălăceana, cor, rur., distr, Su- 
ceava, așezată pe păriul Ili- 
şeşti, alături. de drumul mare 

» dintre Stroiești și . Gura-Hu- 
- mora. 

Suprafaţa 22.98 km=; po-   

pulaţia 2324 locuitori, aproape 
esclusiv romini, de relig gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 2299 loc. şi din colo- 
nia Gropile, Este legată, prin- 

-trun drum nou, cu şoseaua 
princip. Suceava — Gura-Hu- 
mora. 

Are o şcoală: populară cu 
- 3 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Trei Erarhia, 

La 1776 era proprietatea 
mănăstirei Ilişeşti, 

Localitatea îşi derivă numele, 
după legendă, de la o seamă 
de locuitori, cu numele de Bă- 
lan, ce. s'aii aşezat aci, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1308 hect, 

pămînt arabil, 260 hect. îna- 
„ţuri, 13 hect. grădini, 386 hect. 
izlaz, 338 hect. pădure. 

Se găsesc 209 cai, 784 vite 
cornute, 516 oi, 963 porci şi 33 
stupi. E 

Bălăceana, moșie, cu adminis- 
traţie specială, distr, Suceava. 

Suprafaţa 0.81 km.; popu: 
laţia 12 locuitori, germani ŞI 
romini. | 

La 1776 ţinea de satul-Bă- 
„lăceana și era în: stăpinirea 
minăstirei Ilişești, 

Bălcăuţi (Balkoutz sai Lau- 
donfalva), com rur., distr. Si- 
ret, aşezată pe păriul Horaeţ, 
spre N.-V. de com. Botuşe- 
nița, lingă drumul distr. Su- 
ceava-Siret. 

Suprafaţa 1301 km.2; popu- 
laţia 1386 locuitori ruteni, de 
religie gr. or. 

Este legată de şoseaua prin- 
cipală Suceava-Siret printrun 
drum de ţară. | 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică. parohială 
„AdormireaM. D.« ce are ca fi- 

“lială bis. din Botușeniţa.   

BĂLCOAILA 

„Aceasta comună este pome- 
nită pentru prima oară în anul 
1470. In timpul deselor răz- 
boaie ce ai urmat după data 
aceasta, a fost pustiită adesea 
ori, dar a fost reîntemeiată 
îndată. In hrisovul din 10 Sept. 
"1470 se vedea că a fost cîşti- 
gată prin intermediul lui Şte- 

. fan-cel-Mare de către un a- 
nume Oana, care a dăruit-o 
apoi minăstirei Putna în po- 
sesia căreia a stat pină la se- 

„ cularizarea averilor minăsti- 
reşti de către guvernul austriac, 
La 1776 .nu era comună, ci 
numai moşie cu puţine case, 
probă că începuse a se des- 
fiinţa. A fost insă populată din 
„N0ă, printr'o puternică colo- 
nie de ruteni veniţi din Mol: 
dova, “unde formase una din 
acele resturi de populaţie a- 
dusă din Pocuția, precum se 
găsesc şi astă-zi încă, pe lingă 
Huşi, Vereşti, etc. În 1784—86, 
s'a încercat a se face aci o co- 
lonie de unguri, însă lucrul 
nu s'a prins. | 

In 1780, a iost unilă cu Bo- 
tuşenița şi Gropenile. (Gro- 
pina). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura .și cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1092 hect. 

pămînt arabil, 141 hect. fina-: 
țuri, 8 hect. grădini, 19 hect, 
izlaz. | 

Se găsesc 72 cai, 52| vite cor- 
nute, 313. oi, 479 porci şi 28 
stupi. 

Bălcoaia, complex de păduri 
„şi livezi, spre. V. de păriul 
cu acelaș. nume, distr. Gura- 
Humora. 

Bălcoaia, afluent pe dr. Mol- 
dovei, izvoreşte de sub Obcina 
Valea-Seacă, din poiana An- 

- ghelina şi,- după ce curge a- 
proape paralel. cu Moldova,
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se varsă în ea lingă punctul niceni,  Coşciuia, Laurenca, | Bănila-Rusească (Ruskij Bany- 
Podul- Pănuşița, aproape de 
hotarul Moldovei, în faţa.com. 
Brăeşti, distr. Gura-Humora. 

Bănceştii, odinioară Bărăuţi, sat, 
distr, Siret, aşezat pe piriul cu 
acelaş nume, între com. Vây 
căuţi şi Sf. Onufrei. 

Suprafaţa 2.28 km.?; popu- 
laţia 339 locuitori romini, de 
religie gr. or. 

Prin drumuri de ţară este 
legat cu drumul distr. Siret-. 
Fintina-Albă ce trece pe mar- 
ginea de S. a satului, precum 
Şi cu drumul distr. Siret-Ce- 
repcăuţ. 

Școala se află în com. Sf. 
Onufrei. Are o biserică filială 
cu hramul „St. Dumitru“, pen- 
dinte de parohia Sf. Onufrei. 

Acest sat a fost dăruit de 
Ștefan Petriceicu- Vodă, prin 

„| hrisovul din 1680, schitului Sf. 
Onutrei. 

In timpul primului război 
ruso-turc, schitul a__fost dări- 
mat şi apoi reclădit. La 1780, 
a fost unită apoi moşia cu Văs- 
cânţi, Slobozia-Perjului şi Mu- 
şeniţa. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vi- 
telor. 

Comuna posedă 193 hect. pă- 
mint arabil, 3 hect. finaţuri, 8 
hect. grădini, 11 hect. izlaz, 
50 arii pădure. 

Are 28 cai, 

nute, 80 de oi, 

stupi. 

127 vite cor- 

89 porci, 30 

Bănila - Moldovenească, com. 
rur., distr. Storojineţ, aşezată 
pe Siretul-Mic. 

Suprafața 67.55 km2.; po- 
pulaţia 4249 locuitori romini 
şi ruteni, de religia gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului şi din cătunele: Dunaveţ, 
Hilgea (sau Pontu-Euxin), Hoi- 

6231. — Dicţionarul Bucovinei. 

  

Pantin, Plaiul, Poliana, Rivna, 

Soloneţ și Strungiu (vezi fie- 
care). 

Este legată cu Cireş şi Bu- 
dineț printr'un drum distric- 
tual care se bilurcă aci, o ra- 
mură apucind spre Berhomet, 

alta spre cătunele sale Hilgea 
Şi Coşciuia. 

Are o şcoală pop. şi o bi- 
serică parohială cu hramul 
„Inălţarea Domnului“, ambele 
în Bănila-Moldovenească pro- 
prii zisă; o biserică filială cu: 
hramul „Sf. Ioan cel Noi în 

cătunul Coşciuia. Rominii ai 
o casă de economie şi un ca- 
binet de lectură. 

La 1776 era in posesia unui 
oare-care preot Ştefan. 

In pădurea Rosişnei se află 

un munte, pe al cărui virf 

stă o foarte frumoasă stincă 

numită  „Scala-Doboş“, care 
este obiectul unci legende răs- 

pindite prin populaţia dimpre- 
jur. Se zice că aci şi-a avut 
locuința căpitanul de haiduci 
Doboș, foarte mult cintat în 
poeziile populare ale rutenilor. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, fineţurile, exploatarea 
pădurilor şi cu creșterea vi- 
telor. Mulţi fac chirigie, tră- 
ind din transportul lemnelor. 
Comuna posedă 1670 hect. 

pămint arabil, 1590 hect. fi- 
naţuri, 37 hect. grădini, 1283 

„hect. izlaz şi 10750 hect. pă- 
dure. 

Se găsesc 338 cai, , 2069 vite 
cornute, 610 oi, 760 porci, 202 

stupi. 

Bănila-Moldovenească, vechie 
moșie bocrească, cu. admi- 
nistrație specială, districtul Sto- 
rojineţ. 

Suprafaţa 10.06 km.?; po- 
pulaţia 88 locuitori, ruteni şi 
izracliţi.   

liwv) com. rur., distr. Vij- 
nița, aşezată pe malul drept 
al Ceremuşului, între Milie şi 
Bănila-Slobozia. 

Suprafata 21.34 km.?; po- 
pulaţia 4673 locuitori ruteni, 
relig. r. or., şi ceva izraeliţi 
Şi germani. 

Cuprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 4296 locuitori și satul 
Berezniţa (v. Berezniţa, sat.) 

E străbătută de drumul dis- 
trictului Vășcăuţi- Vijniţa şi de 
linia ferată locală Nepolocăuţi- 
Vijniţa, la care este staţie. Are 
un oficiă poştal; o şcoală po- 

pulară cu 4 clase şi 2 biserici, 
una parohială cu hramul „A- 

dormirea Maicii Domnului“ în 
satul de reşedinţă şi alta fi- 

lială în satul atenent Berezniţa. 

Se împarte în două: Bănila- 
de-Sus şi Bănila-de-Jos. O 
parle din Bănila-de-Jos apar- 
ținea, la 1776, mînăstirei Sf. 
Spiridon, din Iași, iar cea-Paltă 
parte lui Nicolae Gafenco. Bă- 
nila-de-Sus aparţinea lui Cos- 
taşco Cioranu. 

In această comună se. gă- 
sesc 2 făbrici de spirt, un. fe- 

restreu mare şi o casă de eco- 
nomie populară. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu prăsila de vite. 
Comuna posedă 2443 hect. 

pămint arabil, 628 hect. fina- 
țuri, 37 hect. grădini, 143 hect. 
izlaz, 1129 hect. pădure. 

Se găsesc 197 cai, 1364 vite 
cornute, 845 oi, 678 porci şi 
206 stupi. 

Bănila-Rusească, moșie, cu ad- 
ministraţie particulară, distric- 
tul Vijniţa. 

Suprafaţa 31.48 km. 2; Do- 
pulaţia 158 locuitori, ruteni, 
izraeliţi şi poloni. 

Bănila-Slobozia (sau Slobozia- 
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BĂRĂUȚII 

Bănilei, numită ruteneşte Pai- 
sla-Dolyna, com. rar, distr, 
Vijniţa, aşezată pe dreapta 
Ceremuşului, la N.-O. şi în 

"vecinătatea com. rur. Bănila- 
Rusească, într'vn teritorii su- 
pus inundațiunilor. 

Suprafaţa 2.88 km.?; popu- 
laţia 895 locuitori, ruteni gr. or. 
Şi o a patra parte izraeliți. 

Este in apropiere de drumul 
distr. Vășcăuţ-Vijniţa şi e hal- 
tă a liniei ferate locâle Nepolo- 

căuţi- Vijniţa. Are o şcoală po- 
pulară. cu o clasă și o biserică 
parohială cu hramul „Sf. Du- 
mitru“, . 

La 1776, se numea Slobotla 
şi era alipită de Bănila-de-]Jos. 
Cu timpul, însă, a devenit o 

comună aparte sub numele de 
„ Bănila-Slobozia, iar cele 2 Bă- 

nile de sus şi de jos, conti- 
nuară a se numi Bănila sau 
Bănila-Rusească, spre! deose- 
bire de Bănila-Moldovenească. 
„A fost întemeiată pe moşia 

boerească  Bănila - Rusească, 

prin slujitori de curte şi prin 
liberați (ruptași), ceea-ce nc 
indică, de alt-fel, chiar. numi- 

rea mult uzitată Slobozia (a- 
dică o colonie de oameni slo- 
bozi). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu prăsila de vite. 
Comuna posedă 413 hect. 

“pămint arabil, 66 hect. fina- 
țuri, 8 hect. grădini, 82 hect.: 
izlaz, 52 hect. pădure, 15 ari 
heleştei. 

Se găsesc 31 cai, 210 vite, 
cornute, 53 oi şi. 48 porci. 

Bărăuţii, numire vechie a com 
de azi Bănceşti, distr. Siret. 
(vezi Bănceşti). 

Bărbeşti, conuină rurald, în 

partea de.N. a districtului Sto- 
rojineţ, situată pe piriul Bruş- 
niţa, afluent al Prutului.   
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Suprafaţa de 13.71 km.:, im- 
preună cu satul Ostra; popu- 
laţia de 1761 locuitori, dintre 
cari aproape toţi Ruteni; Ro- 
mini sunt puţini. 

Este în apropiere de drumul 
districtual Zelencu-Vășcăuţ şi - 
de drumul principal Nepolocă- 
uți- Vijniţa; staţie de drum de 
fer a liniei ferate Nepolocăuţ- 
Vijniţa. 
„Are o şcoală pop. şi o bise- 

rică cu hramul „Adorm. M. 
D.“, zidită din legatul defunc- 
tei Ana de Câlmuschi, născută 
Prodan. 

La 1776, era pe jumătate 
- în posesia maszilului Mihalache 
Calmuschi şi cea-Paltă jumă- 
tate în posesia mănăstirei Suce- 
viţa. 

Se găsca pe atunci'aci schitul 
întemeiat pe la anul 1762 de 

Nicolae Calmuţchi sai Calmă- 
şul, care se călugărise sub 
numele de Natanail. 

. Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1273 hect. 

pămînt arabil, 158 hect. fina- 

ţuri, 18 hect. grădini, 135 hect. 
izlaz, 27 hect. pădure, 

Se găsesc 82 cai, 555 vite cor- 
nute, 113 oi, 224 porci, 88 

stupi. 

Bărbeştii, moșie, cu administra- 
ție specială, distr. Storojineţ. 
Supraf. .3.83 km.?; populaţia 
54 locuitori,.aproape exclusiv 
izraeliți. 

La 1776 era jumătate în 
posesia mazilului Mihalache 

Calmuţchi şi cea-l'altă jumă- 
tate în posesia mănăstirei Su- 
cevița. 

Bărnărelul, naunte (1328 m.), 

situat în stinga Bistriţei la E. 
de Dorna, în faţa gurii Neagra- 
Sarului. Se distinge prin: regu- 
laritatea pantelor sale. 

  

      

BERCHISEȘTII 

Bătărani, complex de livezi şi 
coline împădurite, distr. Sto- 

" rojineţ; se mărgineşte la N. 
cu pădurea 'Tandoaea, la E. 
cu dealul Cirligata, la V. cu 
dealul Frasinul şi la S. cu com. 
Neuhiitte. 

Bechivul, cătun, pendinte de 
tirgul Zadova, distr. Storojineţ. 

Are 195 locuitori. 

Belteagul, pirii, afl. pe st. Mol- 
dovei; ia început de la Obcina- 
Mare; işi adună apele sale din 
izvoarele împrăştiate între păd. 
Morlii şi poiana Florii şi după 
ce ocolește Runcul-Arinişului 
Şi Runcul-Porcului; se varsă 

în Moldoviţa în faţa staţiei de 
dr. de f. Molid. 

'Benia, cătun, pendinte de com. 
rur. Breaza, distr. Cimpulung. 

Are 189 locuitori romini, 
gr. or. 

Bercheza, complex de păduri 
și livezi, între piraele Ber- 
cheza şi Suceviţa, în regiu- 
nea de E. a com. Suceviţa, 
distr. Rădăuţi. 

Bercheza, piriu, afluent pe st. 
Sucevitei (v. Suceviţa); izvo- 
răște de sub muntele Dealul- 
Tarniţei şi se impreună cu 
Suceviţa, mai sus de M-rea 
Suceviţei. 

Berchişeştii, com. rur., . distr. 

Gura-Humora aşezată pe par- 
tea stingă a riului Moldova, 
între cele 2 piraie: Stoeneasca 

şi Corlata. . 
Suprafața 11.65 km.?; po- 

pulaţia 1265 locuitori, .romini, 
relig.. gr. or. 

Se află lingă drumul distr, 

Suceava - Gura - Humora, din 

carese desprinde în Berchișeşti 

o ramură spre Cornul-Luncei.



BERCHIȘEŞTI 

Are o școală populară cu 
o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf.. Nicolae“, de 
care ţine și bis. filială din 
Corlata. 

La 1553, Petru Rareş a 
cumpărat această localitate cu 
moşia atenentă, de la poseso- 

rul ei Corlatu şi a dăruito 
mănăstirei Moldoviţa. 

Pe atunci, Berchişeştii pe 
lingă vatra satului, mai co- 
prindea şi satul-de azi Corlata. 
Numele com. vine, proba- 

bil, de la cel al muntelui în- 
vecinat, Berchisăul. 

Populaţia — formată din lo- 
cuitori originari peste cari aă 
venit colonişti transilvăneni — 
se ocupă cu agricultura, şi 
creşterea vitelor. 
Comuna posedă 526 hect. 

pămint arabil, 151 hect. fina- 
ţuri, 24 hect. 30 arii grădini, 
213 hect. izlazuri, 6 hect. 30 
arii păduri. 

Se găsesc 64 cai, 585 vite cor- 
nute; 366 oi, 429 porci şi 10+ 
stupi. 

Berchişeştii, zoşie, ţine de cor- 
pul moşiei cu adm. spec. Capul- 
Codrului, distr. Gura-Humora. 
„Are 3 case şi 21 locuitori, 

romini. 

Berdo, tirlă, pendinte de moşia 
cu adm. part. Cernauca, distr. 
Cernăuţi. 

Berdo, firlă, pendinte de moşia 
“cu adm. part. Şirăuţi-de-Sus, 
distr. Cernăuţi. 

Berdo, firlă, pendinte de com. 

rur., Horoşăuţ, distr. Coţman. 

Berdo, deal, 515 m., ţine de 

„ Şirul colinar. Berdo-Horodişte 
„Şi se găseşte nu' departe de 

com. Șirăuţi-de-Jos, distr. Coţ- 
man. A 
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Co 
Berdo-Horodişte, îndlțirea cea 

mal>frare a Bucovinei dintre 

Nistru şi Prut; ţine de regiu- 
nea - colinară a Coţmanului; 

are ca punt culminant dealul 
Văslăuţului cu 516 m. 

i . 
Bereni, piriiaș, care constitue 

împreună cu pir. Hului aflu- 

entul Corceasca, ce se varsă 

în Siretul mic (v. Corceasca); 
el izvorăşte la Sud de com. 
Corceşti, distr. Storojineţ. 

Berejniţa (Bereznica), sat, pen- 
dinte de com. rur. Vilaucea, 
distr. Vijniţa. 
„Are 18 case şi 80 locuitori, 

ruteni, gr. or. 

Berejniţa (Bereznica), cătun, 
pendinte de com. rur. Milie, 
distr. Vijniţa. 

Are 224 locuitori, ruteni, 
gr. or. 

Berejniţa (Bcreznica), sat, pen- 
“dinte de com. rur. Bănila-Ru- 
sească, distr. Vijniţa. 

Are 377 locuitori ruteni şi 
o biserică filială cu hramul „St. 
Arh. Mihail şi Gavril“ ce ţine 
de biserica parohială din satul 
de reşedinţă; o parte din eno- 
riaşi, însă, ţine de parohia din 
Milie, distr. Vijniţa. 

Berejniţa (Bereznica), filă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 
Milie Flondor II, distr. Vijniţa. 

Berejniţa (Bereznica), tirlă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part, 
Milie-Flondor I, distr. Vijniţa. 

Berejniţa (Bereznica), firiă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 
Milie Bohosiewicz. 

Berejniţa (Bereznica), tirlă, pen- 
dinte de “moşia cu adm. part. 
Cernauca, distr. Cernăuţi. - 

  
  

BERHOMET-PE-SIRET 

Berezina, complex de livezi și 
păduri, între dealul Ardiţa la 

N. şi localitaţile Stircea şi Tere- 
blecea la $. 

Berezinca, piriii, afl. pe dreapta 
Ceremuşului, este format din 
două piriiaşe cu acelaşi nume 
de sub poalele culmei Giron 

(Maidanului) şi se varsă în 
„Ceremuş, în faţa com. Bănila- 

Slobozia. 

Berezova (Berezowa), cătun, 
pendinte de com. rur. Cuciurul- 
Mare, distr. Cernăuţi. 

Are 7 case şi 38 locuitori, 
ruteni. | 

Berhomet-pe-Siret, tîrg, distr. 

Vijniţa, aşezat pe ambele ma- 

luri ale rîului Siret, între locali- 

tăţile I.ucaveţ şi Sipot-Privat. 
. Suprafaţa 99,21 km.2; popu- 
laţia 4552 locuitorii huţani şi ru- 
teni, relig. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 3184 locuitori, din 

“satele: Cereşenca şi Lăpuşna, 
și din cătunele: Mezebrodi şi 
Mihodra, Pletna şi Maidan. 

Este străbătut de drumul 
principal ce duce de la Storo- 
jineţ la Vijniţa şi din care se 
bifurcă un drum comunal ce 

duce de la Berhomet, prin Lă- 
puşna, la Șipot-Privat şia fost 

odată şosea f. umblată, formînd 
la trecătoarea muntelui Şurdin 
o serpentină de artă. Este staţie 
de drum de fer a liniei locale 
Storojineţ-Berhomet-pe-Siret. 

Are un oficiu telegrafo-poş- 
tal; o şcoală pop. mixtă cu două 

- clase; o biserică parohială cu 

hramul „Sf. Treime“; o casă 

de economie şi este-sediul unui 

silvicultor superior. 

Localitatea se găseşte pome- 
nită sub numele Berhomete Ja 

1776, ca aparţinind unui mazil. 
cu numele Alecu Vasilco din



BERHOMET-PE-SIRET 

Lucaveţ, care a clădit prima 
biserică aci. Astă-zi localitatea 
Berhomet p. S. împreună cu 
satele şi cătunele sale, precum 
Şi cu coloniile germane, Alexan- 
derdorf şi Catarinendorf, for- 
mează un fideicomis (proprie- 
tate mare privilegiată), care 
aparţine Baronului George Va- 
silco-Sereţchi. 

Posedă 1867 hect. pămînt ara- 
bil, 2802 hect. finaţuri, 55 hect, 
grădini, 2096 hecţ. izlaz, 13590 
hect. pădure, 

Are 551 cai, 2304 vite cor- 
nute, 1121 oi, 1086 porci şi 
360 de stupi. 

Berhomet-pe- Siret, IMOșie, cu 
adm. part., distr, Vijniţa. Su- 

„prafața 200.45 km.:: popu- 
laţia 1315 locuitori, ruteni, iz- 
raeliţi, germani, poloni ȘI ro- 
mini, de diferite confesiuni, 
„Se compune din moşia Ber- 

homete de pe Siret propriă 
zisă cu 192 locuitori şi din 

„următoarele localități: Alexan- 
derdorf, Catarinendorf ŞI ȘI- 
pot-Privat (v. aceste nume), for- 

„mind împreună un fideicomis 
(mare proprietate priveligiată) 
aparținind baronului George 
Vasilco-Sereţchi. 

Se găsesc 193 cai, 320 vite 
cornute, 143 porci şi 300 stupi. 

Lingă Berhomete se găsește 
muntele Stojoc, pe virful că- 
ruia se vede un fel de peşteră, 
în care ar fi ascunse, după cum 
crede poporul, comorile veşti- 
tului haiduc huţănesc Doboș. 

Populaţiunea se ocupă cu 
prăsila vitelor și cu lemnăritul, 
la fabrica cea mare de che- 
restea din cătunul Mezebrodi, 
însă și ca .hăitași la vinătorile 
mari ce se fac în această -re- 

„giune, 

Berhomet-pe-Prut, Com. rur., 
disir. Coţman, aşezată pe ma- 
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lul sting al Prutului, între Pie- 
dicăuț, Revăcăuţ şi Dubăuţ şi 
aproape de Şipeniţa. 

Suprafaţa 4.73 lkm.2; popu- 
lația 748 locuitori ruteni, de 
relig. gr. or. | 

Este străbătută de drumul 
principal Sniatin-Cernăuţi, care 
se uneşte aci cu drumurile 
districtuale ce vin dela tîrgul 
Coţman şi dela Hliniţa. 

Are 0 şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae“, de 
care ţine şi biserica filială 
din Revăcăuţi. 

Odinioară a fost sat cu mo- 
şie, dăruit de Gheorghe Ur- 
sachi Domnitorului Grigore 
Ghica, care prin documentul 
din 2 Aprilie 1741 l-a făcut 

„ danie mănăstirei  Barnoschi, 
“La 1876, se găsea în pose- 
siunea  boerului Constantin 
Ruset; iar un an după aceasta, 
trecu în stăpinirea boerului Ior- 
dache Bălănescu. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu prăsila de vite. 
Are 2 fabrici de spirt Şi mai 

„ multe” mori. 
Comuna posedă 511 hect. pă- 

mint arabil, 27 hect, finațuri, 
18 hect.grădini, 40 hect, izlazuri 
Ghect. şi 50 arii pădure Şi 3 hect, 
50 arii heleștee şi bălți. 

Se găsesc 56 cai, 2814 vite 
cornute,191 oi, 214 porci. și 43 
stupi de albine. 

Berhomet-pe-Prut, 7Oșie, cu 
„_adm..part,, distr. Coţman. 

Suprafaţa 1.82 km.?; popu- 
laţia 63 locuitori, în majori- 
tate izraeliți, restul ruteni. 

Berindeştii, sat, pendinte de 
com. rur, Costina, distr. Su- 
ceava. Are 938 locuitori, ro- 
mini, de relig. gr. or. 

Besaşinul (Besaszyn), cătun 

  

  

  

BILCA 

pendinte de satul Dihtineţi, 
reşedinţa com. rur. cu acelaş 
nume, disir. Vijniţa. 

Are 116 loc., ruteni gr. or. 

Besnia, fîrlă, pendinte de com. 
Frătăuțul-Nou, distr. Rădăuţi. 

Bialipotoc (Bialypotok, adică 
Piriul-Alb), piriiaș, all. al pir. 
Ciarnipotoc .(Czarnypotok = 
Piriul- Negru) ce: se varsă 
în Nistru (v. Ciarnipotoc). Iz- 
voreşte de sub dealul Berdo 
şi formează în cursul săi de 
jos, pănă la confluenţa sa cu 
piriul Ciarnipotoc, hotarul în- 
tre Bucovina și Rusia. 

Bila (sau Biala), sat, distr. Cer- 
năuţi, aşezat pe: malul drept 

“al Prutului, în fața comunei 
Lencăuţi, între oraşul Cernăuţi 
şi com. rur. Strileţschi- Cut 
(Strylecki-Kut). . 

Suprafaţa 4.38 km; popu- 
laţia 347 locuitori, ruteni, de 
relig. gr. or. 

Printr'un drum de ţară co- 
munică cu orașul Cernăuţi, 

Este inființat în urma ocu- 
pării Bucovinei de către Aus- 
triaci. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și creşterea de vite. 

Satul posedă 118 hect. pă-" 
mint arabil, 21 hect. finaţuri, 

“4 hect. grădini, 71 hect. izlaz 
şi 144 hect. păduri. 

Bilca, con. rur., distr. Rădăuţi, 
așezată pe malul sting al riu- 
lui Suceava şi lipită la: V, de 
Vicovul-de-Sus și la E. de Fraă- 
tăuţul-Noi, de care este des- 
părţită prin piriul Bilca. 

Suprafaţa 29.90 km.:; po- 
pulația 2784 locuitori, romînă; 
de relig. gr. or. 

Cuprinde pe lingă vatra co- 
- munei și tirlele La Druc - şi 
Vuleva. :



BILCA 

Ca căi de comunicaţie are 
drumurile ce vin de la Vico- 
vul-de-Sus şi Frătăuţul-Noii. 
Are o şcoală populară cu 4 
clase şi una filială cu o clasă; 
o biserică parohială cu hra- 

mul „Adorm. M. D.; şi o 
casă de economie rominească. 

Sa întemeiat în urma ocu- 
părei Bucovinei pe teritoriul 
com. Vicovul-de-Sus. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vite- 
lor. | 
Comuna posedă 1371 hect. 

pămînt arabil, 880 hect. fina- 

țuri, 17 hect. grădini, 218 hect. 
izlaz, 1658 hect. pădure. 

Se găsesc 221 cai, 1365 vite 
mari cornute, 532 oi, 79! porci 

şi 181 stupi. 

Bilca, moșie, atenenţă a moşiei 
cu adm. part. Vicovul-de-Sus, 
distr. Rădăuţi. 

Bilca, moșie, atenenţă a moşiei 
cu adm. part. Hardeggthal, 
distr. Rădăuţi. 

Bilca, riulef, afluent pe st. Su- 
cevei, ia naştere din pir. Bilca- 
Mare şi Bilca-Mică şi se varsă 
în Suceava, mai jos de satul 
Bilca, distr. Rădăuţi. 

Bilca, piriă, afluent pe st. Sire- 
tului, izvoreşte din colinele ce 
înconjură com. Slobozia-Coma- 

- Treştă și se varsă în Siret mai 
jos de localit. Panca, distr. 
Storojineţ. 

Bilca-Mare, piriu, care, împre- 
ună cu confluentul său Bilca- 
Mică, dau naştere'riuleţului Bil- 

„ca, ce se varsă în Suceava (v. 
Bilca). Izvoreşte de sub Poiana- 
Bucului şi se impreună cu 
Bilca-Mică după o ramificaţie 

„. abundentă şi făcind 'cotituri 
foarte multe.   
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Bilca-Mare, piriu, care, împre- 
zună cu afluentul său Bilca- 

Mică, dă naştere riuleţului Bil- 
ca, ce se varsă_în Suceava v. 
Bilca). 

Aceste două piraie izvoresc 
din Poiana-Bucului, curgînd 
pe întreaga lungime a; părţii 
de sus a marelui sat Vicovul- 
de-Sus. 

Bilovidce, tirlă, pendinte de mo- 

şia cu adm. part. Toporăuți, 
distr. Cernăuţi. 

Bistriţa-Aurie, rii, are acest 

nume diu cauza cantităților 
de aur ce se extrăgeai într'o 

vreme din nisipul lui. Izvo- 
reşte între povîrnişele lanţului 
muntos transilvănean, cunos- 

cut sub numele de Jenău, şi 
intră pe teritoriu' Bucovinei 

abia după! impreunarea 'sa cu 

piriui Cibău.;In cursul ci, cit 
limp traversează Bucovina, 

Bistriţa ia întii o direcţiune 
spre E., de la“ localitatea Cîr- 
libaba înainte,3 se îndreaptă 

apoi în curbă lină spre S.-E., 

formează, pănă la sat. Ciocă- 

-neşti, șerpuituri mari şi se în- 
dreaptă apoi spre S. De la 

intrarea Bistriţei în Bucovina, 

nu departe de com. Cirlibaba, 
distr. Cimpulung,sşi pănă la 
impreunarea cu pir. Deaca (mai 

jos de Cirlibaba) ea constitue 
hotarul spre Transilvania. De 
la com. Gura-Negrei şi pănă la 
pir. Aramei, nu departe de mun- 

tele Piatra-Neagră, Bistriţa for- 
mează hotarul, între Buco- 
vina și Rominia.. Distanţa ce 
o percurge riul :Bistriţei pe 
teritoriul Bucovinei e de 62 
Im, străbătind, părţile cele mai 
muntoase ale ţărei. 

Apa, Bistriţei e limpede şi 
curge fără repeziciune mare, 
alimentată fiind de;numeroşi 
afluenţi. La intrarea în Buco- 

"acestea îşi iau 'apoi 

  

BÎSCĂUL 

vina, Bistriţa prezintă o lă- 
ţime mijlocie de 56 m. iar la 
trecerea ei in Rominia o lă- 
țime de 109 m. avind o adin- 
cime de 1—3 m. 

Bistriţa duce pe toată această 
întindere numeroase plute, cari 
transportă cantități mari de 
lemnărie în Rominia, de unde 

cursul 
spre Dunăre. 

Atluenţii pe st. sînt:. Ci- 
băul, care formează  hotaru 
spre Ungaria, Cirlibaba, A fini- 
țelul-Mare, Valea-Stinei, Orata, 
pir. Colacului, Breatia, Arges- 
trul, Rusca şi Colbul. 

Afluenții pe dr. sînt: pir. 
Deaca, care formează hotarul 

spre Transilvania, pir. Hu- 
morul, Scorușul, Recii, pir. Dor 
nencei, Suharzelul, Ciotina, riul 
Dorna şi Riul Negrei, care for- 
mează hotarul spre Rominia. 

Bistriţa udă în cursul ei 
prin Bucovina localităţile: Cir- 
libaba,  Ciocăneşti, Iacobeni, 
Argestrul, Dorna-Vatra şi Gu- 
ra-Negrei. 

Bivolarie, teritoriu, pe care se 
află o herghelie de armăsari 
de prăsilă şi o fabrică de scin- 
duri cu 5 gatere. 

Depinde de moşia Vicovul- 
de-Sus, atenență a moşiei cu 
adm. part.' Vicovul-de-Sus, 
distr. Rădăuţi. 

Are 4 case şi 86 locuitori, 
romini, 
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Bîscăul, piriîi, afluent pe dreapta 

riuleţului Putila (v. Putila) cese 
formează din piriiaşele Biscă- 
ul-Mic şi Biscăul-Mare, din 
carecel dintiii izvorăște de sub 
muntele Strimba, iar al doilea 

de sub muntele Travien, văr- 

sindu-se în Putila, nu departe 

de împreunarea acestui iîuleţ 
cu Ceremuşul, lingă localit. 
U ştie-Putila, distr. Vijniţa,



BÎSCĂUL 

Biscăul (Biskiw), saț, care im- 
„preună cu satul de reşedinţă 

„ Ustie-Putila, formează com. 
rur, Ustie-Putila distr. Vijniţa. 

Are 240 locuitori ruteni, gr: 
orientali. 

Cuprinde pe: lingă vatra sa- 
tului cu 164, locuitori și cătu- 
nul Rozişnăi (Rosisnyj), 

Biscăul, sat, care impreună cu 
satul de reşedinţă Măreniceni, 

. formează com.. rur, Maăreni- 
„ceni, distr. Vijniţa. 

Are 147 locuitori, 
gr. or. | 

ruteni, 

Biscăul 1 (ishi), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Chiseliţeni, 

- distr. Vijniţa.. 
Are 2 case și 15 locuitori. 

Biscăul, fost cătun, pendinte de 
„COM, rur, Comăreştii distr. Sto- 
. rojineţ; acum figurează numai 

nominal ca ţinind de! parohia 
din Comărești. 

„ Bitca, munte, în vecinătatea sa- 
tului Slătioara șila V. de mun- 

„tele. Todorescul, “făcind parte 
din sistemul muntos al Ra- 
răului și consistind din 3 vir- 
furi: Bitca- Les 1234 mm. la V., 
Bitca-Coplat.1190 m. la mijloc 

„Şi Bitca-Neagră 1251 m. la S,, 
„ distr. Cimpulung, 

Bîtca-Corbului, munte, 1007 m 
alt., din care izvorăse piraiele 
Putnişoara, Voivodeasa şi Ber- 
cheza, la. N-V de com. Su- 

„cevița, distr,. Rădaui 

Bitca-lepei, munte, 1064 m. alt., 
în vecinătatea .com. Negrileasa 
Şi făcînd parte din Opcina-Mă- 

- ceşul (V. Ob. Măceşul), distr, 
-- Cimpulung. 

Bitca- Mare, munte, 897 m, alt., 
la V. de comunele Horodni- 

== 

- dul muntos. Rărăul,     
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cul-de-Sus şi Marginea, distr, 
Rădăuţi, 

Bîtca-Mureşan, culme mică, cu 
o înălţime de 900 —986 m., ce 
se desqrinde din sistemul mun- 
tos al Rărăului și se întinde 
spre V. de Piriul: Caselor, pină 
în apropiere. de riul Moldova 
dist. Cimpulung. 

Bitca-Nadei, munte, 1381 'm. 
"alt., la capătul de'jos al Mun- 

telui- -Lung, făcind parte. din 
culmea Băeşescului (v. Baăe- 
şescu, cujme), distr. Cimpn- 
lung. 

Bitca-Obcinei, munte, ține de 
culmea Grebenul (v. şirul prin- 
cipal al Carpaţilor păduroși bu- 

- covineni), avind o înălţime de 
1477 m. numită și Bitca-O- 
blinc. 

Bîtca-Rea, munte, 1217 m. alt., 
la S.-E. de Bitca-Nadei, fa- 
cind parte -din culmea Băe- 
şescul (v. Băeşescul culme), 
distr. Cimpulung Și formind 

- hotarul între Bucovina şi Ro- 
minia. 

Bitea Vilcenilor, munte, 1161 
„m. în alt., intre munţii Adam 
“la N. şi Piatra-Ni iţanului la S., 
făcînd parte din Opcina- Flo- 

„cenilor, ramificaţie a sistemu- 
districtul 

- Cimpulung... 

Blahurul, munte, 1382 m. alt., 
face parte din Opcina-Fere- 
deul (v. Carpaţii), distr. Cim- 
pulung și se află lingă mun- 
tele Pașcan (S.-V.). | 

Blîndeţul, afl. mic al pir. So- 
loneţ, ce se varsă in Suceava 
(v. Soloneţ); izvorește de sub 
culmea Blindeţului, lingă Po- 
eana-Balta, şi impreunindu-se. 

  
    

BOBEȘTII 

cu piriiaşul Niagota, se varsă 
in Solonej lingă vestitele ocne 
de sare ale localităţei Cacica, 
distr. Rădăuţi. 

Bobeica, plai, cu 1209 m. alti- 
tudine, situat la S.-V. de satul 
Poiana-Micului, - distr, Cimpu- 
lungului; ţine de Obcina-Mare 
sai Arşiţa, situat între Co- 
marnic (1186 m.) şi Stirnu- 
noasa la S. (1072 m.) (V. 
Carpaţii Bucovinei). 

Bobeica, munte, 1319 m, „alt, 
la S$.-V. de satul de reşedinţă 

„ Seletin și la N.-V. de muntele 
Bobeicuţa, de care este des- 
părţit prin piriul Cobiloara, 
distr; Rădăuţi, . 

Bobeicuţa, culme secundară, 
ce ţine de culmea mare Stara- 
Vipcina (v. Stara-Vipcina) şi 
are ca punct. ridicat muntele 
Bobeicuţa (13i4 m.), situat în 
apropierea com. Șipot-Came- 
ral, distr. Rădăuţi. 

Bobeştii, cor. rur., distr. Sto- 
rojineţ, așezată pe piriul HIi- 
nița, la confluența sa cu cele 
2 pirae „Lazăr 'pe stinga ŞI 
Vivtar pe dreapta. 

Suprafaţa 9.88 km.:; Popu- 
laţia 1938 locuitori, în majo- 
ritate ruteni, de relig, gr. or, 

Un drum comunal, foarte 
bine întreţinut, leagă Bobeștii 
cu drumul principal Storoji- “* 
neţ-Hliniţa. Are o şcoală: po- 
pulară cu 3 clase, o biserică 
parohială cu hramul „Ador- 
mirea Maicei Domnului“ şi 
una filială cu hramul „Sf. Ioan 
Botezătorul“. NE 

Se compune din vatra sa- 
tului şi din cătunul Vivtar, 
unde se află o capelă şi un 

“izvor. Aci se face un mare 
pelerinagiu în fie-care an, la 
6 Iulie (v. Vivtar, cătun).



_BOBEŞTI 

Are un oficii poştal; o 
şcoală populară cu 2 clase. 

- La 1776 aparţinea marelui 
ban George Beldiman. Atunci 
se afla aci o minăstire, pe 
locul căreia. este. zidită bi- 

serica actuală a comunei, cu 
hramul „Adormirea „Maicei 
Domnului:. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1000 hect. 

pămint arabil, 383 hect. fina- 
ţuri, 38 hect. grădini, 408 hect. 
izlaz, 810 hect. pădure. 

Se găsesc 85 cai, 627 vite 

cornute mari, 15 oi, 402 porci, 
93 stupi. . 

Bobeşti, moșie, cu administra- 
ție specială, distr. Storojineţ. 

Suprafaţa 17.22 km.2; po- 
„_pulaţia 79 locuitori, în majo- 

ritate izraeliţi. | 
La 1776, aparţinea marelui 

ban George Beldiman. 

Bobeşti, munte, 1229 m. alt., 

tre Piatra-Fuscului la N.; Dea. 

lul-Negru la S. şi piriul: Timon 
la E. EI constitue o ramificaţie 
a culmei muntoase Opcina-Fe- 
redeul, distr. Cimpulung. 

Bocaci, cătun, pendinte de satul 

“Storoneţ, com. rur. Storoneţ- 
Putila, distr. Vijniţa. 

Are 15 case şi 70 locuituri 
ruteni, gr. or. 

Bocicăul, câtun,. pendinte de 

Satul de reşedinţă.Măreniceni, 
„com. rur. Măreniceni, distr. Vij- 

nița. 

Are 4 case şi 16 loc. ruteni. 

Bodicel, munte, 1082 m. alt., 

vecinătatea oraşului Cinapu- 

„tung, spre N. de Dealul Flocea, 
făcind parte din Opcina-Flo- 
cenilor, sistemul muntos Ră- 
răul, distr. Cimpulung.   
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Bodnari, firlă, pendinte de mo- 

! 

şia cu adm. part. Hliboca, distr. 
Siret. 

Bodnăreni, cătun, pendinte de 
„com. rur. Arbora, distr. Gura- 

Humora. 

Are 165 locuitori, 
gr. or. 

români, 

Boianciuc (Bojânczuk), com. ru- 
rală, distr. Coţman, aşezată 
în masă compactă la piciorul 
dealului Zorniș, pe un afluent 
al piriului Horoşouţ, care la 

rindul lui se uneşte cu piriul 
Biali ce formează pe o scurtă 
întindere hotarul între Buco- 
vina şi Basarabia. ! 
Suprafaţa 2.91 km.2; popula- 

ţia 1392 locuitori, ruteni, gr. or. 
Cuprinde pe lingă vatra sa- 

tului şi tirlele: Comaşivca (Ko- 
masziwka), Sirbul și Bahna. 

Este străbătută de drumul 
districtului Jurbăuţ-Horoşouţ, 
care o uneşte cu drumurile 
principale Noua Suliţă-Dobro- 
novăţ Şi Cernăuţi-Usetie-Biscu- 
pie (Galiţia). 
„Are o şcoală populară cu 

o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Naşterea M. D.« 
„Acise află o fabrică de spirt. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu pescuitul. 
Comuna pesedă 1197 hect. 

pămint arabil, 18 hect. fina- 

țuri, 28 hect. grădini, 174 hect. 
izlaz, 323 hect. pădure Și .3 

hect. heleştee. 

Se găsesc 107 cai, 266 vite 
cornute: mari, 167 % 141 porci 

și 9 stupi. 

Boianciuc (Bojanczuk), moșie. 
cu adm. part., distr. Coţman. 

Suprafaţa 8.65 km2; popu- 
laţia 169 locuitori, în: mare 
parte ruteni, gr. cat. * 
Cuprinde pe lingă moşia Bo- 

janczuk cu 38 locuitori, şi   

B OIANUL 

cătunul Comaşiuca ( Itoma- 
- sziwka). 

Boianul, tirg, în distr. Cernău- 

- ului, situat pe malul piriului 
„Hucăi; are o supr. de 57 km2; 
cu :6194 locuitori, din cari 

_câte-va sute de evrei și slavi, 

restul romîni. 

„Boianul se compune din tîr- 

gul Boian şi atenenţele Hucăă, 
Vatra, Lehuceni; este sediul 

unei judecătorii şi loc. foarte 
frecventat de evrei străini prin 
faptul că aci locuește un rabin, 
despre care se pretinde 'că ar 
face minuni. Populaţiunea str. 
de rit catolic, de şi nu. este 
numeroasă, își are . totuși - bi- 
serica ci. Tot aci sunt unicii 

locuitori romini' de religiune 

greco-catolică, cari țin însă de 

forma rituală uzitată în Tran- 
silvania. Acest lucru curios a 
survenit în urma unor ne- 

_ înțelegeri. între parohienii or- 
_todocşi. Majoritatea . locuitori- 

lor romini este însă ortodoxă. 
Tirgul Boianului are 3 şcoli 

populare de cite 4 clase, o bise- 
rică ortodoxă cu hramul „Ador- 
„mirea Maicei Domnului“ , de- 

servită de un preot romiîn Şi 

doi ajutori şi o biserică greco- 

catolică deservită de un preot 
romin ardelenesc. Aci se află 

o fabrică. de îngrăşăminte ar- 
lificiale, o fabrică de spirt şi 
o garnizoană de cavalerie. Po- 
pulaţiunea se ocupă cu, agri- . 

cultura, - însă şi cu negoțul, 
practicat mai ales de evreii 
din localitate, 

Teritoriul, pe care se "ană 
astă-zi tirgul Boian, era, în mo- 
mentulocupărei Bucovinei,pro- 
prietatea vornicului Alexan- 

__dru Niculcea. La 1673 a avut 

loc în partea Boianului oluptă 
între turci ŞI poloni, în :care 

comandantul acestor din urmă, 
Iablonowsli, a fost biruit.



BOIANUL - 

Comuna Boian are după ul- 
tima statistică ca avere proprie: 
3780 hect. de pămint arabil, 

„689 hect. finaţuri, 130 hect, 
grădini, 375 hect. izlaz, 352 

hect. pădure. Animale domes- 
tice numără tirgul: 312 cai, 
1609 vite mari cornute, 1464 

oi, 1258 porci şi 227 stupi. 

Boianul, căfun, pendinte de tir- 

gul Zadova, distr. Storojineţ. 

Boianul, moşie, cu adm. part., 
distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 18.88 km.*; popu- 
laţia:248 locuitori, parte ruteni, 
parte izraeliţi, şi parte poloni 
Şi romini; rutenii sint gr. or. 
şi gr. cat. 

Se găsesc'54 cai, 313 vite cor- 
nute, 43 porci, 

Boiernicova, curmătură de 
munte, leagă culmea Stara 
Vipcina (v. Stara Vipcina) cu 
Ciornei Dil (Czorny Dil), distr. 
Rădăuţi. 

 Bolovăţul, piriu, afluent pe d 

Suceviţei (v. Suceviţa); 
vorăşte din pădurile Mazginei 
şi, udind com. Volovăţ, se 
varsă împreună cu piriiaşul 

Hirboveţ în Suceviţa, mai sus 
de localitetea Sădăuţi, distric- 
tul Rădăuți. 

Borăuţi (Boroutz), com. rur., 
distr. Coţman, aşezată, în massă 

„ compactă, puţin mai sus de 

locul de unde îşi ia naștere 
piriul Sovica lingă 2 lacuri 
mici, între comuna Chiseleti 

şi hotarul Bucovinei cu Ga- 

liţia. 

Suprafaţa 14.23 km.?; po- 
pulația 2069 locuitori, ruteni 

gr. or. | 
Coprinde pe lingă vatra sa- 

tului și tirla Marianca. 
Este străbătută de drumul 

„.heleştee, 

Bordeiul, 

Borhenia, câtun,   
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distr. Zastavna-Borăuţi, care 

trece apoi în Galiţia: şi se 
uneşte cu drumul principal 

Crisciatec  (Kryszezatek) 
Horodenca (Galiţia); comunică 
apoi, prin drumuri de ţară, 

cu comunele vecine precum 
şi cu Stefanovca (com. Babin) 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială. 

Este pomenită în documente 
pentru prima oară la 1741, ca 

proprietate trecută în posesiu- 
“nea Domnului Moldovei Gri- 

gore Ghica. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea de vite, 

precum şi cu albinăritul şi cu 

pescăria în cele două heleştee. 

Comuna posedă 1721 hect., 
pămint arabil, 15 hect. finaţuri, 
64 hect. grădini, 191 hect. iz- 

laz, 5 hect. pădure, 14 hect. 

Are 280 cai, 452 vite cor- 
nute mari, 950 oi, 356 porci 

şi 227 stupi. 

Borăuţi, moșie, cu adm. part. 
distr. Coţman. . . 

Suprafaţa 6.96 km.?; popu- 
laţia 27 locuitori,. ruteni, în 

majoritate gr. cat., precum Şi 

ciți-va romini. 

Coprinde pe lingă moșia 
Borăuţi, cu 4 case și 16 locui-. 
tori, și cătunul Marianca. 

călun, pendinte de 

com. rur. Revna, distr. Cer- 
năuți. 

Are 205 locuitori ruteni Şi 
o biserică exp. gr. or.; 71 hect. 
pămint arabil, 4 hect. fina- 
țuri, 2 hect. grădini, 55 hect. 
izlaz, 

pendinte de 
com. rur, Sergieni, distr. Vij- 
niţa. 

Bori, sat, distr. Gura-Humora,   

HOSANCEA 

aşezat pe valea Humorului și 
lipit în partea sa de S. cu 
oraşul Gura-Humorei. 

Suprafaţa 6.48 km.*; popu- 
laţia 296 locuitori germani; 
relig. rom. cat. 

Are un oficiu postal, o şcoală 
particulară germană şi o casă 
de economie. 

Este întemeiat în anul 1835 
de o colonie de germani, ve- 
niţi din Boemia. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor; 

demnă de amintit este sirgu- 

ința cea mare a coloniştilor, 
precum şi soliditatea şi frumu:- 
sețea gospodăriilor . lor. 

Se găsesc 18 cai, 280 vite cor- 
nute, 66 porci, 3 stupi. 

Borsucău - Hlince ( Borsukeu - 
Hlyncze), cătun, pendinte de 

com. rur. Cuciurul-Mare, distr, 
Cernăuţi. 

Bosancea, com. rur., distr. Su- 

ceava, așezată în partea de 
S-E. a districtului. 

Suprafața 40.16 km.?; po- 
pulaţia 4363 locuitori, romini, 
relig. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 4229 locuitori, așezată 
pun teritoriă lipsit de apă, . 

intre comuna Ipotești și. Se- 
cureni și din cătunele: Bulaiul, 
Bursuci, Frumoasa, Căldăruşa, 

Moara-Carp, .Nemericeni, Pu- 
trida şi Strimba. 

Este străbătută de. drumul 

distr. Suceava - Uideşti, care 
trece apoi în Rominia, pe la 
Chilişeni. 

- Are un oficii poștal; o ) şcoală 
populară cu 3 clase; o biserică 

parohială . cu hramul „Sf-tul 

Gheorghe“ şi o casă de eco- 
nomie. 

Această comună. este pome: 
nită într'un hrisov dela 1432, 

-ca fiind dată pe. jumătate de



BOSANCEA 
  

Ilie Vodă boerului Isaia. La 
1621, dărueşte Alexandru Iliaş 
această proprietate pircălabu- 
de Hotin, Miron Barnovschi; 
iar acesta făcindu-se domn în 
Moldova, dă Bosancea la 1626 
chinoviei Sf. Ioan cel Noi din 
Suceava, danie care a fost 
confirmată de domnul Gh. 
Ştefan. 

Populaţia — formată din lo- 
cuitori băștinași şi din emi- 

 Sraţitransilvăneni — se ocupă 
cu agricultura şi „cu creșterea 
vitelor. ! 

Comuna posedă 4272 hect. 
pămint arabil, 1150 hect. fina- 
țuri, 204 hcct, grădini, 9-52 hect. 

_izlaz, 16 hect. pădure, 43 hect, 
heleştee şi bălți. 

Se găsesc 317 cai, 1690 vite 
cornute mari, 3800 oi, 1620 
porci, 56 stupi. 

Bosancea, moșie, cu adminis- 
traţie specială, distr. Suceava. 

Suprafaţa 37.00 km.?; popu- 
lația 1-+0 locuitori, în majoritate 
romini, de religie gr. or. 

Se compune din “moşiile: 
Bosancea propriu zisă cu Cal- 
dărușa şi Moara Carp (Bur- 
ghincști, Frumoasa, Parzic, 

Podeni, Roșia şi Strimba (vezi 

fie-care), avind 7. case şi 33 
locuitori, 

Forma odinioară un sat şi 

moşie cu com. Bosancea (vezi 
Bosancea, com.) 

a
i
a
 

Bota (Dealul), munte, 1067 
| alt., mică 

coamei. muntoase  Obcina-Fe- 
redeul, la V. de muntele “Tom. 

natecul, distr. Cimpulung. 

Botuşan (Dealul), mică: ramific. 
muntoasă ce se desprinde din 

cumea Grebenul, luînd direc- 
țiunea spre valea şi comuna 

„Ostra (v. Carpaţii Bucovinei, 
 L:) intre piraele Botuşan şi Bră- 

6231. — Dicționarul Bucovinel. 

ramificaţie a. 
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teasa, avind şi un virf cu ace- 
laş nume, 1292 m. alt., distr. 
Cimpulung. 

Botuşana, cor. rur., districtul 
Gura-Humora, aşezată pe pă- 
riul Botuşana, afluente din 
stinga păriului Soloneţului. 

Suprafaţa 16.61 km.?; po- 
pulaţia 1838 locuitori romini; 
relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 
distr., Cacica-Arbora şi legată 

cu comunele invecinate Comă- 
„neşti şi Poeni, prin şosele CO- 
munale. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă; o biserică parohială cu 
hramul „Sf. Dumitru“ şi o 
casă rominească de economic. 

Domnul Moldovei, Ştefan 
Tomşa, a cumpărat localitatea 
aceasta de la Anastasia, fiica 
Doerului Micu şi a dăruit-o, 
prin hrisovul din 25 Oct. 1615, 

miînăstirei Solca, în stăpînirea” 
căreia se găsca şi la 1776. 

Populaţia, formată dinlocui- 
tori originari şi din. colonişti 

„transilvăneni, se ocupă cu 
creşterea vitelor şi parte cu 
exploatarea pădurilor. Unii lo- 
cuitori se ocupă şi cu cojocăria. 
Comuna posedă 1133 hect. 

“pămint arabil, 217 hect. fina- 
-ţuri, 21 hect. grădini, 264 hect, 
izlaz, 26 hect, pădure. 

Se găsesc 128 cai, 939 vite 
cornute mari, 631 :0i, 1019 

porci şi 92 stupi. 

Botuşelui, cătun, pendinte de 
com. rur. Ciocăneşti, districtul 
Cimpulung. 
“Are 7 case şi 34 locuitori, 

romini, gr. or. 

Botuşelul, afluent din stinga al 
Botoşului; izvoreşte din apro- 
pierea Fintinii- Galbeaza. 

Botuşeniţa, com. rur., distr. Si   

BOTUȘUL - 

ret, așezat la hotarul ţărei 
despre Rominia, între Cala- 
findeşti și.Gropana. 

Suprataţa 2.81 km.?; popu- 
laţia 458 locuitori, ruteni, de | 
religie gr. or. 

Este lingă drumul distr. Su- 
ceava-Siret ; ţine de şcoala din 
Bălcăuţi; are. o biserică filială 
cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului“, atenenţă a paro- 
hiei din Bălcăuţi. 

Această comună a fost dă- 
ruită de Ştefan-cel-Mare,. prin 
hrisovul din 14 Oct. 1488, mi- 
năstirel Putna, în posesia căreia 

găsea şi la 1776; 

Bo bulația ruteană este pe 
cit se parc, adusă pe vremuri 
din Pocuția; rezistă romani- 

-zării şi formează impreună cu 
Bălcăuţenii şi cu alte cite-va 
sale invecinate un petec slav 
la centru romîn. 

Populaţia se ocupă cu creş- 
terea vitelor şi puţin cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 284 hect. 
pămint arabil, 158 hect. fina- 
țuri, 5 hect. 50 arii grădini, 
116 hect. izlaz. 

Se găsesc. 23 cai, 187. vite 
cornute mari, 17 oi, 80 porci, 
44 stupi. 

Botuşeniţa, moşie, cu adminis- 
traţie part., distr. Siret, 

Suprafaţa 3.17 km.2; popu- 
laţia 6 locuitori; dintre cari 4 

ruteni gr. or. 

Botuşul, cătun, pendinte. de Co- 
muna rur. Pundul-Moldovei, 
-distr. Cimpulung. 

Are 35 case şi: 174 locuitori 
"romini, gr. or. 

Botuşul, munte (1477 m.), ţine 
de șirul principal al Carpaţilor 
şi se află în apropierea loca- 
lităței Cirlibaba, d diștr. Cimpu- 
lung.



BOTUŞUL 

Botuşul, afluent din dreapta 
Moldovei, izvorește sub mun- 
tele cu acelaş nume, străbătind 
pădurea Botușului, primind şi 

în apropierea culmei Fintina- 
Gălbeaza, pe stinga, piriia- 
şele Girbova şi Botuşelul; se 
varsă în Moldova în faţa mun- 
telui Piatra-Fuscului, district, 
Cimpulung. 

Boul, localitate cu o fabrică de 
„scânduri, pendinte de moșia 

cu adm. part. Straja, distr. 
Rădăuţi. 

Boul, pirîii, afluent pe dr. Moldo- 
viței, izvoreşte, împreună cu 
micul său afluent Ievono, de 
“sub poalele muntelui Păuşa şi 
după ce ocoleşte culmea Dealul- 
Făgăţel şi udă com. Ruşii-pe- 
Boul; mai primește din dr. 
piriaşul Trifului şi se varsă la 
punctul Gura-Boului în Moldo- 
viţa în fața staţiei de dr. def. 
Vatra Moldoviţa, distr. Cimpu- 
lung. 

Boul primeşte pe stânga pe 
Ievono cu care încunjoară m-le 
Păuşa (1377 m.) de unde şi nase 
aceste izvoare ce se unesc 
sub numele de Boul, la Ruşii 
pe Boul, apoi se varsă în Mol- 
doviţa, în faţa staţiei Vatra- 
Moldoviţa, districtul Cimpu- 
lung.   

Boul, afl. mic pe dr. Sucevei, 
izvorește de sub dealul Gigu 
şi se varsă în Suceava în faţa 
com. Straja, distr. Rădăuţi, 

Boul-Mic, munte, 1024 m. altă, 
“între Măgura-Vacei și Dealul 
Cotos, aproape de com. Straja, 
distr. Rădăuți.   

Bradul, cătun, pendinte de satul | 
Argel, distr. Cimpulung. | 

Are 18 case Şi 66 locuitori, 
Tomini gr. or 

Braşca, com. rur., 
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distr. Gura- 
Humora, așezată la obirşia pi- 
riului Ilişeşti, puţin spre N. de 
com. rur. Ilişeşti şi la hotarul 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 2.78 km.2; popu- 
laţia 471 locuitori romini în 
mare parte, şi de relig. gr. or.; 
restul coloniști germani. 

Este aproape de drumul 
princip. Suceava — Gura-Hu- 
mora; are o şcoală populară 
cu o clasă şi o hiserică filială 
cu hramul „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril“, atenenţă a parohiei 
din Ilișești, - 

La 1776, aparţinea mănăs- 
tirei Ilişcşti; la 1779, însă a 
trecut în posesia boerului Ioan 
“Dumitraş. 

Populaţia, formată de locui- 
tori originari peste cari au 
survenit numeroase familii de 
emigranţi transilvăneni, se o- 
cupă cu agricultura și € cu creş- 
terea vitelor. 
Comuna posedă 239 hect, 

pămînt arabi], 31 hect. finaţuri, 
2 hect. grădini, 51 hect. izlaz. 

Se găsesc 59 cai, 196 vite 
mari cornute, 83 oi, 260 0 porci Şi 
9 stupi. 

Braşca moșie, distr. Gurâ-Hu- 
mora, consistind 

păduri și pășuni. 
Areo suprafaţă de 0.60 km.:, 

cu ciți-va locuitori. 
La 1776, depindea de satul 

numai din 

cu acelaş nume și era în po-. 
sesia mănăstirci Ilişeşti. 
o 

Brazii, tirlă, pendinte de tirgul 
Vama, distr. Cimpulung. 

Are 6 case şi 29 locuitori, 
romini, gr. or. 

Brăeşti (sai Corlăţelele), corn. 
rur.,:distr. Gura-Humora, aşe- 
zată pe partea stingă a riu- 
lui Moldova, spre N. -V. de 
Băeşti. 

  

Brăteasa,   

BRĂTEASA 

Suprafaţa 287 km.:; popu- 
laţia 644 locuitori, romiîni, de 
relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 
Berchișeşti-Cornul-Luncei; are 
o biserică parohială cu hramul 
„St. Arh. Mihail și Gavril. 
„La 1776, eră în posesia mi- 
năstirei Slatina şi a mazilului 
Ioniţă Gori. 
Populaţia — formată din 10- 

cuitori originari, peste cari ati 
venit numeroase familii emi- 
grante din Transilvania — se 
ocupă cu agricultura şi cu 
creşterea vitelor. 
Comuna posedă 607 hecl. 

arături, 23 hectare finaţuri, 
2 hect. grădini, 66 hectare 
izlaz. 

Se găsesc 28cai,207 vite mari 
cornute, 108 oi, 245 porci, 26 

slupi. 

Brăeştii-Pruncului, parte din 
com.rur. Brăeşti, distr. Gura- 
Humora. Se mai numeşte și 
Corlăţelele-Goale (vezi Corlă- 
țelele). 

Brăneşti, afluent al pir. Suha, 
se varsă in Moldova lingă Do- 
roteia-Plotoniţa, primind îna- 
inte de vărsare piriul Brustu- 
roasa. Izvorăşte de sub poa- 
lele muntelui Clădita-Mică,' la 
N. de com. Negrileasa, distr. 
Cimpulung. 

Brăneşti, poiană, distr. Cimpu- 

lung, între piriul cu acelaş 

nume la S$. şi muntele Brus- 
turoasa la N. 

piriiaș, ce izvo- 
răşte între munţii Tarniţa şi 
Ciifi, lingă hot. Rominiei şi, 
ocolind muntele Ostrei la N. 
se împreună cu pir. Ostra 
lingă com. cu acelaş nume, 
şi formează un puternic aflu- 
ent al Suhei, cu care se varsă



BREAZA 

în Moldova (v. Ostra și Suha), 
distr. Cimpulung. . 

Breaza, com. rur., distr. Cimpu- 
lung, aşezată pe stinga riului 
Moldova, între piriul cu ace- 
laş nume şi Valea-Neagră. 

Suprafaţa 79.99 lkm.?; po- 
pulaţia 1672 locuitori, huţani, 
de relig. gr. or. şi vorbind şi 
limba romiînească. 

Se compune din. următoa- 

rele cătune: Beneia, Cocoşul, 
Dealul-Glodului, Măgura, Por- 
cescul, Runcul.' Mai are apui 
şi două tirle: Făgețelul și Ră- 
chitişul. 

Este ultimul punct al dru- 
mului districtual ce vine de 
la Pojorita. Arc o școală po- 
pulară cu o clasă și o bise- 
rică parohială cu hramul „St, 

Arh. Mihail şi Gavril“. 
Comuna există abiă de ci- 

te-vă decenii. 

In analele vechiului oraș de 
- mineri din Șemniţ (Ungaria) se 
pomeneşte despre o mină de 

argint, depărtată, exploatată 
de mineri Unguri, cari la 1224 
au plecat de aci. 

Probabil, această mină a 
existat în valea Benia, lingă 

comuna de astă-zi Breaza. 

De aci se explică şi numele 
Benia= Baia. Se mai crede că 
argintul extras din mină, erâ 

transportat pe cai, la -tirgul 
Baia, în Moldova, unde se lu- 

cra apoi de artizani sași sta- 

biliți acolo, precum se ştie 

din istoria Moldovei. 
Populaţia se ocupă cu pră- 

sila: de oi şi de vite mari 
precum şi cu exploatarea de 
păduri. 

Comuna posedă 58 hect. 
“ pămînt arabil, 2044 hect. fina- 

țuri, 2 hect. 50 arii grădini, 
1113 hect. izlaz, 365 hect. po- 
eni şi 3739 hect. pădure. 

Se găsesc 308 cai, 2821 vite 
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“mari cornute, 3700 oi, 623 

porci, 132 stupi. 

Breaza, cătun, pendinte de com. 
rur. Ciocăneşti, distr. Cimpu- 
lung, 

Are 14 case şi 53 locuitori, 

huţani, gr. or.: 

Breaza, pir., afluent pe st. Bis- 
triţei, izvorăște de sub muntele 
Mesticaneştilor (distr. Cimpu- 
lung), avind la rindul săă 
micii afluenţi: pir Brezuţa şi 
pir. Brosc.. 

Breaza, pir afluent pe st. Mol- 
dovei, îşi adună izvoarele pe. 
sub şirul muntos Opcina-Fere- 
deul şi se varsă în Moldova, 

în faţa muntelui Timpa (1241 
m.), chiar în localitatea Breaza, 

distr. Cimpulung. 

Brezuţa, piriu, mic afluent al 

pir. Breaza se revarsă în riul 
Bistriţa; izvorăşte de sub pna- 

lele muntelui Mesticaneşti, dis- 
trictul Cimpulung. 

Brodina, cătun, pendinte de com. 

rur. Şipot, distr. Rădăuţi. 
Are 157 locuitori, huţani gr. 

or., Şi o capelă de cimitir. 
Este numai o parte din că- 

tunul Brodina, şi se numeşte 

Brodina-de-sus ; cea-altă parte 

depinde de com. Seletin. 

Brodina, cătun, aşezat pe piriul 

cu acelaş nume, pendinte de 

com. rur. Seletin, distr.Rădăuţi, 
Are 17 case şi 74 locuitori 

huţani, gr. or. 

Brodina, localitate, cu tabrică 
de scinduri, pendinte de moșia 

Seletin, atenență a muşici cu 
adm. part. Izvor, distr. Ră- 

dăuţi. Ma 

Are 4 case și 45 locuitori, 
evrei şi huţani.   

BRODOC 

Brodina, mare afl., pe dr. Su- 
cevei, izvorăşte de sub cul- 
mea Cornodovata și, primind 
pe dr. piriele Cuninschi şi Bro- 
dinorsca, se varsă în Su- 

ceava, între căt. Frasin şi Bro- 
dina, disir. Rădăuţi, formind 
lunga vale cu acelaş nume. 

Brodina-Buk, fîrlă, pendinte de 

com. rur. .Şipot. distr. Rădăuţ. 
Are 3 case şi 4 locuitori. 

Brodina-Haburma, firiă, pen- 

dinte de satul de reşedinţă 
Şipot, com. rur. Şipot, .distr. 

Rădăuţ, 

Brodinorsca, afl. pe dr. pir. 
Brodina,. se varsă în Su- 
ceava (v. Brodina); izvorăşte 
de sub muntele Sihloaia şi se 

„varsă: în Brodina, în drep- 
tul baratcei de război Cazarma 

Tabora, distr. Rădăuţi. 

Brodoc (Brod), corn. rur., dis- 
trictul Coţman, aşezată în masă 
compactă, pe malul drept al 
Prutului, față în faţă cu loca- 
litatea galiţiană Sincov (Sin- 
kow)se invecineşte la N.cucom. 

rur. Ocnaşi la N.-V. cu Mitcăul. 
Suprafaţa 10.98 km; popula- - 

ţia 1544 locuitori ruteni, gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului 1530 locuitori şi cătunul 
Cuzia. (Kuzia): 

Prin drumuri de ţară comu- 
nică cu comunele sus men- 
ţionate, prin cari trece dru- 

mul principal Cernăuţi-Uscie 
Biskupie (Galiţia). 

Are o şcoală populară cu 2 
clase şi o biserică cu hramul 
„Sf. Dumitru“ ce ţine şi ate- 

“nenţă, filiala din Mitcăi.. 
Pină în timpurile din urmă 

a fost cătun. | 
La 1776, era în stăpinirea 

Schitului-Mare(v.Schitul-Mare) 
-dăruttă-fiind de Ileana Savin,



prin hrisovul-din 8 Iulie 1710, 
confirmat şi de Nicolae Ma- 
vrocordat la 4 Iulie 1712. 
Are mai multe mori. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura precum şi cu pescui- 
“tul în apa Prutului. 
"Comuna posedă 83; hect, 
pămint arabil, 49 hect. fina- 
țuri, 32 hect. grădini, 69 hect. 
izlaz, 33 arii păduri, 

Se găsesc 111 cai, 322 vite 
mari cornute, 7 oi, 159 porci 
Şi 4 stupi. 

- Brodoc; moșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. . 

Broscăuțul-Noă, comuiă ru- 
-rală, distr. Storojineţ, aşezată 

pe partea “stingă a „pîriului 
Hliniţa, afluent al Prutului, 
spre sud de Broscăuţul- Vechii. 

Suprafaţa 13.81 lkm.2;. po- 
pulația 1527 locuitori, romini 
şi ruteni; religia &r. or. 

Se compune din Brâscău- 
țul Noi (propri zis) şi din că- - 
inele Buchenhain Şi  Hlibi- 
cioc, 
„ Printro şosea comunală este 
legată de drumul princip. Sto- 
rojineţ-Sniatin, pină la câte se 
întind casele sale răslețe; ţine 
de scuala şi biserica de comu- 

"na Broscăuţul-Vechiti, 
La 1776, forma un Singur 

sat şi domeniu cu Broscăuţul- 
“Vechii pe care îl stăpinea- 
mazilul Ioan Volcinschi. 

„ Populaţiunea se ocupă cu 
agricultura şi cu creşterea vi- 
telor. 
Comuna posedă 8-19 hect. 

pămînt arabil, 224 hect. fina- 
țuri, 34 hect. grădini, 421 hect. 
izlaz, 145 hect. pădure. 

Se găsesc 97 cai, 065 vite cor- 
nule mari, 42 oi, 287 porci, 70 
stupi. . 

Broscăiiţul-Vechiii (sai Mun- 

  
mari cornute, 1560, 219 porci, 

Brusturoasa, complex de pă- 

Brusturoasa, culne muntoasă,     

tenii), comună rurală, distr. 
Storojineţ, așezată pe dreâpta 

 piriului Hliniţa, afluent alPru- 
tului. | 

Suprafaţa 38.54 km.:; po- 
Pulaţia 2292 locuitori, dintre 
cari mai bine de trei părţi ro- 
mini, de religie gr. or.; restul 
Sunt slavi-gr. cat. veniţi din 
Galiţia. | 

Se compune din Broscău- 
“ţul-Vechiă „(proprii zis) cu 
2197 locuitori şi din cătunul 
Criva,   Este legat printr'o şosea co- 
munală cu drumul principal 
Storojineţ-Sniatin ; are o şcoală 
populară cu 3 clase; o bise- 
rică parohială gr. or. cu hra- 
mul „Sf. Paraschiva“ şi o bi- 
serică gr. cat, 

„La 1776 era proprietâtea ma- 
“zilului Ioan Volcinschi. Avea 
pe atunci şi un schit cladit 
de boerul Constantin Volcin- 
Schi, care fu însă secularizat 
în 1783, 

Populaţia 'se ocupă cu agri- 
cultura, cu creşterea vitelor, 

“Cu exploatarea de păduri şi 
cu albinăritul. 
„Comuna “posedă 1298 hect, 
Pămint arabil, 591 hect. fina- 
țuri, 51 hect. grădini, 839 hect, 
izlaz, 1007 -hect, păduri. 

Se găsesc 158 cai, 957 vite 

384 stupi, 

duri şi dealuri acoperite cu 
păşuni, la hotarul dintre disr. 
Gura-Humora și distr. Cimpu- 
lung. 

se desprinde din Opcina Isaci, 
la capătul de N. al Piciorului 

    

  Șuhariţei, avind şi 2 înălțimi 
pe aceeaşi: linie de latitudine 
și cu acelaș nume, una de 884 
m. alt. în apropierea localităţii | 
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Doroteia-Plotoniţa, distr. Cim- 
pulung; iar cea-V'altă de1088 m, 
alt. la hotarul dintre districtele 
Cimpulung şi Gurahumora. 

Brusturoasa, mio afluent al 
pir. Voroneţ; se varsă în Mol 
dova; izvoreşte de sub mun- 
tele Brusturoasa de la E. și 
nu trebue “a se confunda cu 
cel-Palt piriiaş Brusturoasa, ca- 
re izvorăște de sub muntele 
Brusturoasa de la V. Și ţine 
de basinul pir. Braneşti (v. 
Branesti şi Suha), distr. Cim- 
pulung. : 

Brusturoasa, ie afluent al 
pir. Braneşti; se varsă în pir. 
Suba (v. Suha); izvorăşte de 
sub muntele Brusturoasa, distr. 
Cimpulung. 

Buchenhain, cătun, pendinte de 
„com. rur. Broscăuţul-Noi, dis- 

trictul Storojineţ. 
Aci se află o fabrică de spirt. 

Buichenhain, numire data de 
colonişti germani comunei Po- 
iana-Micului, distr, Gura-Hu- 
mora. - 

Bucova, maunte (1070 m.), se 
află nu departe de com. Şipot' 
Privat, distr. Vijniţa, despăr- 
ţind izvoarele Fălcăului de ale 
Siretului-Mic şi Şipotului. 

Bucovăţ (Bukowec), cătun, pen- 
dinte de satul Putila, com. rur. 
Storoneţ-Putila, distr. Vijniţa. 
Are 8 case şi 29 locuitori, 

huţani. 

Bucovăţ, cătun, pendinte de 
com. rur. Părteştii-de-jos, distr. 
Gura-Humora. . 

Are 5 case'şi 20 de :locui- 
tori, romini, gr. or. 

Bucovăţ, Pădure, disir. Gura-
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humora, la N. de Păltinoasa, 
in partea dreaptă a liniei ferate 
Hatna-Cimpulung. 

Bucovăţ (Bukowec), firlă, pen- 

dinte de satul de reşedinţă 
Sergieni (vezi com. rur. Ser- 
gieni), distr. Vijniţa. 

Bucoviciorul, pirii, afl. pe st. 
„ Moldovei; izvoreşte de sub pad. 

*Bucovăţ, nu departe de obir- 
şiile pirîului Soloneţ: (ce ţine 
de bazinul Sucevei) şi primind 
afl. Piriul Negru, se varsă 
în Moldova lingă com. Pălti- 
noasa, distr. Gura-Humora. 

„Bucovina, provincie austriacă, 

cu titlul de ducat, formată din 

teritoriul luat la 1777 din trupul 
principatului Moldova. 

i. Istoricul. Primele incer- 
cări din partea Austriei de a 

ocupa pămîntul Moldovei da- 
tează încă de la începutul dom- 

niei Fanarioţilor, cari erati con- 
sideraţi de puterile vecine ca 
nişte arendaşi. ai principatelor 
romîneşti. In așa numitul prim 
războii turcesc al Austriei, sub 

Carol al VI, Austriacii intră 
în iarna anului 1716, pe la 

Cimpulung, în Bucovina de as- 

lăzi și pătrund, încurajați de 
unii boieriai țării, pină la Iaşi. 
Despre infringerea ce au șu- 

ferit-o Austriacii (nemţii) cu 
acest prilej ne vorbeşte monu- 
mentul iaşan din drumul Ga- 
latei, numit „Cerdacul lui Fe- 
renţ“, conservat până în ziua 
de astă-zi. O altă invaziune, 
de astă-dată de răsbunare, are 
apoi loc pe la anul 1717, prin 

care domnul Moldovei, Mihail 
Racoviţă, se vede constrins a 
plăti Austriacilor o despăgubire 
bănească. "Prin pacea de la Pa- 
sarovitz însă Austria se mul- 
țămeşte deocamdată cu o altă 
parte de pămînt rominesc'ocu- *   
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pată sub numele de Vlahia 
Mică. Pretenţiunile asupra Mol- 
dovei nu slăbesc totuşi nici: în 
urma intervenţiei Rusiei, care 
ia la congresul de la Niemrow 

principatele sub protecţia ei 
proprie şi pune la rindul său 

pe generalul Munich să ocupe 
(1739) partea de sus a Mol- 
dovei cu Bucovina, lăsind po- 

pulaţia, orașele, sateleşi mănăs- 

tirile, pradă cazacilor sălbatici. 

Mii de romini, mai ales din 
ținuturile Cernăuţului și Hoti- 
nului au fost duşi atunci, pre- 
cum ne spune cronicarul “Ne- 

culcea, în țara rusească şi 
împărţiţi ca robi. 

_De aci înainte războaiele 
Turciei cu Rusia continuă a- 
proape neintrerupt şi cu ele 
şi învaziunile Ruşilor în Mol- 
dova, care devine astfel un 

pământ căutat acum din două 

părţi. Impărțirea Poloniei favo- 
rizează şi mai mult încă ideea 
ca principatele dunărene să 

împărtășească aceiaşi soartă. 
Războiul ruso-ture de la 1768. 
aduse cu sine ca rezultat final - 

convenţia _de la 6 Iulie. 1771 
in care Austria “ia rolul de 
împăciuitoare” între ambii ad- 
versari şi-și face cu această oca- 

- zie şi sie înseşi parte, obţinind: 
de la Turci drept compensație 
cedarea Bucovinei. Pentru a 
găsi totuşi o formulă la această 
pretenţiune, Austriacii pretex- 

„tără, pe baza unei expuneri 
a colonelului Baron Seeger, 
că tot teritoriul aflător între 
Nistru şi şirul muntos ce se 
întinde de la Cernăuţ şi pină 
la Bărgău sub numele de 
codrul Bucovinei, ar fi apar- 

ținut odinioară regatului Gali- 
ției şi Lodomeriei, intrat la 

1772 în posesiunea Austriei şi 
în consecință urmează a se 
rotroceda de drept monarhiei - 
habsburgice. Și precum :pacea   
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între Ruși şi Turci nu întirziase 
a se încheia la Cuciuc Cainargi 
(21 lulie 1774), sultanul se învoi 

de voie de nevoie la 7 Mai 

al anului viitor a ceda Buco- 

vina Austriacilor, cu toate pro- 

testările domnului Moldovei 

Grigore Ghica, care plăti a- 
“ ceastă împrotivire a sa în cele 

din urmă cu viaţa. 

Planul ocupării era pregătit 
de mai înainte, precum se vede 
dintr'o scrisoare a împăratului 

Iosif din 19 Iunie 17/3, pe care 

o adresă el, pe atunci încă prinţ 
de coroană, dintr'o călătorie 

făcută în Transilvania (Reginul | 
Săsesc), mamei sale Maria Te- 
resia şi în-care zice: „Am 
vizitat munții Ciucului şi ai 
Ghergăului cu trecătorile spre 
Moldova, şi cu toată sălbătăcia 
acestor regiuni ne-am convins 

ce minunat lucru ar fi, dacă 

am putea să căpălăm colţul 
de pământ ce se găseşte între 

Transilvania, Maramureș şi 
Pocuţia...* Evident 'că _teri- 
loriul bucovinean, despre care 
e vorba, avea interes strategic 

„mare pentru Austria, mai ales 

că forma legătura cea 'mai 
naturală dintre nou cucerita 

Galiţie cu posesiunile ungare. 
Guvernul Mariei Teresiei nici 
n'a întirziat deci a studia 'de în- 
dată acel interesant petec de 

pămint şi a trimes încă în 
- toamna anului 1773 comisarii 

săi militari ca să cerceteze ţara. 

Unul dintre aceştia era baronul 
Enzenberg, comandantul regi- 
mentului rominesc (valah) din 
ținutul Rodncişi al Năsăudului, 
cunoscător bun al poporului 
romin şi care a avut înurmă 

un rol de frunte ca guvernor 

militar al Bucovinei, adminis- 

trind-o pină la 1786. Astfel 
trupele austriace întrară'la 34 
August 1774 in Moldova şi 
ocupind întii Cernăuţul, unde



BUCOVINA 

» se stabili comandamentul ge- 
“neral al noilor stăpîni, ai tras 
cordonul în jurul teritoriului 
ciştigat şi au înfipt stilpii cu pa- 

jură la hotarele nouci provincii 
Bucovina, ce avea să poarte de 
aci înainte titlul de ducat. | 

2. Numele și Situaţiunea 
" geografică primitivă. Numele 
Bucovina îl găsim pomenit pen- 

tru prima oară într'un hrisov 

din 30 Martie 1398, în care 

fiind vorba de alianţa încheiată 
între Roman Vodă şi princi- 

“pele Podoliei Teodor Curiato- 
vici, se aminteşte . şi - numele 

Bucovina cu înţeles de codru. 
Erau însă doi diferiţi codri cu 
această denumire. „Sylvae ma- 

iores Bucovina dictae“ înce- 
peai de la munţii ungurești 

lingă Vijniţa de astă-zi şi: se 
întindeau, -cum glăsueşte un 

tractat încheiat între Polonia, 

Moldova şi Valachia, între 
țara Şipeniţului şi între Mol- 
dova, dealungul Siretului, pînă 

la al doilea codru bucovi- 
nean, care purta la rindul 

- său denumire de „Silva minor 

Bucovina“. Codrul mare din 
acest din urmă tractat pare 

“a fi identic cu codrul Buco- 
- Vina pomenit în hrisovul de 

“la 1339 şi probabil şi cu acel 
- citat într'un alt document din 

timpul lui Roman Vodă (Martie 
1392). Aceste date, precum şi 
faptul că numele Bucovina 

există și astă-zi in diferite părți 
ale regatului nostru, indicind 

mai totdeauna complexuri de 

păduri de fag, confirmă în parte 
originea cuvîntului de la sla- 
vonescul Du, ident. cu germa- 
nicul boka-buche, adică fagul 

Şi carpenul atit de răspindit 
în pădurile noastre Avem însă 

"“ Şi o nouă derivare a cuvin- 

tului Bucovina, pe care a în- 
cercat-o prof. Braun din Peters- 

- burg. După el ar fi Costobocii 
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şi Sabocii, popoare pe cari 
Ptolomeu le pomeneşte sub nu- 
mele comune de Pocoi, acei 

cari au dat regiunei carpatine 
locuite de dinşii numele, -re.- 
giune ce coincide cu Buco- 
vina de astă-zi. Numeroasele 

“numiri cu rădăcina Vuk şi 
bol;, pe cari le găsim în adevăr 
in Moldova de sus și mai ales 

_în orografia Bucovinei (Bucov, 
Bucoş, Bucovâăţ, Bucşoaia, Bu- 
cocieşti, Bucura, etc.), precum 
Şi alți termini curioşi din graiul 
populațiunei de aci (bocance, 
hoacănă, etc.), se pretează în 

cit-va la această explicaţiune, 
a cărei elucidare rămine lăsată 
viitorului. | 

Intru cit priveşte întinderea 
geografică primitivă a terita- 
riului Bucovinei, trebue de 

observat că ea a variat în 

vremuri, mai ales în partea 

„sa de N. După războaiele dintre 
fraţii voivozi moldoveni Ilie 
şi Ştefan cu Polonia (1437), 

" figura ca hotar statornic între 
Pocuția și Moldova piriul Co- 
lacin (dintre Sniatin şi Şipeniţ). 

“Uncolţal menţionatului „Codru 
Bucovinean“ (intre local. Za- 

mostiaşi Vilaucea) forma multă 
vreme o zonă neutră pentru 

ambele țări. Mai știm din cronici 
că o partea Bucovinei actuale, 
pe care o reprezintă districtul 

Vijniţa, a fost cucerită abia de 

“Ştefan cel Mare, cu prilejul 
invaziunei de răzbunare în 

țara regelui Albreht al Polo- 
niei (1498), remănind din acel 

moment Ceremușul-Negru ca 
hotar de N.-V. între Bucovina 
şi Pocuția, Mai, tirziu acest 
hotar fu rectificat, devenind 

Ceremușul-Alb limita ţării, pre- 
cum € și astăzi. Incolo, corpul 
acestei țări, pină la cite-va mici 
puncte, d. e. hotarul dinspre N.- 

O. a cărui stabilire a format 
la ocupaţiune oare-cari dife- 

nei sunt formate   
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rende între Austria şi Turcia, 
a rămas neschimbat, | 

Ducatul Bucovinei se pre- 

zintă ca teritoriu austriac așe- 
zat între 47,12 şi 48,40. grade 
“latitudine de N. şi între 42,34 
"Şi 44,9 grade longitudine de O. 

după merid. Ferro. Conform 
aceastei poziţiuni punctul cel 

mai avansat al Bucovinei spre 

„N. e cotitura Nistrului la N.- 

N-V. de com. Repujineţ; 
punctul cel mai inaintat spre 

S. virful muntelui Pietrele- 
Roşi, de lingă com. Dorna Can- 
dreui; din contra apare la O. 
ca punctul cel mai depărtat 
gura piriului Racova, ce se 
varsă in Suceava în apropiere 
de local. Chilişeni, iar. punctul 
cel mai apusean cotitura Cere- 

mușului, la S. de com. .labla- . 
niţa. 

Astfel dar hotarele Bucovi- 
la N. de 

riul .Nistru, începind de la com. 

Babin şi pănă.la confluenţa 
acestuia cu Piriul-Negru (Czar- 
ny : Potol), limită care des- 

“parte Bucovina de Galiţia. De 
aci în direcţiune spre O. şi 
anume spre Rusia, hotarul în- 

tre acest imperiu şi Bucovina 
şc întinde în linie oblică pănă 

s 

la confluența piriului Rechitna' 
cu Prutul, lingă loc. Noua-Su- 
liţa, care punct constitue în 

acelaş timp trifiniul între Bu- 
covina, Rusia şi Rominia. Res- 
tul hotarului spre O. care des- 
parte Bucovina de regatul 

României, este format de către 
riul Prut, piriul Lucaviţa, apoi 

de cătră piriul Molniţa pănă 

la confluenţa acestuia cu Si- 

retul, de cătră riul Siret în- 

_suşi, de piriul Rusterba și în 
fine de către riul Suceava. In 
direcțiune de S., adică tot spre 
Rominia, hotarele Bucovinei 
sunt formate de către piraele 

Racova, Somuşul-Mare şi So-
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muşul-Mic, apoi de către pi. 
raele Hraniţa şi Saca, după 

aceea de câtră crestele mun- 

toase Opcina-Isaccii, Baieşes- 
"cul, Grebenul și Opina Chi- 

ril, apoi de către apa Bis- 

triţei Aurii pină la confluenţa 
cu piriul Neagra şi cu o mică 

secţie din acest piriu şi afluer- 
lul săi. Sărişor şi “în sfirșit 
de către culmea Opcina Vină- 

„torului. De la acest punct în- 

cepe hotarul: Bucovinei în 
direcţia de V. constituind pe 
virful muntelui Pietrile-Roşii 
trifiniul dintre Bucovina, Ro- 
minia şi Transilvania. De aci 
în sus hotarul spre Transil- 
vania e format întii de către 
piraele 'Teşna-Impuţită, Coşna 
şi Deaca şi de riul Bistriţei 
Aurii şi atinge lingă local. Cir- 
libaba punctul de trifiniă în- 
tre Bucovina, Transilvania şi 
Ungaria. Bucăţica de hotar 
cătră teritoriul Ungariei îl for- 
mează riuleţul Cibăului pănă 
nu departe de piriul Săratei, 

unde se găseşte al patrulea 
punct de trifiniu, adică dintre 
Bucovina, Ungaria şi Galiţia. 
Această ultimă secţie a hota- 

rului bucovinean la V. îndrep- 

tată spre pămintul galiţian 
esle formată la început de că- 

tre piriul Pircălab, de apa 
Ceremuşului pină la revărsa- 
rea sa în Prut, apoi, pe dis- 

tanță mică, de către însuși riul 
Prut şi în cele din urmă de 

“piriul Tureţchi cu linia ce se 
întinde pănă la fluviul Nistru, 
lingă com. Babin. 

“ Suprafaţa teritorială cuprin- 
să între aceste hotare este de 

10.441 km. pătraţi și prezintă 
un maxim de lăţime de 95.7 
lkm. de la V. la-O. şi un ma- 
xim de lungime de 168.7 km. 

dela N.laS. 
Plastica solului Bucovi- 
nei. — După relief, Bucovina 

  
  

se imbarte în două secţii cu 
caractere geogralice deosebite: 
una la sud-vestul liniei Vij- 

nița-Capul Codrului, ” constitu- 

ind zona muntoasă, a doua 

la nord estul acestei linii con- 
stituind zona ci deluroasă sai 
colinară. 

Linia Vijniţa-Capul-Codru- 
“lui nu este numai o limită 

geografică, ea reprezintă şi o 

fruntarie geologică: în lungul 
ci Vijniţa, Berhometele, 'Bă- 

nila-Moldovenească, Vicovul, 

Marginea, Solca, Cacica, Ca- 
pul Codrului și Valea-Sacă 
se ţin riguros la imbinarea 
formațiunilor de gresia car- 
patică (ter. cretacei),.cari'con- 

stiluesc în cea mai mare par- 

te solul muntos al Bucovinei, 
cucea a formațiunilor terțiare 
Şi quaternare ce constituesc re 

"giunca deluroasă, Aceasta la 
rindul ci se întrupează în așa 
zisul podiş moldovean. Tot în 

lungul acestei linii se înşiră 
cele mai numeroase izvoare 
sai abundente mine de sare 
gemă ale Bucovinei. 

Relieful muntos al Bucovi- 
nci, afară de mici abateri, se 
„prezintă constituit dintro suc- 
cesiune de brazde paralele, în- 

să compacte. Moldova, Mol- 

dovița și Humora curg în 
văi paralele cu a Bistriţei cu 
care fac sistem. Cele două Ce- 
remuşuri şi Putila au şi ele 

văile lor paralele cu creasta 

principală -a Carpaţilor (vezi 
Carpaţii), tot în direcţiunea N.- 
V.-S. E.; insă cursul Cere- 

mușelor se fringe şi ramura ei 

sa unică descrie, de la întruni- 
rea acestor tributari, o curbă 

cu concavitate spre Sud-Est, 
întocmai ca şi Prutul, rupind 

normal sistemul de brazde pa- 
ralele ale orografiei Carpaţilor 
bucovineni. Cam aceeaşi le- 
ge o urmează Suceava care   

curmă brazdele lungăreţe de 

gresie carpatică constituite din 
terenurile secundare și terțiare 
ce se juxlapun pe toată zona 
muntoasă, de la obirşiile ei şi 
pină în marginea podișului mol- 
do-bucovinean. Partea mun- 
toasă, de la sudul izvoarelor 
Bistriţei şi văii - Sucevei, este 
aceea în care paralelismul oro- 
grafici este tare accentuat, a- 

tit prin depresiunile în cari 
curg apele Bistriţei, Moldovei, 
Moldoviței şi Humorului, cit şi 
prin acel al cutelor muntoase 
intermediare. Cuta muntoasă 
care se ține pe dreapta. Mol- 
dovei, de sub Lucina și pină . 
în Giumalău, constituită din 
terenuri primitive, lasă imediat 
la estul ei jghiabul Moldovei 
şi al afluenților ei, aflat de 
tot aproape de limita geo- 
grafică a acestei formaţiuni. 
Caracteristicjin această regiu- 
ne este grupul Opcinelor (Opc.- 
Feredeului şi Opc.-Mare) des- 
părțite între cle prin vl. Su- 
cevei. E 

Partea muntoasă de la nor- 
dul Sucevei este caracterizată 

şi ca prin limpezimea cutelor 
de cretacei şi terțiar inferior 
ce reproduc direcţiunea crestei 
principale a Carpaţilor. Insă 
aci numai vilcelele au direc- 
țiunea dominantă a orograliei; 
văile mari ca Ceremuşul, Si- 
retul şi mai ales Suceava, re- 
bele direcţiunei impuse de!oro- 
grafia regiune, după ce mai 
intii au mers în direcţiunea 
N. V.-S. E. se înclină pe în- 
cetul spre est şi în urmă (în 
dealuri) spre sud-est, pentru a 

urma panta generală a so- 
lului bucovinean. Grupul de 
la nordul văii Sucevei, zis 

„al Putilei şi Siretului“, înjghe- 

bează aceste ape ale căror văi 
constituesc aci principalele lu- 
fracturi. 

N
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Nici un munte al Carpaţilor 
bucovineni nu atinge regiunea 
zăpezilor perpetue; în schimb 
însă înălțimile carpatine trec 
în majoritatea lor peste regiu- 
neâ păduroasă, constituind pla- 
iuri cu pășuni întinse. Regiu- 
nea munţilor Bucovinei este 
din cele mai pitoreşti prin va- 
rietatea aspectului orografiei: 
plaiuri rotunde, coame stîn- 

„coase şi ape strinse în defile- 
uri. Văile Ceremuşului, Puti- 
lei, Siretului și Sucevei sint 
largi, pe cînd vilcelele lor la- 

„ terale “sint scurte și strimte. 
Aspectul topografic se schim- 
bă în regiunele de sud şi vest, 
constituite din terenurile pri- 
milive' (ardesie, micocen şi din 
trahit). Aci văile sînt înguste 
şi neregulate: valea Colbului, 
a Lucinei, a . Cibăului, a Cir- 
libabei și a Bistriţei sint renu- 
mite prin frumuseţea lor pito- 
rească, - ” 
Regiunea deluroasă a Bu- 

- covinei imbrăţişează o supra- 
față de 6376 km.p. din platoul 
podolian. Acesta se prelunge- 

„Şte pănă în linia Vijniţa-Capul- 
Codrului pe care se termină 
munţii Bucovinei. Relieful şi 

„aspectul topografie al acestei. 
regiuni traduc natura forma- 
țiunilor terțiare şi quaternare 
ce conslituesc solul ei. Cea 
mai întinsă suprafaţă a regiu- 
nei o reprezintă formațiunile 
quaternare; acestea constitu- 
esc în genere relieful ei de înăl- 
țime mijlocie. Sub solul neo- 
cen (terțiar superior) al aces- 

„tei zone “deluroase apare pe 
toată suprafaţa ei în formă de 
insule înglobate în quaternar: 
el constitue reliefurile cele mai 
înalte ale regiunei (Horodişţa 
cu 517”, Spasca cu 504", Ţe- 
ţina 539, Ciclanul cu 491", 
Homoria cu - 508, Maidanul 
488" etc.) EI conţine jumaăta- 
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tea izvoarelor de sare ale zo- 
nei de imbinare a podișului 
bucovinean cu munţii, carie- 
rele de sare de la Cacica şi 
minele de cărbuni de la Ispas 
Maidan. Formațiunile diluvi- 
ce constituesc parte din coas- 
tele şi chiar fundurile văilor, 
cum ar fi basinul Rădăuţului, 
restul şesurilor fiind constituit 
din formaţiuni aluvionare, 

Regiunea deluroasă a Bu- 
covinei cuprinde următoarele 
patru secţiuni: 

a) Secţiunea dintre Nistru 
și Prut constitue un platoă a 
cărui suprafaţă de 1095 km. p. 
este presărată cu numeroase 
bălți, heleşteie şi funduri mlăş- 
tinoase, însă puț:n acoperit de 

„păduri. Inclinarea generală a 
acestui mic platou este de par- 
tea Prutului. Muscelele domi- 
nate de piscul Berdo (516") re. 
prezintă partea cea mai înaltă 
a reliefului acestei secțiuni. 

b) Secţiunea dintre Prut şi 
Siret, a cărei suprafaţă este 
de 1120 km. p. constitue un 
platoi ce-şi înalță marginile 
pănă la 100" d'asupra şesului 
Prutului și Siretului. Cele mai 

„mari reliefe cuprinse între 435 
495" sint situate pe marginea 
despre Siret a platoului; de 

„aceea clina cea mai lungă a 
lui priveşte spre Prut. Țeţina 
(539), Spasca (504), Ciclăul 
(491), Vivozul (495»), for- 
mează un sistem ce străbate 
platoul din Prut în Siret, la 

„nord-estul Derehluiului, prin a 
cărui vale trece c..ferată Si- 
ret-Cernăuţi. Suişurile lor sunt 
adesea (la N.) destul de pro- 
nunţate. La partea de $. ele 
sunt acoperite cu păduri dese 
ŞI printre ele găsinu văi des- 
tul de adinci înconjurate de 
coame şi povirnişuri abrupte. 

6) Secţiunea dintre Siret şi 
Suceava se prezintă ca o treap- 
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tă avind o înălţime mjjlocie 
de 200” d'asupra secţiunii din- 
tre Siret şi Prut. Relieful este 
rupt prin o depresiune destul 
de largă de direcţiunea pări- 
ului Horaiţa, pe unde trece 

şi drumul de la Suceava la 
Cernăuţi. In porţiunea sud-es- 
tică culminează Stinca (465), 
Ocruhul(495"),Țăranca (506); 
în porţiunea n.-vestică culmi- 
nează Fundătura (483), Hu- 
moria (508), Pantinul (556), * 
Poiana - Bucului (564), etc, 
Secţiunea dintre Siret şi Su- 
ceava are o suprafaţă de 0-40 
km. p. şi e la V. în mare 
parte acoperită de păduri aşe- 
zate pe colini onduloase, iar 
la E. de păminturi foarte ro- 
ditoare, . | | 

d) Secţiunea între valea Su- 
cevei spre N. are înălţimea 
mijlocie identică cu a secțiu- - 
nci precedente, afară de partea 
sud-estică unde ea se coboară 
între 200, şi 400". între Su- 
ceava şi Hraniţa. Această sec- : 
ţiune are o suprafață de 810 
l«m. p. şi ca înălțime culminan- 
tă Dealul-Ciungilor,: 692", la 
sudul depresiunii Soloneţului, 
pe unde trece drumul de la 
Cimpulung la Suceava. 
“Graţie micei consistenţe -a 

solului regiunii deluroase, văile, 
„exceptind pe a Nistrului, sunt 

largi. Ele sunţ, însoţite de şe- 
Suri cu atit mai adincite cu 
cit se găsesc mai departe de | 
regiunea muntoasă. Şesul vaii 
Nistrului are 150" altitudi- 
ne la fruntaria Galiției 'şi 12Um 
la Onut, pe fruntaria Basa- 
rabiei, unde este punctul cel 

mai jos din toată Bucovina. 
Șesul Prutului are 190" al- 

titudine la confluența Ceremu- 
şului şi 140" la Noua-Suliţa; 
cel al Siretului, 389" la gura 
Mihodrei şi 280 la gura Molni- 
jei; al Sucevei, 394" Ja gura
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Voitinelului, 289 la graniţă, cel 

în faţa oraşului Suceava; al 
Moldovei, 394" la Cornul-Lun- 

cei. Pantele mijlocii ale acelo- 

raşi şesuri cresc progresiv dela 
Nistru spre Moldova: panta mij- 
locie a Nistrului este de 0,40, 
a Prutului de 0",90, a Sire- 
tului de 1,30, a Sucevei de: 

2,1, a Moldovei de 3",5. 

Şuviţele de şes ale văilor în- 
ăţişază la olaltă o suprafaţă de 
aproape 1000 km. şi introduc în 
aspectul topografic al Buco- 
vinei un element de varietate 
remarcabil. Şesul Prutului a- 
linge o lărgime maximală de 
8 km. la gura Soviţei; al Si- 
retului de 7 km. la Mihodra 

Şi 6 km. în josul Sucevenilor; 

al Sucevei de 9 km. la Ră- 
dăuţ, de 13 km. (dacă se so- 

- coteşte maximul de lărgime 
al. basinului diluvic al Rădău- 

ţului), al Moldovei de 4 km. la 

Cornul-Luncei. Singura vale a 
Nistrului este strimtă şi înjghe- 
bată între pereţii stâncoși şi 
puţin acoperiţi de vegetaţiune 

ai solului de calcar cretaceu 

in care se găseşte săpat pa- 
tul fluviului. 

“Teritoriul Bucovinei este u- 
dat de către fluviul Nistru şi 
de următoarele riuri şi piraie 
(v. hidrografia detailată la fic- 
care nume în parte): 

Fluviul Nistrului, care fiind 

deja navigabil la intrare pe 
teritoriul Bucovinei, formează 
o vale relativ destul de strimtă 
în schimb însă destul de adincă, 

cu maluri stincoase şi de re- 

gulă lipsite de vegetaţie. Lun- 
gimea Nistrului, pe cit timp 

formează fruntaria Bucovinei, 

este de 52 km.,iar dintre tri- 

butarii lui laterali are.numai 
piriul Ciarnipotoc (Czarny Po- 
-tok=piriul negru) de oare care 
însemnătate. Navigabilitatea a- |! 

pelor Nistrului pe toată intinde- 

6231. — Diclionarul Bucorinel, 
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rea teritoriului bucovinean e fa- 

-vorizată cu deosebire prin malu- 

rile înalte ale văii, cari impedică 

ca nişte escarpagii formidabile 
în acelaşi timp inundările. 

Riul Prut intră în Buco- 
vina lingă local. Orășeni şi 
prezintă o vale, a cărei lăr- 
gime ajunge pănă la 10 km. 
Lîngă local. Zucica, aproape 
de ieşirea Prutului din ţară, 
valea se strimtează în. mod 
simţitor (pănă la 1 km.) făcînd 
pe ambele laturi loc la nişte 
cimpii foarte fertile. In întin- 
derea sa de 55 km. valea Pru- 

„tului se împreună cu diferite 

alte vălcele laterale, dintre cari 

cele mai remarcabile sunt, pe 

stinga: văile Şoviţelor, a Şu- 
braneţului, Moşcovei, Hucăului 
şi valea - Răchita, care se în- 

vecinează cu teritoriul Rusiei; 
iar pe dreapta: văile Ceremuș, 

„ Bresniţa, Hliniţa şi Derehlui. 
Aceste din urmă sunt prin 

natura lor mai adincite şi ai 
o pantă foarte pronunțată. 

Valca Ceremuşului, fiind for- 
mată prin confluenţa piraielor 

Sărat şi Pircălab, trece din 
stare de albie ingustă, subit, 

in formă de vale bine formată, 
care ia, dela gura Ialovicioarei 
inainte, numele particular de 

valea Ceremușului-Alb. Abia 
la local. Uscieriki(gura riului) 
ca se confundă apoi cu matca 
Ceremuşului-Negru, ce se co- 

„boară din regiunile muntoase 
galiţiene, luînd numele aces- 
tuia. Intregul basin al Cere- 
muşului, de la început şi pănă 
la tirgul Vijniţei (unde „valea 
C. se deschide deodată), pre- 
zintă cu malurile : sale. înalte, 

stincoase şi în parte umbrite 
de păduri de brazi, un carac- 
ter extrem de “muntos, alpes- 

tru. lungimea totală 'pe ra- 
“mura Ceremuşului-Negru pănă 
la Vijniţa ce de 63:km., panta   
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“rîului (v.. Ceremuşul-ri) de 9 
m. la km. De la Vijniţa în jos 
şi pănă la com. Banila-Ru- 
sească, valea Ceremuşului se 
lărgeşte în mod aproape anor- 
mal, atingind lăţimea sa maxi- 
mală; în urmă însă devine tot 
mai îngustă pe măsură ce se 
apropie de valea Prutului, pănă 
la confluența Ceremuşului lingă 
com. Nepolocăuţ. Restul întin- 
derei dela Vijniţa pănă aci e 
de 39 km, 

Ca vale secundară ce se 
îmbină cu basinul Ceremuşu- 
lui este de amintit valea riu- 
leţului Putila, cu o lungime 
de 33 lm., în care dau la rîn- 
dul lor, pe dreapta, văile late- 
rale Putelivca şi Biscăul, iar 

“pe stinga: văile Storoneţ, Ri- 
pieni și Dihtineţ. Lingă Vijniţa 
se mai unește cu basinul Ce- 
remuşului încă și pitoreasca 
vale Vijenca (Wizenka), prin 

"care duce drumul spre trecă- 

toarea Niemciţ (Niemczytz). 
Siretul formează dintru "'ntâl 

o vale escarpată, strimtă şi 

adinc tăiată. Riul este format 
prin împreunarea izvoarelor 

Siretului, cari îşi iau începu- 
tul lor între înălțimile Şurdi- 
nului şi Vanţenului şi se con- 
topesc lingă local. Şipot Privat 

(adică Şipot pe Siret). In a- 
propierea com. Berhomet pe 
Siret valea. se lărgeşte în 
chip remarcabil și se continuă 
în linie arcuită dela N.V. că- 
tre S.0. pînă spre tirgul Sto- 
rojineţ, unde se strimtează 
puţin. De acolo înainte valea 
Siretului se întinde apoi tot . 
mai largă pănă la gura Mol- 
niţei, loc în care părăseşte te- 
ritoriul Bucovinei. 

Această vale, una din cele 

mai mănoase, din cite le lo- 
cuesc hominii, are.o lungime 
de 98 km. (socotind și reg, 
muntoasă), ocupind 0 :supra. 

4
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față totală de 467 km. patr. 
Cele mai însemnate văi late- 
rale ce dau în ea, sunt pe 
stinga: valea Mihodrei şi cea 
a Molniţei; aceasta din urmă 
formează și hotarul spre re- 
„gatul Rominiei, unindu-se lingă 
Sinouţii-de-Jos cu valea prin- 
cipală. Pe dreapta însă e mai 
de samă valea Mihovei și va- 
lea Siretului-Mic, care din urmă 
dă în valea principală la O. 
de local. Pătrăuţ pe Siret, 

Riul Sucevei ce se formează 
la început din cite-va pirae, în- 
tre cari Izvorul și Cobilioara 
şi se lățeşte abia lingă local. 
Straja în chip mai considera- 
bil, alcătuind de aci inainte așa 
numilul şes “al Rădăuţului, 
ajunge între com Hadicfalva 

"Şi Marginea la lărgimea maxi- 
mală (13 km.). De aci inainte 
valea Sucevei se strimtoreşte 
însă din nou pe măsură ce se 
apropie de hotarul țării (Iţcani), 
de unde ea începe din nou a 
se deschide. | 

Această vale, luată ca linie, 
împarte Bucovina în două părți 
aproape egale și prezintă în- 
tinderea cea mai mare între 
toate celelalte basinuri fluviale, 
acoperind o suprafaţă totală 
de 239 km. pătr, Văile late- 
rale mai insemnate ale Sucevei 
sunt pe stinga:. Văile: Ropo- 
cel, Rusca, Sadău,Falcău, Bilca, 
'Hatnaşi Dragomirna. Pedreap-. 
la: Valea Brodinei, a Putnei, a 
Voitinelului, a Suceviţei, văile 
Solca, Soloneţ şi Ilişeştii. 

Riul Moldovei constitue cu 
. basinul său şerpuitor ŞI um. 

brit de codri deşi una din cele 
mai pitoreşti văi ale Bucovi- 

„ei. Dela trecătoarea Izvor, 
» “unde 'şi adună acest riu apele 
„sale (v. Moldova, rii), valea sa 
„urmează o direcţie de S.V. 

„însă numai pănă lingă local, 
-- Fundul-Molilovei. De aci ina- 
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inte ea se îndreaptă mai mult 
spre V. păstrind o formă une- 
ori aşa îngustă, încit coastele 
sale seamănă mai multa fio 
ripă. Abia lingă orașul Cimpu- 
lung valea se lărgește, ajun- 
gind aci chiar la lăţimea de 
1 km. Imediat însă se strim- 
tează din nou, pănă în apro- 
pierea tirgului Gurahumora, 
unde malurile Moldovei începa 
deveni joase, permiţind albiei 
riului de a se intinde în voie 
pină la trecerea riului pe teri- 
toriul regatului Rominiei (lin- 
gă local. Cornul-Luncei). 

Valea Moldovei are o lun- 
gime de 93 km. şi se împre- 
ună pe partea stingă cu văile 

„ laterale ale Moldoviței şi Hu- 
morului, iar la dreapta cu văile 

-. Lucavei, Putnei şi a Suhei, ves- 
lite prin poziţiunea lor roman- 
tică (mai ales Valea-Putnei). 

Bistriţa-Aurie (cu basinul ci) 
formează o vale nu mai pu- 
țin frumoasă, deasemenea a- 
dincă şi strimtă, care începe 
dela trecătoarea Știol şi se 
continuă pe teritoriul Buco- 
vinei (dela Cirlibaba încoace), 
urmînd întîi o direcţie de S.V., 
apoi dela lorna înainte o 
direcţie de N.V. și îndreptin- 
du-se în fine iar către S.V. 
pentru a trece, lingă gura pi- 
riului Colbul, pe pămîntul Ro- 
miîniei. Această vale are o în- 
tindere totală de 65 km. ŞI se 
imbină la stinga cu văile la- 
terale ale Cibăului, Cirlibabei, 
cu valea Rusca şi cu cea a 
piriului Colbul, care, închisă 
fiind de puternicele masivuri 
muntoase Dealul-Caluşi Dealul 
Crelu, se prezintă ca una din 
văile cele mai pitoreşti din 
cite se găsesc in Carpaţi. Pe 
dreapta însă basinul strimt a] 
Bistriţei se împreună cu două 
văi considerabile şi aproape 
mai late decit dinșul, adică cu 
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Valea Dornei şi cea a păriului 
Neagra. Prin Valea Bistriţei 
şi cea a Dornei duc cele mai 
însemnate șosele a'e Bucovi- 
nei, adevărate construcţiuni de 
artă, una spre Transilvania, 
iar cealaltă spre Ungaria. 
Ape slătătoare. — Ape stă- 

tătoare Bucovina are puţine 
şi cele existente 'sub formă de 
heleşteie şi iazuri se găsesc 
mai mult în partea dinspre 
N. a ţării, adică pe platoul 
dintre Nistru şi Prut. Cele 
mai insemnate heleșteie se află 
lingă comuna Stauceni, apoi 
pe la Malatineţ, Şişcăuţ, Ve- 
renceanca, Chiselău, Cernauca, 
Cuciur- mic şi în apropierea 
tirgurilor Coţman şi Zastavna. 
La sudul Bucovinei, adică în 
părțile romîneşti, se găsesc de- 
asemenea iazuri mai mici, pre- 
cum la: Liteni, Nemericeni, 
Buneşti şi Securiceni. 

Terenuri mlăștinoase, din 
contră, se află in Bucovina 
destul de multe, așa dealun- 
gul riurilor Dorna şi Neagra, 
ba sunt, chiar Şi mocirle de 
munte, ca cele de pe pantele 
culmilor Suhard, Giumalău Şi 
Alun. Tot așa se găsese bah- 
ne destul de intinse pe stînga 
Siretului (lingă loc. Presecă- 
reni), în șesul Rădăuţului, a- 
proape de com. Frătăuţul-Ve- 
chiă) şi Satul-mare, precum 
Şi în valea Sucevei (ingă Iţ 
cani). 

Geologia munţilor Buico- 
vinei. —Munţii Bucovinei sunt 
constituiți în general din mica- 
şist, gnais, şist amfibolic, cuar- 
țite, granit, porfir, trahit, ser- 
pentină, calcar, dolomit, gresie- 
conglomerat şi alte soiuri de 
roce. Foarte răspindită în a- 
ceşti munţi este gresia car. 
Patică, o formaţiune mar- 
noasă și nisipoasă, care ocupă 
o suprafaţă de 3500 kil. pătr.,
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adică o treime din întinderea 
țării. Această formaţiune se 
mărgineşte la N. şi la E. cu 
linia care formează hotaruj 

dintre regiunea munţilor şiacea * 
a colinelor şi care sc întinde 
de la Vijniţa prin Berhomet, 

Crasna, Vicovul-de-Sus, Mar- 
ginea, Solca, Cacica și Paălti- 
noasa pănă la Valesaca. 

Hotarul de S.V. al acestei 
formaţiuni trece prin Valea 
Săratei, lanţul Lucinei, . prin 
povirnişul masivului Munce- 
lului, prin ramificaţiunile de 
la N. ale Rărăului și în fine 
printr'o linie dusă de la co- 
borişul de răsârit al muntelui 
Todorescul, în direcţiunea de 
S.E. pănă la acel punct, unde 
coamele masivului Baiaşescul 
se apleacă către valea Ne- 
grilesei. 

In interiorul acestei zone se 
mai află calcar coralian şi de- 

pozite considerabile de sare, 
mai ales la Cacica. Gresia car- 
patică este în general cenușie 
sau gălbue, în unele regiuni 

chiar roșie; are o şistozitate 
pronunţată şi este foarte să- 
racă in fosile. 

Gresia terțiară, o forma- 
țiune posterioară celei carpa- 

tice, alcătueşte partea prin- 

cipală a regiunii dintre Dor- 
na-Vatra şi Poiana Stampei. 
Această formaţiune, precum şi 
calcarurile numulitice aparţii- 
toare unei formaţiuni mai ti- 
nere, formează contraforturile 
munților de trahit ai Dornei. Se 
arată în ambele maluri ale 
riului Dorna, în muntele Ouşor 
şi în masivul Țapului, la N, 
de Bistriţa Aurie. 

Cea mai însemnată parte a 
munţilor Bistriţei Aurii este 
formată de o zonă de şisturi 
cristaline, largă de 20—25 km., 
constituită din micaşisț, gnais, 
şisturi amfibolice şi felurite 

    
  

  

27 

cvarţite. Această zonă este in 
tercalată între zona de gresie 
carpatică care o mărginește 
la N.-E. şi formațiunea ter- 
țiară veche, care o mărginește 

în partea de S.-V. (Stara- 
Vipcina) în țară şi se uneşte 
spre S$. şi S.-0. cu munţii 
Transilvaniei. Această forma- 

țiune conţine depozite bogate 

de minerale şi cîte-va izvoare 
sulfuroase. Astfel, ambele iz- 

voare sulfuroase de la Iaco- 
beni aparţin acestei zone. 

Ramificaţiunile munţilor Că- 
limanului ce se găsesc la ex- 

tremul sud al ţării se compun 

dintr'o formaţiune vulcanică 
trahitică, în care îşi au ori- 

ginea izvoarele feruginoase din 
Dorna. 

Regiunea colinară dela N.V., 

dintre Nistru şi Carpaţi, este 
alcătuită din depozite neogene; 
diluviale şi aluviale, cari, la 

rindul lor, se compun, în cea 

mai mare parte, din argiluri, 
nisipuri și din materii calca- 
roase. | 

Clima Bucovinei. — Buco- 
vina are o climă continentală, 
extrem de aspră, mâi ales în 
timpul iernei, care „de obicei 
ţine aproape cinci luni consecu- 
tive. In schimb primăvara e: 
scurtă de tot, vara foarte caldă, 
toamna lungă şi temperată. 
Asprimea 1ernci şi trecerea ei 
în lunile de primăvară o dato- 
rește Bucovina, cu toatăsituaţia 
sa în zona medie, împrejurărei 

că nu este prin nimic apărată 
spre Nord şi N.-E,, ci e din 
contră expusă crivăţurilor ce 
vin fără obstacol din regiunile 
de miază-noapte peste şesul 
sarmatic şi cel podolic, pe cînd 
vinturile calde ale sudului, cari 
ar putea-o atinge, se lovesc 
de lanţurile carpatine, incit o 

“ajung foarte cu anevoie. De 
alt-fel uctuaţiunile de tempe-.   
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ratură în Bucovina sunt ne- 
insemnate în partea ei mun- 
toasă ; în schimb însă dom neşte 
o mare predizposiţie la precipi- 
tate atmosferice. Media anuală 
a temperaturei variază pină 
la 5.5 grade Cels. în regiunea 
muntoasă, şi pănă la 8 grade 
Cels. în regiunea colinară. Maxi- 
mul căldurei vara € 35 gr.C,, 
iar cel al frigului în lunile de 
iarnă 30 gr. C. Limitele pe- 
rioadei ferite de, brumă cad în 
localităţile deluroase cam între 
20 Mai şi 1 Octomvrie, la munte 
insă între 10 Iunie şi 1 Sep- 
temvrie, | 

Cantitatea anuală a ploilor 
în cifră medie ajunge pănă la 
683 mm. Cea mai săracă în 
umiditate e partea de N-V.a 
Bucovinei. Sezonul principal 
al ploilor cade vara în lunile 
Iunie şi Iulie, cuprinzînd mai cu 
deosebire regiunea văii Cere- 
muşului, partea de sus a văii 
Bistriţei şi împrejurimile local. 
Pojorita. Epoca de zăpadă, la 
rindul ci, numără în părţile 
deluroase 120—140 de zile, 
la munte însă 150—200 de zile. 
Din contră se accentuează mult 
predispoziția la furtuni, cari, 
deși nu sunt dese, însă apar 
mai ales în părţile de munte 
ale nordului, sub formă destul 
de violentă, pricinuind mari 
pagube. Apariţia grindinci se 
restringe mai mult asupra re- 
giunei dintre Prut şi Nistru, 
nu cruţă însă nici părţile de S. 
Grindinile se ivesc mai cu | 
abondență în luna Iulie și e 
lucru remarcabil că terenurile 
reimpădurite ale ţărei sunt cele 
mai scutite de grindini. 

In total, clima Bucovinei, 
cu toată asprimea €i caracteris- 
Lică şi în ciuda împrejurării nu 
mai puţin semnificative, că vin- 
turile de apus aduc, la ori-ce 
timp ar fi, de obicei precipi-
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tate atmosferice, este totuşi 
foarte prielnică atit vegetației, 

cit şi vieţei animalice și nu 
produce absolut fenomene mor- 

boase. Verile calde şi bogate 
în ploi favorizează cultivarea 

“tuturor cerealelor, făcind în 
același limp ca să se coacă 
toate poamele, pănă chiar şi 
strugurii. Singur porumbul su- 

„feră puţin în văile Sucevei şi 
ale Siretului din cauza bru- 
melor prea timpurii. Mai mult 

decit toate influențează însă 
în aceste condițiuni climatice: 
întinsele păduri ce le are Buco- 

vina şi în special arborii ceti- 
noși, aceștia din urmă consti- 
tuind pentru ţară, îndeosebi 
prin belșugul de molizi de cali- 

tate superioară, o adevărată 
bogăţie de preţ şi viitor in- 
calculabil. 

Agricultura. — Solul Buco- 
vinei fiind compus pe jumătate 
din terenuri potrivite pentru 
agricultură şi avind în multe 
locuri păminturi foarte fer- 
tile, el a fost deci totdeauna 
propriu pentru a produce cele 
mai variate soiuri de plante. Pe 
lingă suprafaţa de aproape 
288.000 hectare pămînt arabil, 
cit prezintă Bucovina (căci par- 
tea muntoasă -nu cuprinde, 
decit aproximativ 40.000 hec- 
tare suprafață bună pentru ară- 
tură), restul e destinat pășu- 
natului şi culturei pădurilor, 
ce constituesc partea cea mai 
însemnată din averea ţării. In 
colo toată regiunea colinară, cu 
micurile şesuri şi complexul 
văilor, cuprinde 288.000 hectare 
pămînt de arătură, pe cari se 
cultivă cu succes toate felurile 
de bucate, ocupînd aproxima- 
tiv următoare suprafeţe: Po- 
rumb = 67.343 h.; Ovăs= 
41.470 h.; Secară = 26.958 n.; 
Orz = 26.610 n.; Griu=20.266 
Hrişcă = 2.752 n.; Păsat=979   
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h.; Rapiţă = 890 h.; Legumi- 
noase = 4456 h.; Cinepă = 
5421 h.; In= 1.85 h,; Car- 

„toli= 25.472 n,; Sfecle şi napi 

= 2219 h.; Trifoiu (fin) = 
33.450 h. 

Cea. mai densă suprafaţă 
cu arături o găsim la partea de 
O. a' Bucovinei. Din celelalte 
suprafeţe productive 131.755 
hectare sunt finaţe, 8.070 gră- 
dini, 43 h. vii, 105.158 n. 
imaşuri, iar 35.718 sunt de 
considerat ca neproductive sau 
ocupate de clădiri. Pădurile 
din contră ocupă un spaţiu 
de 451.220 n,, la care se mai 
adaugă încă 25.030 h. de poieni 
cu pășuni de munte. Produc- 
tivitatea cea mai inferioară o 
găsim pe malurile deluroase 
ale Sucevei. Cea mai fertilă 
parte a ţirei insă e regiunea 
dintre Nistru şi Prut. Tot așa 
şi regiunea spre S. şi:0. de 
Suceava. Necesităţile traiului 
zilnic ale locuitorilor de ţară 
Sau format şi în Bucovina 
aşa, în cît porumbul să-i ser- 
vească în special pentru în- 
treţinerea sa și a animalelor 
de casă, iar cerealele naţionale 

vechi, cum e griul, să fie des- 
tinate mai mult speculei. Ca 
şi în regat dar, mămăliga şi 
turta de făină de porumb sunt 

Ă alimentul principal al sătea- 
nului, iar strujanul acestei plan- 
te, nutreţul vitelor sale şi ades 

ȘI combustibil. Afară de asta 
a intrat însă în regimul ali- 
mentar şi oaltă plantă, adică 
cartoful, care se cultivă în 
toată țara şi serveşte în tim- 
purile recente, întocmai ca şi 
porumbul, și la fabricaţiunea 
spirtului, industrie de căpitenie 
în Bucovina. Trebue totuşi de 
observat că agricultura nu se 

practică de populațiune decit 
în modul vechiă, obişnuit în 

„ţară, cu excepţii de cele cîteva   
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colonii germane şi de admi- 
nistraţiunile domeniilor. mari, 
din cari cele mai de seamă 
sunt a fon'ului religionar bu- 
covincan şi ale hergheliilor Sta- 
tului. . 

Pe lingă agricultura proprii 
zisă vine în al doilea rind cul- 
tivarea fineţelor, finul fiind 

nutrețul principal al vitelor, 
cari petrec în timpul verei pe 

poienile munţilor, iar toamna 
se aduc la şes spre iernare. 
Prăsila vitelor cornute. a luat 
în Bucovina un avint și mai 
considerabil după aşa zisul răz- 

boii vamal al Austriei cu Ro-, 
minia, Bucovina fiind chemată 

a indeplini rolul Moldovei, care 

era renumită pentru boi de 

rasă. 

Un alt soii de cultivare a 
pămintului in Bucovina, care 
trebue menţionat, este grădi- 
năritul și pomăritul, cu care 
se ocupă în. special coloniile 
de Lipoveni din Climăuţ şi 
Fintina-Albă, practicîndu-l nu 
numai în. localităţile lor, dar 

Şi luînd cu chirie grădini şi po- 
mete în diferite părţi ale ţării 
şi făcind apoi negoț întins. 

Pentru cultura viței de vie 
există în Bucovina unele ]o- 
curi foarte priitoare, precum 

în districtul Sucevei la Reuseni, 

Uideşti, Chilişeni şi mai la N. 
in comunele Hliniţa, Jucica şi 
Reptijineţ. Se știe apoi că şi 
pe lingă Cernăuţi au existat 
într'o vreme podgorii, ale căror 
urme se cunosc încă şi astăzi. 
Totalul viilor. existente se ri- 
dica la suprafața de 1.900 hect. 

Pădurăritul.— Pădurăritul 
ca cultură se practică de pre- 

ferință în Bucovina de ad- 
ministraţiuni forestiere organi- 
zate după sistemele cele mai 
noi, urmărind nu numai ex: 
ploatarea pădurilor existente 
intinse, dar: şi reimptădurirea
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terenurilor devastate precum | 
şi ale celor lipsite de umbră 

Şi umezeală necesară prospe- 
perităţii ţării din punct de ve- 

dere agricol. Bucovina fiind 
acoperită aproape pe jumătate 
cu păduri, aceste se prezintă, 

Statisticeşte astfel: 99.090 de 
hectare păduri mixte, cu arbori 
frunzoşi adică fagi, carpeni, 

stejari, frasini, ulmi, meste- 
ceni, paltini, arini, plopi, cas- 

tani, sălcii ş. a. ; 337.790 hect. 

arbori  cetinoşi,. adică,. mo- 

liză, brazi, pini, jnepi, etc. şi 
în fine 10.985 hectare păduri 
-mărunte şi cringuri cu arbori 

şi arbuști de tot felul. Aceste 
complexuri de păduri furni- 
sează un bogat material de 

lemne de combustiune şi de 

construcţiune, exploatat cu aju- 

torul diferitelor linii ferate 
portative (sist. Decauville) şi 
haituri de apă, etc., şi se lu- 
crează la faţa locului prin vre-o 

30 de  feresteie -sistematice, 

120 feresteie minate cu apă 

Și în mare parte cu mina po- 

pulaţiei de munte, ce se ocupă 

pe lingă plutărit şi cu meseria 
lucrării lemnului. 

Vinatul. — Vinatul anima- 
lelor sălbatice din pădurile 

aceste bogate constitue o parte 
insemnată în administraţia ţă- 
rii. Bucovina se imparte în 

586 ocoluri de vinătoare, în 
cari se ucid pe an aproxima- 
tiv 100 cerbi, 268. caprioare, 
36 mistreți, 5.000 iepuri, 5 
urşi, 20 lupi, 560 vulpi, 3 rişi, 
400 dihori, 35 vidre, 25 pisici 
sălbatice, 76 bursuci, 2.000 vul- 
turi, ulii, şoimi, hereţi şi buhe, 

etc., etc. Cerbi şi căprioare mai 
ales se găsesc în codrii deși 

ai Carpaţilor în mare abon- 
denţă, fiind favorizate aceste 
animale prin dispoziţiuni ri- 
guroașe de  cruțare. Ursul,       risul, pisica sălbatica şi lupii 
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au inceput să dispară, de cînd 

se fac. vinători sistematice 
anuale şi :se plătesc premii 

pentru stârpirea acestor. ani- 

male. În schimb au dispă- 
rut prin prea mult vinat a- 
proape.de tot păsări mult cău- 

tate, ca dropia,. găinuşa, po- 
tirnichea, . ş. a., ce se găseau 

odată în Bucovina in mare 
mulţime. 

Pescuitul de asemene se 
practică pe o scară destul de 
întinsă, deși în mod primitiv, 
atit. prin. rîuri, cît şi prin iazu- 
rile şi bălțile ce există. 

Prăsila vitelor. — Prăsila 
vitelor se practică atit la 

munte, cit şi la şes şi este 

după agricultură şi pădurit 
cea mai principală ocupaţiune 
a locuitorilor rurali din Bu- 

covina. Mai ales de cînd au 
fost aduse cu cheltueala sta- 

iului rase de vaci superioare 

din Alpi şi au fost aclimatizate 
cu succes în ţară, prăsila vitelor 

a luat un avint mare şi Bu- 
covina numără în momentul 
de faţă peste. 250.000 capete 
de vite cornute de prima ca- 

litate. Nu mai puţin a pros- 
perat prăsila cailor, de oare 

ce statul austriac a înfiinţat 
dela luarea Bucovinei încă o 
herghelie model, la Rădăuţi, 
îndreptind prin distribuirea 
armăsarilor săi prin ţară şi 
rasa de cai a locuitorilor. O 
anume specialitate de cai loarte 

căutată este rasa cailor mici 
de munte, numiţi huţani, ex- 
celentă prin rezistența, forţa şi 
prin inteligenţa animalelor. 

Numărul total al cailor în Bu- 
cuvina se urcă la 50.000. 

Creşterea oilor ocupă şi ea 
un loc remarcabil în ocupa- 

ţiunea locuitorilor Bucovinei, 
cu deosebire ai 
munte, mai ales că o mare 

parte din îmbrăcămintea na- 

celor de la.   
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țională stă în strinsă: legătură 

cu prăsila acestui animal. Co- 
jocul, pieptarele, căciula, su- 
manul şi bernevecii muntea- 
nului, precum şi alte lucruri, 

sunt fabricate de casă,. cişti- 
gate exclusiv pe urma prăsilei 

oilor. Cu laptele şi brinza de 
oi, apoi cu .lina.. acestor ani- 
male, se face .un. negoţ în- 
tins. Bucovina numără peste 
200.000 de oi şi vr'o 3000 de 

capre. 
Cu creşterea . porcilor se o- 

cupă mai mult ţăranul de la 
şes. Despre o rasă deosebită nu 
“poate să fie vorbă, iar nu- 

mărul de 140.000 de animale 

corespunde exact trebuinţelor 
interne ale ţării. Mult mai con- 
siderabilă este în schimb creş- 
terea păsărilor de casă, lucru 

care stă în legătură cu abon- 
„ denţa cerealelor la casele oa- 

menilor.. Cit despre albină- 
rit, Bucovina a fost odinioară 
vestită. Astăzi aceasta cul: 
tură se practică pe scară mai 

mică, dar destul „de remar- 

cabilă avînd ţara şi acum încă 
un stoc de aproximativ 17.000 
de stupi. Cultura vermilor de 
mătasă, despre care ne pome- 
nesc multele plantaţiuni de 
duzi, a dispărut cu totul, dar 

se fac incercări a o reîntro- 
duce. 

Industria și Comerţul. — 
Abstracţie făcînd de industria 
casnică a populaţiunci de ţară, 

care în Bucovina este aceiaşi 

ca şi la noi în regat, Bucu- 

vină prezintă cu toate condi- 

țiunile excelente ce le are 
pentru întreprinderi industriale 

:. de tot felul, o stare de stag- 

naţiune, ba chiar în unele pri- 

vinţe o stare de regres. Aşa 
stabilimentele  minere, cari 

au fost create încă pe la 'în- 

ceputul veacului trecut de în- 

treprinzătorul industriaș Manz
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pe diferitele moșii mănastirești 
ale fondului religionar gr. or. 
au încetat a lucra unul după 
altul, cu toate sforțările ce 
Sau făcut din partea admi- 
nistraţiunei, de a salva aceste 
întreprinderi cu instalaţiunile 
lor scumpe. Din toate cite au 
existat, funcţionează astăzi nu- 
mai fonderia de la Iacobeni 
şi uzina din Eisenaă şi aceste 
nu topesc mineralii exploatate 
din minele apropiate, ci pre- 
lucrează ferărie veche, fabri- 
cînd unelte de casă de prima 
necesitate, pe cari le pune în 
vînzare la populaţia de prin- 
prejur şi cea din Moldova 
mărginaşă. Incolo toate încer- 
cările de falnică industrie, cum - 
era de exemplu mina de ar- 
gint şi plumb din Cirlibaba, 
sunt uitate, intomai ca și spă- 
latul aurului, ce se practica 
în vremuri pe apa Bistriţei, 
care-şi trage încă de pe atunci 
numele de Aurie. Singură, 
exploatarea sărei, a luat un 
mic avint, fiind practicată în 

„mod sistematic în stabilimen-" 
tele de la Cacica, cari scot pe 
fie care an. sare în valoare. 
de aproape un milion de co- 
roane. Această sare se pune 
în vinzare parte rafinată, parte 
în drobi mari ce se cumpără. 
pentru vite, 

Industria lemnului de con- 
strucţie se desvoltă în schimb 
cit se poate de bine, speciali- 
zindu-se de un timp în indus- 
trii variate similare de anume 
categorie. Astfel există pe lingă 
ferestraele mari cu rnotori de 
abur şi de apă (din cari cele 
mai considerabile se află Ja 
Cernăuţi, Mezebrody, Dorna, 
Falcău, Marginea, Ruşi-Mol 
doviţa, Negrileasa, Iacobeni Şi 
Putna), încă o fabrică de lemn 
de claviatură la Molit, o alta 
de lemn de resonanţă 1a Stul-   
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picani, una de lină lemnoasă 
la Pojorita şi alte două fabrici 
de producte de altă natură la 
Putna şi Ruşi-Moldoviţa, ş. a. 

O industriespecială formează 
în Bucovina fabricaţiunea ra- 
chiurilor şi a spirtului brut. 
Există în prezent în Bucovina 
peste 30 de fabrici de acest 
soii cu instalaţiuni în stil mai 
mare, producind anual cam la 
40.000 hl. de spirtuoase. Mai 
sunt apoi în Bucovina 7 fa- 
brici mari de bere şi 8 mori de 
abur. Cit despre morile de apă 
ele se ridic la numărul de 438 
între cari nu sunt socotite mo- 

rile pe vase ce se găsesc mai 

ales pe Prut şi Nistru. Apoi 
mai există o fabrică de uleiuri 
vegetale în Zucica, două: fa- 
brici pentru rafinatul de ule- 
iuri minerale la Lencăuţ şi 
Mitoca, apoi o fabrică de olă- 
rii la Cernăuţi, unde se află Şi 
una de dogării şi butoaie şi 
una de betonagii. Tipografii 
are Bucovina 15, stabilimente 
de litografie 4, fabrici de var 
8 şi fabrici de cărămidă 56, 
Pe lingă aceste stabilimente, 
cari reprezint oarecum partea 
progresivă a industriei buco- 
vinene, trebuie pomenită şi fa- 
bricaţiunea sticlei, care se prac- 
tica într'o vreme la Crasna, 
Althiitte, Neuhiitte, Fiirstenhal 

şi IKarlsberg, actualmente însă 
a decăzut cu totul. Numai la 
Crasna-llschi se mai face încă 
ceva sticlă ordinară. 

Numărul reprezentanţilor in- 
dustriei şi diferitelor meserii 
în Bucovina nu trece astăzi 
peste 6750 de inși, cari sunt 
aproape excluziv străini. Unica 
breaslă a cojocarilor și poate 
încă alte bresle inferioare de 
țară, au mai rămas în mi- 
nile Rominilor, pe cînd vesti- 
tele bresle de meseriași romîni 
ce au existat odinioară în ora- 
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şele Suceava, Siret și Rădăuţi 
şi erau organizate după mo- 
delul celor săsești din Tran- 
silvania vecină, au rămas nu- 
mai un ce istoric, de care ne 
pomenesc analele austriace de - 
pe vremea ocupaţiunei Buco- 
vinei. 

Comerţul Bucovinei cu ţă- 
rile învecinate, care pină. acum 
30 de ani se desvolta mai mult 
pe loc, prin bilciurile vestite ce 
se ţineau în diferite localităţi 
şi la cari participa mai ales 
România, a luat după cons- : 
truirea liniilor ferate o direcţie 
cu totul nouă şi în deosebi 
contactul cu regatul nostru s'a 
redus foarte mult dela războiul 
vamal încoace. Astăzi Buco- 

* vina a ajuns, în detrimentul 
exportului român anihilat ea 
însăşi țară de export şi între- 
ține pe lingă asta un raport 
viu cu restul Europei prin ro- 
lul de element mijlocitor, mai 
ales cu Rusia. Aceste avan- 
tagii le a realizat Bucovina cu 
deosebire prin camera sa de 
comerciii şi industrie, care trece 
în ochii lumei comerciale ca 
una din cele mai active. Ca- 
pitalul ce rulează anual pe pi- 
aţa comercială a acestei mici 
țări, ajunge astăzi la cifra de 
50.000.000 coroane. Cit de bine 
Ştie să manevreze acest cen- 
tru comercial, sc vede din fap- 

tul că Bucovina exportează 
în şi prin România, care însăşi. 
e atit de bogată în păduri, o 

cantitate enormă de lemnărie, 
concurind'o astfel in modul cel 
mai simţitor, 

Câi de comunicațiune. — 

Aceste sunt în Bucovina într'o 
stare de prosperitate continuă. 
Incepind cu şoselele mari, din 
cari unele au fost construite 
din punct de vedere strategic 
cu multă măiestrie și îngrijire 
incă de la luarea Bucovinei
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de către Austria, şi pănă la 
drumurile districtuale, ele toate 
sunt bine întreţinute, suprave- 
gherea lor fiind supusă unor 
comitete administrative spe- 
ciale, care controlează cu ri- 
goare starea bună a drumu-, 
rilor şi podurilor. 

Dintre şoselele principale ale 
Bucovinei, pe cari poporul le 
numește atit de caracteristic 
„«lrumuri împărăteşti“ cea mai 

insemnată este aşa numita șo- 
sea carpatină (Karpathen- 
strasse), care începe de la in- 

“ trarea de Nord în Bucovina, 

adică de la local. Sniatin, trece 
prin Cernăuţi, Siret, Suceava, 

Gurahumora, Cimpulung, Dor- 
na-Valra, Poiana-Stampei şi 
apucă apoi pe la trecătoarea 
Bărgăului spre Transilvania. 

Cu această linie de comunicaţie, 
admirabilă sub toate punc- 

tele de vedere, se leagă apoi 

lingă local. Dubăuţ pe Prut 
o altă şosea, tot principală, şi 

nu mai puţin bine întreţinută, 

„ce poartă numele de Șoseaua 
Impetrită (Verdeckte Reichs- 
strasst), care trece prin loca- 
lităţile Hliniţa, Storojineţ, Ciu- 
deiu, Vicov, Marginea, Solca, 

Cacica şi se împreunează la 
Gurahumora cu şoseaua mare 

- precedentă. Urmează apoi aşa 
numita Șosea podolică, ce 
se bifurcă din Şoseaua car- 

patină lingă com. Mămăicştii 
Vechi şi duce spre tirguleţul 

galițian Zaleseczyk. Mai este 
apoi aşanumita Șoseaua Va- 
mală ce se desprinde şi ca 
lingă oraşul Siret di. Soseaua 
carpatină şi duce la vama ro- 
mână a Sinouţului. In fine se 
numără între căile de comu- 

nicaţie de ordine : superioară 
încă şi aşa numita Șosea Bel- 
giană, care se desprinde ceva 
mai sus de loc. Iacobeni din 
Șoseaua carpatină şi, urcind 
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valea Bistriţei în sus, duce pe 
la Cirlibaba şi prin trecătoarea 
Ştiol in Maramureş (la Şighet). 

Aceste şosele reprezintă. o 
lungime totală de 429,6 km. 
Pe lângă ele Bucovina mai 
are însă încă 26 de şosele dis- 
trictuale cu o lungime totală 
de 932 lm., deasemenea bine 
întreţinute şi o reţea destul de 
întinsă de drumuri vicinale ce 
leagă comunele întreolaltă şi 
constituesc la'rindul lor o lun- 
gime totală de aproape 3000 km. 

Reţeaua liniilor ferate în Bu- 
covina prezintă actualmente o 
lungime de peste 500 lm., din 
care linia principală, adică ve- 
chea cale ferată Lemberg-Cer- 
năuţi-laşi traversează Buco- 
vina de la Nopolocăuţi şi pină 
la Iţcani (Burdujeni) pe o dis- 
tanţă de 114 km. Construirea 
acestei căi ferate, care pune 
Bucovina în atingere cu Ves- 
tul Europei pe de o parte şi 
o leagă şi cu Rominia, a fost 
începută la 1865 şi terminată 
la 1869. De ea se leagă urmă- 
toarele linii ferate locale: 

Linia ferată locală Cernăuţi- 
Noua-Suliţa (30,8 km.)care a 
fost deschisă la, 1884 şi leagă 
linia principală a Bucovinei 
cu căile ferate rusești, servind 
în special pentru traficul lem- 
năriilor ce se exportă în mare 
cantitate din pădurile bucovi- 
nene. 

Linia locală Hlibeca-Berho- 
met (p. S. 53 km.) cu ramura 
Carapciu-Ciudeiu (19 km.) şi 
o linie suplimentară primitivă 
de la Berhomet p. S. la Me- 
zebredy (9 km.), deschise toate 
de la. 1886 încoace, aproape 
exclusiv pentru transportul de 
lemnării. . 

Linia Hatna-Cimpulung (67 
km.) deschisă la 1888 şi con- 
tinuată acuma pină la Dorna- 
Vatra, avind şi o linie supli-   
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mentară de la Vamă la Ruși- 
Moldoviţa ce s'a construit de 

„ asemenea numai în vederea 
exploatărilor mari din acele 
regiuni păduroase, 

Linia Hadic-Rădăuţi-Frasin 
(Brodina) cu o lungime de 51 
lm..şi o ramură ce o leagă 
cu localităţile Carlsberg și 

„Putna (9 km.), construită in 
vederea stabilimentelor de in- 
dustrii de acolo. 

Linia Iţcani-Suceava (7 km.) 
ce leagă calca ferată princi- 
pală cu orașul Suceava. 

Linia Hliboca-Siret (19 km.) 
ce leagă C. FE. principală cu 
oraşul Siret. 

Linia Nopolocăuţi- Vijniţa (44 
km.) ce leagă C. F. princ. cu 
tirgul Vijniţa şi explvatările 
de lemnărie din valea Cere- 
muşului. 

Linia Lujeni-Zaleszezylk (43 
km.) ce leagă C. F. pr. cu 
tirgul galiţian Zaleszezyk, mij- 
locind şi traficul de lemnărie 
din acele regiuni. 

Căi de cumunicaţie impor- 
tante pentru Bucovina mai 
sunt apele, mai ales din punct 
de vedere al transportului lem- 
năriilor, ce constituese bogăţia- 
naturală a ţării. De când s'au 
construit căile ferate, negreşit 
că acest mijloc de transport 
modern a covirşit însemnă- 
tatea transportului pe apă, re- 
ducindu-l la un rol secundar 
şi aproape exclusiv local. To- 
tuşi plutăritul şi-a păstrat în 
Bucovina” însemnătatea sa şi 
lungimea liniei de transporturi 
acuatice prezintă şi astăzi încă 
cifra însemnată de 450 km. 
Practicabile pentru navigaţiu- 
ne în sens mai larg sunt de 
fapt numai apele Nistrului, 

„ Prutului, Ceremușului şi ale 
Bistriţei Aurii. Siretul, Sucea- 
va şi Moldova, deşi permit 
lesne mişcarea de plute pe
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“albiile lor, au totuşi defecte 
- multe, nefiind regulate, încit 

prundișurile, ce se găsesc la 

"intervaluri în calea plutelor, 
devin obstacole foarte supă- 

'răcioase şi permit coborirea 
neîntreruptă a plutelor numai 

la momente favorabile. Acest 

inconvenient a fost prin unele 

locuri. încitva paralizat prin 

construirea . de zagazuri şi e- 

cluze (haituri) din cari există 

la moment în munţii Buco- 

“ vinei mai bine de 20. Cea mai 
mare. şi prețioasă construcţie 

de acest fel este ecluza de 

lingă Delhopole, distr. Vijniţa, 
clădită la 1879. pe matca pă- 

“riului Părcalab (afluent al Ce- 
remuşului Alb). | 

Poșta şi Telegraful. — La 
luarea Bucovinei de către Aus- 

tria s'a înfiinţat, — desigur mai 
“mult. în scop militar-adminis- 
trativ, —— un serviciu poştal, 
“care 'se executa la început prin 

-călări, Astăzi Bucovina “are 

423 oficii -poştale cari expe- 
-diază pe an mai bine de 8 
milioane de scrisori, un milion 

de jurnale şi peste 600.000 de 
pachete, cu o mişcare de valori 

şi de bani pină la 120 milioane 
de coroane. Tot aşa a propă- 

- şit şi serviciul telegrafic, Bu- 
covina avind în minutul de 

faţă 60 de oficii telegrafice cu 
o mişcare de un milion şi ju- 
mătate de depeşi pe fiecare 
an. Dela:1883 a început a se 

introduce și serviciul telefonic 

şi acesta are pînă acum mai 
multe centrale cu vr'o 300 de 
linii. | 

Populaţia. — La anul 1777, 
“cind a intrat Bucovina sub 
administraţiunea Austriei, po- 

pulaţia ei totală era, după cum 
"se vede-din recensămintele co- 

"-misiunilor de ocupare militară, 

numai 75.000 locuitori, ceea ce 

"ar corespunde cu 7 locuitori   
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de km, pătr. Bine înțeles: că 
mulți din. locuitorii Bucovinei, 

"îngrijiţi de noua stare de lu- 
cruri au ţinut să pârăsească 

"ţara in număr însemnat şi să 
se refugieze în restul Moldovei. 

Pe de altă parte avantagiile ce 

le înfăţişa Austria tuturor celor 
ce voiau să se aşeze în Buco- 
vina, între cari foloase era în 

prima linie scutirea vremel-. 

nică de armată şi de biruri, 
ademeneau prea mult lumea, 

încit acest frumos pămint să 

nu fidevenit încurind obiectul 

- dorit al diferiților colonişti. In 
special alipirea Bucovinei de 
Galiţia, de care nefericita țară 
a scăpat abia pe la 1860, a 

contribuit foarte mult la împes- 

trițarea populaţiunei băștinaşe 
rominesti cu elementele slave 

ce se revărsară sub această; 

administraţiune, potop peste 
țară. Deşi numărul locuitorilor 
a sporit destul de repede, dar. 
caracterul naţional -al Buco-: 
vinei s'a schimbat în aşa chip, 
încit astăzi elementul băştinaș 
romiînesc a ajuns să fie chiar! 
în minoritate, iar Rutenii mai 

noi veniţi să fie populaţia co- 
virşitoare ţării. Bucovina nu- 
mără în momentul. de faţă 

693.000 de locuitori din cari 

268.367 Ruteni, 229.451 Ro- 
mini, iar restul se imparte, 

precum vom specializa mai 

jos, pe celelalte naţiuni ce mai 
există în ţară. Numărul popu- 
laţiunei este dar faţă de cifra 
constatată la ocuparea Buco- 
vinei de cătră Austria, aproape 
inzecit, ceea ce înseamnă în 

adevăr foarte mult, mai ales 

când n'au trecut de cit 130 de 

“ani de la ocupaţiunea Buco- 

vinci de cătră Austria. Şi totuşi 
Bucovina nu ocupă, dacă o 
comparăm în privinţa densi- 
tăţii populaţiunci cu cele-lalte 

“provincii Austriace (62 locui- 
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tori pe km.), decit al șaselea 
loc; faţă de populaţiunea din 
regatul nostru însă ea prezintă 
un plus de 16 locuitori de km. 

pătrat. 

Considerind acum popula- 
ţiunea Bucovinei după naţio- 
nalităţi și începînd cu Rominii, 
găsim că aceaştia locuesc în 
număr compact mai ales sudul 

țării, apoi mijlocul, o parte 
răsăriteană şi -extremitatea de 
S. V. a ei. Intre locuitorii 
romini de la răsărit, şi anume 
la S. de Prut se află presărate 
şi localități cu populaţiune ru- 
teană, întocmai cum .vedem 

aceasta în regiunile Moldovei 

pe linga Iaşi și Vereşti; probă 
că avem a face aci cu colonii 
slave din Pocuția aduse in- 
că pe timpul domnilor vechi 
ai Moldovei, Ştefan-cel-Mare 
şi alţii. Deasupra, adică la N. 
apei Prutului, se află dease- 
mene Romiîni, cari deşi în nu- 
măr restrins, dar totuși repre- 

sintă o populaţiune curat ro- 
minească, cum sunt comunele 

Mahala, Buda, Cotul-Ostriţei, 

Boian şi Noua-Suliţa. Incolo 
linia de despărţire între popu- 
laţiunea romînă şi cea ruteană 
înfățișează o stare stătătoare şi 
nici de cum o înaintare repede 
a elementului slav precum sus- 

ţin unele organe administrative 
austriace, însuflate de tendinţe 

protivnice romiînilor. 

Rutenii, astăzi mai puternici 

la număr ca populaţiune rurală! 

mulţămită diferitelor favorur. 
şi concesiuni politice, de car, 

s'au bucurat în timpii mai noi, 
locuesc în număr compact nu- 

mai partea de la-N., cea de Ni 
V. şi majoritatea nord-vestu- 
lui din Bucovina. însulele de 
populaţiune slavă aflătoare la 
V. şi:in puţinele locuri din $. 
Bucovinei, trebuesc socotite ca 

elemente . venite, fie în - epoca
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istorică pomenită mai sus, fie 
in timpul cînd Bucovina ținea 
de Galiţia (1787—1849), fie 
însfirşit cu prilejul aducerei de 

“lucrători Galiţieni pentru cons- 
truirea liniilor ferate și a diferi- 
telor fabrici, în special ale celor 
de spirt. 

Cit despre aşa numiții Hu- 
țani, ce locuesc munţii de N. 
şi N.-V.ai Bucovinei, aceştia 
sunt numărați deasemene între 
Ruteni, deşi vorbesc numai 
ruteneşte, dar încolo ei înfă- 
țișează încă şi astăzi 'caracte- 
rele rasei lor turco-tartarice, 
fiind fară îndoeală nişte rămă- 
şițe de Cumani (Uzi) ce s'au 
pripăşit pe la obirşiile Sucevei. 
Cerămuşului şi ale Moldovai. 
Ei formează de fapt o popula- 

țiune osebită de 25 mii de 
suflete, aă păstrat în graiul 

şi obiceiurile lor foarte multe 
clemente romineşii, din cari 
clemente s'ar putea conchide că 
neamul lor de origine cumană 
a fost întii romanizat şi în 
urmă abia a primit ca limbă 

dialectul slav vorbit în timpul 
de faţă. Ei se sting însă vizibil 
din pricina sifilisului şi alcoo- 
lismului ce bintue cu furie prin 

satele huţăneşti. Ă 

Germanii, 55 de mii de su- 
flete la număr, locuesc în Buco- 
vina împrăștiați. atit la sate, 
cit şi prin oraşe. Cele mai de 
scamă comune decoloniști ger- 
mani sunt la Roși, (sat lingă 
Cernăuţi,) Frătăuţi, Ilișești, Te- 
reblecea, Carlsberg, Badeuţ, 
Satul-Mare, Fiirstenthal, Molo- 
ghia, Pojorila, Eisenau, Iaco- 
Deni, ş. a. Se mai găsesc de 
asemene Germani in număr 

- mai: mare în oraşele Cernăuţi, 
- Siret, Suceava, Rădăuţi, pre- 
cum şi în diferitelef'tirgulețe, 
mai ales însă la Gurahumora. 
Cei mai mulţi din aceşti din 
urmă sunt veniți însțară încă 

6312.— Dicţionarul Bucorinel, 
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din secolul al 14-lea şi se trag 
din așa numiții colonişti saşi 
stabiliţi intii în Transilvania. Ei 
sc îndeletniceati cu felurite me- 
serii şi erau, precum se vede 
din cronici, organizaţi în bresle 
cari aveau un rol precum- 

pănitor în micile oraşe moldo- 

vene, de ex. în Suceava şi 
Siret. 

Cit despre aşa numiții colo- 

niști germani, venirea lor s'a e- 
fectuat în epoci răsleţe şi pe mo- 
tive diferite. Ciţiva ani înainte 
de ocuparea Bucovinei de către 

Austriacă (1760), s'a format d. e. 

o colonie de nemți postăvari, 
veniţi din Breslau în loca- 

litatea Prelipeca pe Nistru şi 

ncputindu-se menţine din cauza 

evenimentelor răsboinice de 
pe atunci, sau retras mai 
adinc în Moldova, formind 
coloniile de fabricanți postă- 
vari, din cari mai avem urme 
şi astăzi încă, pe la Neamţu, 
Piatra şi Buhuşi. O altă co- 
lonizare de Germani s'a făcut 
in Bucovina pe la .1770 cuo- 
cazia înfiinţării monctărici de 
lingă Cernăuţi, dincolo de Prut, 
de către generalul rus Garten- 
berg, după a cărui nume (tra- 
dus în limba polonă) s'a şi nu- 
mit localitatea, cum o ştim as- 

tăzi, adică Sadagura. Adevă- 
rata colonizare a Bucovinei cu 
Germani a fost iniţiată de în- 
suși guvernul austriac, care în 
soluciludinca sa de a populă: 

repede Bucovina şi a ridică în 
noii cucerita ţară agricultura, 
a adus perind, intre anii 1782 

pină la 1850, colonişţi din 
toate părţile Austriei şi Ger- 
maniei. Nu mai puţin a lucrat 
în acelaş sens întreprinzătorul 
exploatator de mine Manz, a- 
ducind la rîndul săi nume- 
roşi mineri cu familiile lor şi 
stabilindu-i în localităţile ce 
poartă astăzi încă nume nem-.   
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ţeşti, precum: Mariensec, Freu- 
denthal, Luisenthal, Iacobeni, 
Eisenau şi a. Cea dintii co- 
lonie de agricultori germani 
este acea din Mologhia (lingă 
Cernăuţi), înfințată la 1782, 
mai mult din îndemnul admi- 
ministraţiunei militare, care se 
tânguia mereă că populaţia 
indigenă valahă nu cultivă ce- 
realeși că din lipsă totală de ovăz 
şi orz nu se poale întreținea 
caveleria garnizoanei dela Cer- 
năuţi. Cele mai însemnate co- 
lonii germane de naturi agri- 
colă au fost aduse din Ger- 
mania centrală şi anume din 
Wiirtenberg, Baden, Pfalz; e- 

xistă însă şi altele, cari aă fost 
chemate din Boemia de N. și 
din Transilvania. Coloniştii mi- 
ncri mai sus pomeniţi, cari 
Şi €i au trebuit să se apuce, 
după desființarea minelor, de 
plugărie, sunt în majoritate 

veniţi din comitatul ungar Zips. 
„.Rominul îi numeşte pe aceşti 
străini, cu cari nu s'a putut 

de altfel asimila nici cind, 

fără deosebire „Șoabi“, (adică 
nemți din Wiirtemberg). De ob- 
servat este totuşi că în satele ro- 
minești, pe unde se găsesc co- 

lonii germane, populaţiunea 
băştinaşă  romiînească s'a in- 

fluenţat în ce priveşte lucrarea 
pămintului, prăsila. de vite, mai 
alescea decai,clădirea edificiilor 
de gospodarie, etc., de cultura 
germană. Sunt în momentul de 

faţă printre Romini  gospo- 
dari  avuţi, pe cind la ur- 

maşii coloniştilor începe a se 

ivi un fel de degenerare, da- 

torită luxului. prea. mare, la 
care se dau coloniștii de re- 

„gulă după belșugul dobindit 
prea repedc.. | 

Polonii, a căror existenţă 
în Bucovina este confirmată 
incă înaintea anexăriiaustriace, 

- constiluescaslăzi o populaţiune 

5
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de aproape 25.000 de suflete, 
ce sc menţine mai ales în oraşe 
Și tirguri. Pe cînd însă Polonii 
de dată mai veche erau veniţi 
pe urma raporturilor domni- 
lor şi boierilor moldoveni cu 
Polonia şi ajunsese chiar a fi 
proprietari de moşii, emigra- 
țiunile de dată mai nouă se 

găsesc în legătură cu epoca 
în care Bucovina figură ca 
district galițian. Din acel strat 
de funcţionari, meseriaşi mici, 
comercianţi, servitori, şi alţi 
pripăşiţi, s'a alcătuit acel con- 
tigent mic, dar simţitor, de so- 

cietate polonă, ce o are Buco- 
vina mai cu samă în părţile 
de N. Ei sunt foarte tenaci în 
menţinerea limbei şi caracle- 
rului lor, profesează un naţio- 

nalism nestrămutatşi trec drept 
catolici fervenți. 

- Maghiarii, între cari numă- 
răm bineînţeles şi Secuii, sunt în 
Bucovina în număr de aproape 
9.000 şi locuiesc în colonii com- 
pacte, ca Hadicfalva, Andreas- 

falva, Istenşeghiţ, Ioseffalva, 

precum și amestecați cu Ro- 
minii, cum îi găsim de ex. în 

comuna Iacobești. Bucovina 
avea însă afară de aceste co- 
lonii ungare înființate decătre 
Austria în anii 1777 şi 1786, 
altele mai vechi, încă de pe 
timpul lui Alecsandru cel Bun 
şi anume secuiești, mai ales 

la Suceava şi prin împrejuri- 
mile ei. Coloniştii unguri au 
păstrat pe deplin semnele rasei 
lor, vorbesc aproape excluziv 

limba lor şi cel mult puţină 
romînească şi sunt de religiune 
catolică. De la Romiîni au luat 
cu toate aceste multe obiceiuri, 
mai ales din cele privitoare la 

viaţa socială creştinească, așa 
la nunţi, botezuri, înmormin- 

tări, probă că era paganis- 

_mului a fost greu biruită de 
dinşii. Pe ligă obiceiurile pri-   
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mite, între cari cel mai carac- 

„teristic e cultul morţilor cu os- 
pățul şi comindarele practi- 

cate de Romini, ci au adop- 

tat dela poporul nostru şi 

superstiţiile poporale. Portul 
lau păstrat însă aceşti colo- 

nişti cu sființenie. Maghiariii 
Bucovinei sunt oameni foarte 
silitori şi sobri, au însă faima 

de hoţi îndrăzneţi. In anii 
1880-1887 nişte patrioţi specu- 

lanţi ai povăţuit o parte din 
aceşti coloniști să-şi părăsească 
locuințele şi gospodăriile din 
Bucovina şi să se întoarcă în 
regiunile seci ale “Tisei, unde 

li se oferise .de către un co- 
mitet locuri gratuite. Cei mai 
mulţi. şi-au pierdut averea şi | .. 

„sau întors în urmă ca săraci 

la cimpiile mult regretate din 

valea Sucevei, blăstemind pe 
seducătorii lor. 

Lipovenii Bucovinei, cam în 
număr de 4.500, sunt iden- 

tici cu cei din Dobrogea, apar- 
ţinind, în ce priveşte religiunea, 
sectei ortodoxe a rascolnici- 
lor, adică cari recunosc textul 

vechiă şi nerevizuit .de mi- 
tropolitul Nifon al cărţilor 

bisericeşti. Ei locuesc în mase 
compacte la Făntină Albă, Cli- 

măuţi, Lipoveni şi, în amestec 

cu Rutenii, la Mihodra şi Lu- 
caveţ. Ca şi coloniştii unguri, 
ci şi-au conservat limba, cre- 

dinţa, portul, însă şi obiceiu- 

rile, între cari abstinenţa de 
alcool și tutun e demnă de 
toată lauda. Lipovenii au ve- 
nit în Bucovina parte. din 

_ Moldova, parte din Basarabia, 

pe la 1780 şi 1884, unii şi mai 
timpurii, cu gindul de a se 

bucura de privilegiul scutirei 
de oaste. Pe vechiul teritoriu 
al Varniţei (distr, Siret) ei 

fundară o mănăstire de cilu- 

gări şi alta de maici. Guver- 
nul ii protejează foarte mult   
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și a concedat .mitropolitului 
lipovenesc din.Făntina . Albă, 
ori cît de incult ar fi, drep- 

turi de mare prelat în con- 
dițiune egală cu celelalte ri- 
turi, lucru -care constitue o 

. anomalie curioasă şi jignitoare, 
mai ales pentru demnitatea 

mitropolici ortodoxe romine 
-“din Bucovina. Lipovenii - se 
ocupă cu agricultura, şi mai 
ales cu .grădinăritul, arendind 
pomete prin toată ţara. şi 

practicîind negoț ambulant cu 
poamele cultivate. O parte din 
ei sunt vestiți ca săpători de 

şanţuri şi heleşteie. 
Armenii din Bucovina, în 

număr de 1.300, sunt de ori- 

gine veche, constatat fiind că 
„au. venit deja prin secolul al 
"14 în Moldova. Ei: formează 
o colonie compactă în oraşul 

Suceava, sunt comercianți şi se 
găsesc şi răzleți ca arendaşi 
de moşii. sau şi proprietari 

prin părţile de şes ale Bucovi- 

- nel. După religiune sunt parte 
ortodoxi (schismatici), cari vor- 
besc încă limba armeană. des- 
tul de curent și recunosc drept 

cap bisericesc pe patriarhul 

din Etsmiazin şi parte catolici, 

cari ţin de papa și au adoptat 

limba polonă ca graii de -con- 
tact cu lumea cealaltă. 

Slovacii din Bucovina, pu- 
țini la număr,. trăesc pe lingă 

Cacica şi Solca, unde aii fost 

aduși de Austriaci.la munca 
salinelor, sunt de religie ca- 
tolică şi se ocupă şi cu me- 
seria de lucrători la ferestee. 

Țiganii din Bucovina, egali 

în toate celor din Moldova, 

erai înaintea anului 1866, cind 
i-a decimat holera şi foametea, 
în număr de peste 4.000, for- 
mind în unele locuri (Uleva, 
Hliniţa, Criva) sate compacte. 
De atunci incoace, înpuţinindu- 

se, au fost: absorbiți de popu-
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laţia în care s'au pripăşit, 
părăsind limba şi obiceiurile 
strămoşeşti aproape cu totui. 
Meseria de care se mai ţin 
o parte din ei e cea a lăutari- 
lor; ei sunt insă şi scobitori 
de troci, lingurari şi potcovari 

destul de iscusiți. 

Eoreii eraă cunoscuţi în 

Moldova, încă prin secolul 14, 

pe urma relaţiunilor Rominilor 
cu regatul polon. La ocuparea 
Bucovinei se aflau în cele cite- 
va tirguleţe, după datele con- 
scripțiunii austriace, cam la 

560 de famili, cari se înmul- 

țiscră mai ales în timpul in- 

vaziunilor ruse. Cu toate vexa- 
țiunile ce au avut a suferi 
Evreii, chiar decătre admini- 

straţiunile austriace, numărul 

lor a sporit în Bucovina'de la 
ocupaţiune incoace într'un mod 

extra-ordinar. Pe cînd la 1/85 

rămasese, după decretele de 

expulzare ce au fost date de 

insuși tolerantul Impărat Iosil 

II, cu prilejul venirei sale în Bu- 
covina, 175 de familii, astă-zi 

dinşii reprezintă o populaţie 
de peste 90.000 de suflete, 

abatere făcind de numeroșii 
lor coreligionari ce sau lăţit, 
după o staţionare oare-care, 

mai departe, în regatul Ro- 

minici. Evreii stăpinesc în Bu- 
covina aproipe întreg comer- 

țul şi încep de o vreme în- 

coace a se da la meserii și 
chiar şi la agricultură. 

Starea culturală, — La 
ocuparea Bucovinei se aflau, 

după cum ne arată memoriile 

primului guvernor militar, ge- 

neralul Spleny, numai trei 
şcoli, una la Suceava, unala Ră- 

dăuţi şi a treia la mănăstirea 
Putna, frecuentate cam de 60 
de clevi. Aceste prime insti- 

tuțiuni de cultură, cari aveai 

inainte de toate menirca dea 
forma clerici, erau întreţinute 

  
  

prin darea anuală de cite 4 

florini ce lua mitropolia de la 
fie-care preot şi diacon. Tre- 
cind apoi acest drept de per- 
cepere de la 1777 încolo în 
atribuţiunile episcopului de Ră- 
dăuți, s'a format ast-fel pri- 
mul fond şcolar, cu al cărui 
ajutor fură apoi înființate așa 
numitele şcoli naţionale la 
Cernăuţi, Putna, Rădăuţi, Si- 
ret, Suceava, Cimpulungşi în 
urmă la Vășcăuți, Zastavua, 

Dolhopole, Rarancea şi Coţ- 
mani. Ele aveau învăţători mol- 

doveneşti, de unde și numele 
de școală moldoveneascii, 
sub care au figurat aceste pri- 
me institute de cultură multă 
vreme. La Suceava mai func- 
ționa afară de asta şi o şcoală 
specială cu un învăţător gre- 
cesc. Curind după accea au fost 
apoi înființate la Cernăuţi şi 
Suceava cite o şcoală nor- 
mală cu profesori speciali aduşi 
din Transilvania. Coloniştii un- 
guri îşi deschiseră de asemene 
încă de la 1786 o şcoală spe- 

cială a lor. 

Insuficienţa culturei mănăsti- 
rești cu care se înzestrau viitorii 

preoți, în special la şcoala din 
Putna, a fost un timp înlătu- 
rată prin - trimiterea tinerilor 
clerici la mănăstirea ortodoxă 
Schitul Mare din Galiţia şi la 

Carloviţ. Această chestie a 
pus însă în urmă administra- 
ţia austriacă pe ginduri şi ca 
Sa hotărit în fine la înfiin- 

(area unei școale speciale de 

clerici la Suceava, chemind 

pentru acest scop ca profesor 
pe ier«monahul Daniil Vla- 

chovici din Carloviţ. Acesta 
ajungind după moartea bâtri- 
nului episcop al Bucovinei, He- 
rescul (1789), la scaunul va- 
cant arhieresc, strămută şi 
şcoala clericală de la Suceava 
la Cernăuţi. Creîndu-se la 1808   

gimnaziul din Cernăuţi, a fost 
reformată şi şcoala clericală, 

ne mai admiţindu-se la studiul 
teologic decit absolvenţi gim- 
naziali. 

Această reformă foarte im- 
portantă pentru mişcarea cul- 

turală în Bucovina, a avut. loc 

la 1818 şi a fost intregită la 
1827 prin înfiinţarea semina- 

rului teologic gr. or. carea de- 
venit în urmă facultate univer- 

sitară, dind şi Rominiei pe 
primii profesori de teologie ti- 
trați. La 1860 s'a înfiinţat apoi 

cu cheltuiala fondului religio- 
nar un al doilea gimnaziu la 

Suceava cu clase paralele ro- 
mine. Afară de asta mai func- 

ționează actualmente un al 

treilea gimnaziu la Rădăuţi, şi 

un gimnaziu suplimentar infe- 
rior la Cernăuţi, care are și el 

clase paralele rominc, însă şi ru- 
tene, apoi o şcoală reală supe- 

rioară la Cernăuţi şi una interi- 
oară la Siret, oşcoalăagromoni- 
că, una industrială și un peda- 

gogiii de Stat pentru învăţători 
Şi învăţătoare, precum şi școli 

de industrie şi meserii la Coţ- 
man, Cimpulung şi Storojineţ. 
Universitatea dela Cernăuţi, 

avind toate facultăţile afară 

de cea de medicină, a tost în- 
fiinţată la 1875. 

Cultul bisericesc.—Multele 
danii cu cari au fost înzestrate 

locaşele sfinte înființate pe pă- 

mintul Bucovinei de domnii 
Moldovei cu prilejul .biruinţe- 
lor în răsboaie sau din îndem- 
nuri particulare de pietate ale 

boierilor ţării, au produs fap- 
tul extraordinar că mai bine 
de jumătate din teritoriul bu- 
covincan să se compună din 

moșii şi averi mănăstireşti. 
Imprejurarea însă, că eparhia 
episcopului din Rădăuţi se în- 

tindea şi peste hotarul Buco- 

vinei, adică în Moldova, iar
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pe de altă parte cea a mitro- 
politului din Iași cuprindea o 
parte din Bucoviria, pricinuia 
acestui avut bisericesc imens 
încurcături cu atit mai mari, 
cu cit diferitele mănăstiri 
aflătoare pe teritoriul Buco- 
vinei își aveau moşiile lor din- 
colo de hotar, pe cînd altele, 
situate în Moldova, posedai 
averi în Bucovina. Această 
calamitate de proprietăţi : în 

ambele părţi, cu inconvenien- 
tele ce decurgeaă din ju:isdic- 
ţiunea bisericească a celor doui 
eparhii cu întinderea lor re- 
ciprocă peste hotare, precum 
şi profitul neînsemnat cel avea 
cultul şi instrucțiunea de pe 
urma acelor mari averi, au 

inspirat chiar la început ad- 

ministraţiei austriace idea sc- 
cularizării mănăstirilor şi fruc- 
tificării veniturilor bunurilor 
bisericeşti în scop cultural mai 
vădit. | 

La luarea Bucovinei exista 
după statistica făcută 345 de 

preoți, cu 66 diaconi, cler mi- 

rean. Mănăstirile erau însă în 
număr de 31, cu un contingent 
numeros de călugări ce nu 
prea stau pe loc, trecind ades 

peste hotar, mai ales din mo: 
mentul ocupaţiurei austriace. 
Numărul maicelor, cu mult in- 

ferior, se urca la 45. Numele 
acestor mănăstiri şi schituri 
le găsim indicate precum. ur- 
mează: 

“Mănăstirea Putna cu 62 de 

proprietăți. imobiliare în Bu- 
covina şi 6 în Moldova; mă- 
năstirea Moldoviţa cu 42 pro- 
prietăţi imobiliare în Buco- 
vina şi 9 în Moldova; mănăs- 

"tirea Humorului cu 7 propr. 
în Bucovina și 6 in Moldova; 
mănăstirea Solca cu 15 propr. 
în Bucovina şi 4 în Moldova; 
mănăstirea Dragomirna cu 4 
propr. în Bucovina și 9 în   

Moldova; mănăstirea Voreneţ 
cu 14+ propr. în Bucovina şi 
7 în Moldova; mănăstirea Schi- 

tul-Mare, care, deşi situată pe 

teritoriu galiţian (în vechia Po- 
cuție) își avea averile sale şi 

anume 5 propr. imob. şi dij- 
ma de pe bucate din orașul 
Cernăuţi în Bucovina, şi mo- 
şia Filipăuţi în Moldova; schi- 
tul de maici Pătrăuți cu două 
moşii în Bucovina; mănăsti- 
rea Suceviţa cu 7 propr. în 
Bucovina şi 16 în Moldova; 
Mănăstirea St. Ilie cu 6 propr. 
în țară și moșia Hodera în 
Moldova; manăstirea _Iliseşti 
cu 6 propr. în Bucovina şi una 
în Moldova; 

Mai vine apoi mănăstirea 
dela Rădăuţi, de drept numai 
chinovie a episcopiei de acolo, 
insă dotată cu averi conside- 
rabile. Sunt încă de notat 
schiturile Crişciatec (pe Nis- 
tru), Horeca, Ostra, Zamos- 
tie, Beresniţa, Babin, Luca, 
Broscăuţi, Cerebniţa, Sadova, 
Voloca, şi Vijniţa, cu dota- 
țiuni mai mici şi pendinte de 
cite o mănăstire din cele mari, 
care le ocrotea şi administra. 
Rămine înfine locaşul mănăs- 
tiresc de la Sf. Ion-Noii din 
Suceava, unde se păstrează 
moaștele acestui martir, aduse 
la 1402 de către Alexandru- 
cel-Bun, din Acherman, şi pă-. 
zile de un egumen cu cițiva 
monahi, pentru a căror între- 
ţinere contribue în parte pină 
astăzi guvernul din Rominia, 
în virtutea transacţiei de drep- 

„buri. nestinse ce erai legate 
cu aşezămintul acest pios. 

- După multe pertractări între 
guvernul austriac și Domnul 
Moldoveia fost supusă întreaga 
preoțime a Bucovinei eparhiei 
episcopului din Rădăuţi şi de 
la Martie 1781 încetă ori ce 
ingerinţă a mitropoliei din Iaşi, 

  
  

al cărei ultim reprezentant, 
vicarul Macarie, rezidase la 

mănăstirea de la Sf. Ilie. Epis- 
copul Rădăuţului, bătrinul Do- 
siteiii Herescul, işi strămută 

reşedinţa sa la Cernăuţi şi in- 
fiinţindu-se acolo un consisto- 
rii, se alese o comisiune, care 

a procedat la inventariarea 
averilor mănăstirești şi la re- 
gularea posesiunilor. Aceste 
aveau să constitue aşa numi- 
tul fond religionar greco-orien- 

tal al Bucovinei, sub adminis- 
traţiunea Statului austriac, aşa 
cum există și pină astăzi, des- 
tina! fiind a servi pentru în- 
treţinerea bisericilor şi școale- 
lor. de ritul ortodox. Numai 
trei mănăstiri, și anume Putna, 
Suceviţa şi Dragomirna fură 
lăsate în ființă, precum şi chi- 
novia de la Sf. Ion din Su- 
ceavă, dinduli-se cite un bud- 
get restrins. Locaşele mă- 
năstirilor desființate au fost 
prefăcute în biserici parohiale, 

Cit despre dotaţiunea per- 
sonală a episcopului din Ră- 
dăuţ, ce consista din o moşie 
mare la Coţinan, precum şi - 

„din diferite clădiri şi terenuri 
pelingă tirgul Rădăuţi, ea trecu 
in posesiunea statului austriac 
in schimbul unui salar anual 
fix de 6.000 florini. 

Pină la 1873 ortodoxii Bu- 
covinei constituia o eparhie, 
care depindea in chestii ca- 
nonice de patriarhia de la Car- 
loviţ, în Croaţia ; dealtmintrelea 
însă se bucura de o autono- 
mie perfectă. Apoi se înființă 
însă diocesa separată a Dal- 
maţiei şi Bucovinei avind un 
Mitropolit, care se alege în- 
totdeauna în Bucovina. Arhie- 
piscopului de la Cernăuţi îi 
Sunt supuşi cei doi episcopi 
dalmatini, însă numai întru 
cit priveşte hierarhia curat bi- 
scricească.:' Pentru Bucovina
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în special şa mai creat apoi 
în urmă -un scaun episcopal 
sufragan cu titlul de episcop 
al Rădăuţului. Titularul aces- 
tui scaun e în acelaş timp şi 

vicar general al Mitropolici 
bucovinene. 

Credincioșii de rit romino- 
catolic, cari începură să apară 
in: Bucovina abia de la ocu- 
paţiunea austriacă încoace, re- 
prezintă astăzi un număr de 
aproape 80.000 suflete şi sunt 
păstoriţi de doi dehanţi, unul 
la Cernăuţi şi altul la Suceava, 
avind biserici aproape în toate 
orașele şi tirgurile, precum şi 
în satele unde sunt colonii de 
Germani din Wiirtemberg. 

Adepții biscricei greco-cato- 
lice au venit în Bucovina de 
asemenea abia după ocupaţiune, 
mai cu seamă din Galiţia în- 
vecinată, şi fiind foarte spri- 
jiniţi de guvern, probabil cu 

perspectiva unei asimilări al 

ritului ortodox indigen, s'au 

immulțit foarte repede avind 

astăzi un număr de 20.000 de 
credincioşi. Pe lingă aceştia 
mai sunt în Bucovina și ar- 
meni-catolici. 

In ce priveşte protestanții, 
aceştia aveai încă de pe tim- 
pul domniei moldovenești re- 
prezentanţi în Bucovina şi 
anume în coloniile de la Pre- 
lipeea şi Sadagura. Parohiile 
lor numără astăzi cam 18.000 
de credincioși, din cari majo- 
ritatea ţine de ritul augsbur- 
ic, şi numai 500 de cel el- 
veţian. 

Evreii, cari 'ating în Buco- 
vina numărul de peste 90.000 
de reprezentanți, își au comu- 
nităţile lor religioase supuse 
unui rabin al ţării cu sediul 
la Cernăuţi. 

In fine secta ortodoxă a Li- 
povenilor are şi ea adminis- 
traţiunea sa confesională se- 
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parată, cele cite-va colonii fiind, 

precum sa amintit mai sus, 

supuse hierarhiei priviligiate a 
unui mitropolit ce rezidează 
la Fintina Albă (distr. Rădăuţi) 
Şi este recunoscut şi de adepții 

acestei secte vieţuitori în Do- 
brogea. 

Administrafiunea. La lua- 

rea Bucovinei de către Aus- 
tria această ţărişoară cuprin- 
dea din punct de vedere ad- 
ministrativ ca parte a prin- 
cipatului Moldovei: 

1.—0O mică bucată a ţinu- 
tului Hotinului, cuprinzind în 
totul 9 sate; 

2.— Aproape înlreg ţinutul 

vechiii al Cernăuţului, din care 
numai două sale au rămas 

după delimitarea definitivă din- 
colo, la Mloldova; 

3. — Ocolul Cimpulungului 
Rusesc, care făcea de fapt parte 

din ţinutul Cernăuţului şi cu- 
prindea trei comune mai în- 

semnate dotate cu oare-care 
privilegii ; 

4.— Aproape trei sferturi din 
ținutul vechi al Sucevei, din 
cari numai 57 comune au ră- 

mas după delimilare în partea 
Moldovei ; 

5. — Ocolul Cimpulungului 
Moldovenesc, înzestrat de ase- 

menea cu privilegii speciale 
şi din care două sate ai ră- 
mas în partea Moldovei. 

Ținuturile Cernăuţului şi a 
Sucevei erau administrate de 
cite un staroste, care primea 

ordinele direct de la diva- 
nul din laşi și avea sub ordi- 
nele sale un număr de na- 

mestnici, ce administrau la rin- 

dul lor ocolulurile ținutului. 

Fie-care ocol avea cite doi 
zlotaşi (perceptori), iar în fic- 
care comună se găsea cite un 

Vornic, cu ciți-va atamani. Sta- 

rostele ținutului, sau ispravni- 

cul, avea pe lingă sine ciţi-va   
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logofeţi pentru trebuinţele can- 
celariei, apoi 40—80 de barani 
sau aprozi pedeştri cu cite un 
căpitan şi în fine 30—50 de 
umblători sau aproză călări, cu 
cite un vătaf. Aceşti auxiliari 
ai isprăvniciei mai eraă se- 
condaţi în serviciul lor. încă 
şi de arnăuţi, un fel de corp 

de elită, ce sta sub ordinul 

unui ciauş sai sergent. Aceşti 
arnăuţi fiind călări, serveau 
mai cu seamă la ducerea co- 

respondenţei oficiale la Iaşi și 
inapoi. Afară de asta mai exista 
pentru paza hotarelor spre. 
Polonia, un căpitan cu 4 vice- 
căpitani cu mai bine de o sută 

de călărași sau grăniceri, cari 
executau şi serviciul la punc- 
tele vamale. Cetatea Sucevei 
la rindul ci avea un pircălab 
deosebit, funcţie ce se men- 
ționează une-ori şi la Cer- 
năuţi. Afacerile de justiţie se 
execulaii de aceiaşi oficianţi, 
numai că erai supuse în in- 
stanță mai înaltă așa numitu- 
lui vornic al Țării de Sus, de 
care ţinea Bucovina. 

După luarea Bucovinei de 
către Austriaci ea a fost ad- 
ministrată la început milită- 
reşte, apoi fu. încorporată în 
administraţiunea Galiției, for- 
-mind un cerc deosebit al ei. 

Această stare a durat pănă la 
1849, sau mai bine zis 1854, 

cind Bucovina a primit: un 

g&uvernămînt deosebit, rămă- 

nind numai instanţa judecă- 
torească de apel la. Lemberg. 
La 1868 reforma administra- 
tivă se întregi prin separa- 
țiunea instanţelor justiciare de 
cele politice şi Bucovina fu 
impărţită în 9 districte adminis- 
trative, adică 8 districte sau 
capitănate rurale şi oraşul Cer- 

năuţi ca magistrat sai admi- 
nistrație municipală specială. 
Aceşti 8 căpitani (prefecţi), im-
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preună cu primarul Cernău- 
țului sunt subordonați Preşc- 
dintelui țării sai guvernului, 
ce rezidează la Cernăuţi. Toi 
de guvern ţin, afară de asta, 
comisiunile pentru împroprie- 
tărire şi rescumpărarea servi- 
tutelor funciare, consiliul sa- + 
nitar, direcțiunea fondului de- 
bitelor de spirtuoase (prepi- 
naţiuni), direcţiunea de finanțe, 
direcţiunea fondului religionar 
gr. or. în prima instanţă şi 
consiliul școlar al țării. Pe lingă 
acele 9 districte politice saă 
căpitanate (inclusiv municipiul 
cernăuţean) cu reședințele lor 
expuse mal ia vale, sati în- 
ființat de curîndun al zecelea, 
adică cel de la Gurahumora 
şi este în perspectivă şi înfiin- 
țarea unui căpilanat nou la 
Zastavna. 

Intru cit priveşte -justiţia, 
Bucovina este împărţită pe 
ocoluri judecătorești, din care 
o parte sunt supuse tribuna- 

„ului ţării: din Cernăuţi, iar 
cea-laltă tribunalului cercual 
din Suceava, ambele pendinte 
de curtea de apel din Lem- 
berg. De tribunalul din Cer- 
năuți ţin şi chestiunile juridice 
în materie comercială şi mon- 
tană, precum şi cadastrul țării 
cu arhiva. De direcţia de fi- 
nanţe din Cernăuţi țin cele 3 in- 
spectorate financiare împreună 
cu comisiunea de biruri, admi- 
nistraţiunea salinelor şi servi- 
ciul vămilor. 

Bucovina toată se găseşte 
astă-zi împărţită în 10 dis- 
tricte politice, 17 ocoluri ju- 
decătoreşti, 10 districte ȘCO- 
lare, 17 ocoluri de percepţie 
şi IOconscripţii sanitare, avînd 
533 administraţiuni comunale 
şi domeniale, reprezentind în 
total 653 de localităţi cadas- 
trale. 

Proprietatea pămintului bu-   
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covinean, în înlindereasa to- 
tală de 1.044.290 hectare, se 

distribue din punctul de ve- 
dere al grupării pe persoane 

fizice și juridice ast-fel: Gru- 
pul întiii reprezintă 64,31 la 
sută, al doilea 35,69 la sută 

din totalul proprietăţii. Per- 

soanele fizice cu 671.606 hecl. 
formind deci grosul proprie- 

tăţii, aceasta” se subdivide în 

proprietate mare și mică. Pro- 
prietatea mare dispune de 200 
de mii de hectare, pe cînd 

cea mică are cam la 470 de 
mii de hectare. 

Persoanele juridice ce deţin 
în Bucovina cele 372.684 de 
hectare de pămint se împart în 

următoarele grupuri deosebite: 

2.591 n. 
38. 

Statul austriac . 

Provincia Bucovinci 

Fondul religionar al 
Bucovinei cu. . 263.495 , 

Comunele  bucovi- | 

nene cu . 86.020 | 
Parohiile şi biseri- 

cele cu „6971, 

Şcoalele cu. . ... 316 , 
Căile ferate cu , . 761 . 
Proprietatea publi- 

că cu 7.492 , 

La rindul ei, proprietatea 
mare 'se divide în suprafeţe 
aparţiitoare fondului religionar 
al Bucovinei, ce ating suma 
de 268.495 de hectare şi în 

suprafeţe aparţiitoare propric- 
tarilor mari particulari cu 
144.694 hectare, din cari 18 
mii de hectare sunt conside- 
rate ca avere fidei-comisială, 
adică privilegiată prin o lege 
specială. 

Bucovinca (Bucowynka), grup 
de case," formind un singur 
trup şi cătun cu Zarnocica 
și depinzind de Dihtineţ, com. 
rur.. cu acelaşi nume, distr. 
Vijniţa. 

  
    

BUCȘŞOAEA 

Bucovineşti, munte, 1057 m., 

la N.-E. de muntele Sergieva, 
şi la S. de piriul Brodina, distr. 
Rădăuţi. 

Bucşoaea, cor. rur.,distr. Cim- 
pulung, aşezată la confluenţa 
piriului Suha cu riul Moldova. 

Suprafața 10.58 km:; po- 
pulaţia 754 locuitori, dintre 
cari 508 romini, restul ger- 
mani și puţini israeliți. Confe- 
siunea romînilor gr. or.; rest. 
rom. cat. ev. şi mosaică. 

Se compune din vatra satu- 
lui cu 609 locuitori şi din că- 
tunele: Suha şi Poiana-Buc- 
șoiţei, 

Este străbătută de drumul 
principal Gurahumora-Cimpu- 
lung şi e staţie pe linie ferată 

" Hatna-Cimpulung. 
Are un oficiu poştal; o şcoală 

populară cu 2 clase, o biserică 

parohială cu hramul „Sf. Arh. 

Mihail şi Gavril“, de care ţine 
şi Frasinu. 

La 1776, era în posesia mă- 
năstirei Voroneţ. 

La 1810 sau aşezat aci o 
mulțime de mineri germani, cu 
ocaziunea întemeierei minelor 
de fer şi'de cupru, protejate 
de stat. 

Populaţia — formată din fa- 

milii originare romine, peste 

cari ai venit colonişti transil- 

văncni şi -din familii de mi” 
neri germani— se ocupă cu 

exploatarea pădurilor, precum 

şi cu creşterea vitelor mari şi 
prăsila de oi. 

Comuna posedă 120 hect. pă- 
mint arabil, 82 hect. finaţuri, 

5 hect. grădini, 105 izlazuri, 
599 hect, pădure. 

Se găsesc 52 cai, 197 vile 
cornute mari, 34] oi, 185 porci 

şi 23 stupi, 

Bucşoaea, pirîă, afl. pe dr. Mol- 

dovei, izvoraşte de sub Butca-



BUCOVUL 
  

Mărului şi se revarsă in Mol- 

dova, mai jos de satul Buc- 
şoaea, distr. Cimpulung. 

Bucovul, maarzte, 1107, m. ţine de 
sistemul de culmi dintre .-Su- 

ceava și Siret, distr. Rădăuţi. 

Bucovul, piriă, afluent pe: dr. 
Siretului. Izvorăște de sub cul- 

mea Mazorava-Polana şi se 
revarsă în riul Siret mai jos de 

- localit. Jadova, lingă gura 
piriului Mihodra ce vine din 
ceal-altă parte; distr.. Storo- 

- Jineţ. 

Bucului (Poiana-), nic niasiv, 

"(564 m.), care desparte vl. Solo- 
neţului, afluent al Siretului, de 

sorginţile Bilca Mare şi Bilca 
Mică. Peste. Poiana-Bucului 
trece drumul districtual de la 
Vicov la Storojineţ. 

Bucureşti, veche numire a 
com. rur.Capul-codrului, distr. 
Gura- Humora. 

Buda, com. rur., distr. Cernăuţi, 

aşezală, in masă compactă, la 

““poalele dealului Lipnic, aproape 

de malul sting al Prutului şi - 
lipită decom. rur. Mahala. 

Suprafaţa 9.66 lkm?; popu- | 
laţia 926 locuitori, romini, de 

relig. gr. or. 
„Este pusă în legătură prin- 
trun drum,de ţară;cu drumul 

principal Sadagura şi Cernăuţi 
- Noua Suliţă; lingă drumul distr. 
V.-Toporâuţ, Jucica-Veche :se 

-află linia ferată Cernăuţ- HIi- 
boca. 

Şcoala și biserica ţin de com. 
Mahala. | 

Pină în timpurile din urmă 
era cătun pendinte de. com. 

rur. Mahala. 
La 1780, este menţionată 

ca unită cu com. Mahala și 
Cotul Ostriţei. 
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Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea de vite. 
Comuna posedă 470 hect. pă- 

mint arabil, 145 hect. finaţuri, 
17 .hect. grădini, 138 hect. iz- 

Taz, 145 păduri şi 9 hect. mlaş- 

lini şi heleştee. .Se găsesc 39 
cai, 346 vite cornute mari, 164 

oi, 214 porci; 45 stupi. 

Budegan, o ranificație a Dea- 

lului Ciungilor (692 m.) (vezi 
Ciungil). 

Buninţi, com. rur., distr. Su- 
ceava, aşezată pe malul drept 

- al riului Suceava şi despărțită 
de satul Mihoveni prin drumul 
distr: Suceava-Costina. 

" Suprafaţa 5.82 km?; popu- 
laţia 757 locuitori, romini, relig. 
gr. or.. * 

Are o biserică parohială cu 
hramul „Sf. Arhangheli, Mi- 

hail şi Gavril“ şi ţine de școala 
populară din: Mihoveni. 

La 1776, aparţinea mănăs- 
lirei Dragomirna, de care era 

pendinte şi mai înainte; actele 

[ însă fiind distruse prin inva- 
. ziunile războinice, proprietatea 

a trebuit să fie reconfirmată 
de Vodă: Gheorghe Ștefan, la 
1624. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

“cultura. şi cu creşterea vi- 
telor. : 

“Comuna posedă 316 h. pă- 
mint arabil, 101 h. finaţuri, 

5. h. 50 a. grădini, 223 h. 

“izlaz, 11 h. pădure. 
“Se găsesc 15 cai, 219 vite 

cornute mari, 316 ui, 154 porci 
şi 17 stupi. 

Buninţi, moșie, ţine de mo- 
şia cu adm. spec. Pătrăuți, 

distr. Suceava. 
Arc o singură casă şi 9 lo- 

cuitori. 
Forma la 1776 o singură 

administraţie cu com. de azi 

Burdivschii 

  

BUDINEŢI 

Buninţi, şi era în stăpînirea 
mănăstirei Dragomirna. 

"(Burdiwskij ), că- 
tun, pendinte de satul Luca. 
văiul-de-jos, com. rur. Luca- 
văţ, distr. Vijniţa. 

Are 19 case şi 84 locuitori, 

ruteni, gr. or. 

Burghineşti, firlă, pendinte de 

moşia cu administraţie” spe- 
cială Bosancea, distr. Suceava. 

Are 2 case şi 15 locuitori, 
romini, gr. or. 

Budineţi, corn.- rur., distr. Sto- 
rojineţ, aşezată pe stinga Si- 
retului-Mic. 

Suprafaţa 10.62 km?; popu- 
laţia 94 locuitori, romini, de 

'relig. gr. or.; se mai află şi 
un număr de lucrători slavi 
aduşi. 

Esteîntretăialt ă de2drumuri: 

unul principal Hliniţa - Gura- 
_Humora, cu pod peste Siretul 
Mic ; altul judeţean, Bănila 
Moldovenească-Petriceanca. 

Se compune din vatra sa- 
tului şi din cătunul Opaeţ. 

Are o şcoală populară cu 2 
clase şi o biserică parohială cu 
hramul „Sf. Arhangheli Mi- 

hail şi Gavril“, zidită la 1803 
de Vasile și Teodor Morţun. 

Aci se găseşte un castel, şi 
un parc frumos, precum şi un 

cavou cu capelă catolică al fa- 

miliei Petrino. 
“La 1776, era în posesia boe- 

rului Vasile Morţun. 
Populaţia: se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor; 
parte lucrează la fabrica mare 
de spirt, 

Comuna posedă 650 h. pă- 
mint arabil, 428 h. finaţuri, 

12 h. grădini, 365 h. izlaz, 

987 h. pădure. 

Are 80 cai, 592 vite cornute 
128 oi, 211 porci „161 stupi.



BUDINEŢI | 

Budineţi, moșie boerească, cu 
administraţie specială, distr. 
Storojineţ. 

Suprafaţa 14.96 km?; -popu- 
laţia 55 locuitori, romini, poloni 
Şi israeliți. 

La 1776, era în posesia boe- 
rului Vasile Morţun. 

Budinul, cătun, pendinte de com. 

-rur. Plosca, distr. Vijniţa. 
Are 5 case şi 24 locuitori 

ruteni, gr. or. 

Bulaiul (sai Bulaia), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Bosancea, 

- distr. Suceava. 
Are 72 locuitori, romini, gr.. 

orientali. 

Bulaiul, deal, 396 m. alt., între 

Bosancea și tîrla Bursuci şi la 
S.E. cătunul cu acelaş nume, 
distr, Suceava. 

Bulaiui, baltă mică, distr. Su- 
„ ceava, între cătunul cu același 

nume şi tirla Bursuci. 

Bulbunău, (Bulbunow), tirlă, 

pendinte de vatra satului Ve- 

renceanca, com. rur. Veren- 

ceanca, distr. Coţman. 

Buliceni, cătun, pendinte de tir- 
gul Vatra- Dornei, disir. Cim- 
pulung. 

Are 23 case şi 100 locuitori, 
romini, gr. or. 

Buneşti, sat, distr. Suceava, a- 

şezat pe piriul Buneşti, aflu- 

- ent al pir. Hranicea, în partea 
de S.-E. a distr., la hotarul cu 
Rominia.   
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Suprafaţa 1.16 km?; popu- 
laţia 246 locuitori, romini; relig. 
gr. or. 

Este legat cu Suceava prin- 
tr'un drum districtual; ţine de 
şcoala şi de biserica filială din 
com. Liteni. . 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 

Posedă 284 h. pămînt arabil, 

--26 h. finaţuri, 3 h. grădini, 

4 h. izlaz, 4 h. 30 a.heleştee. 
Se găsesc 14 cai, 78 vite 

cornute mari, 87 oi, 63 porci, 

29 stupi. 

Buneşti, moșie, cu adm. spec, 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 2.34 km?; popu- 
laţia 16 locuitori, dintre cari 
14 israeliți şi 2 romini, gr. or. 

Are numai 2 case. - 

Burla, corn. rur., distr. Rădăuţi, 
așezată în vecinătatea locali- 
lăţilor Milişăuţul-de-]Jos şi Vo- 
lovăţ, între dealurile Şeropan 

“ia V. şi Ciota la E, 
Suprafaţa 16.29 km?; popu- 

laţia 1.641 locuitori romini şi 
î. puţini ruteni; relig. gr. or. 

E străbătută de drumul distr. 
Arbora-Gurahumora cu o bi- 

furcaţie spre localitatea Vadu!- 
Vlădichei ; prin drumuri de 

țară, comunică cu localităţile 
învecinate sus pomenite. 

Are o şcoală pop. mixtă 
- Şi O biserică parohială cu hra- 

mul „Pogorirea Sf. Duhc. 
La 1776 era cătun, pendinte 

de com. Volovăţ şi aparținea 
mănăstirei Suceviţa. 

Aci se află o fermă cu o 
herghelie. 

      

BUTEA-DELUȚULUI 

Populaţia se ocupă cu a- 
gricultura şi cu creşterea vi- 
telor, | 
Comuna posedă 1.040 h. 

pămint arabil, 109 n. finaţuri, | 
2 h. -grădini, 472 h,. izlaz, 
135 h. pădure. 

Se găsesc 460 cai, 748 vite 
cornute mari, 28 oi, 580 porci, 

153 stupi. 

Burla, herghelie de stat, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 
Hardeggthal, districtul Raă- 
dăuţi. 
Are o casă şi 11 locuitori 

Bursucău (Bursukiw), cătun, 
pendinte de com. rur. Şipot-pe- 
Siret, distr. Vijniţa. o 

Are 5 case şi 20 locuitori. 
huțani, gr. or. 

Bursucău, piriiaş, izvorăşte la 
piciorul muntelui Lungul-Ve- 
chiii, distr. Rădăuţi şi, împreună 

„cu piriiaşele Ciorniş, Zubrăneţ 
Izvoraş și Petroveţ, formează 
începuturile Siretului-Mare, 

Bursucii, frlă, pendinte de com. 
rur. Bosancea, distr. Storo- 
jineţ. | 
„Are 2 case şi 2 locuitori. 

Bursucul, piriiaș, izvorăşte de 

sub dealul Plaiul-Paltin, distr. 

Cernăuţi şi se varsă în pir. 
Derehlui. 

Butea-Deluţului, complex de 
dealuri acoperite cu păduri şi 

cu păşuni, la N. de muntele 
Bota şi la E. de muntele Co- 
coşul, distr. Cimpulung.



Cabena, piriiaș, izvorăşte lingă 
com. Cabeşti, distr. Storojineţ 
şi se varsă în pir. Hliniţa la 
S. de com. Drăcineţ, acelaşi 

„distr. 

-Cacaciul, piriiaș, izvorăşte de 

sub muntele Cacuciul, distr. 

Storojineţ, şi se varsă în pir. 
Screţel, mai sus de com. Cras- 
na- Putna, distr. Storojineţ, 

udind culmea Coasta-Inaltă. 

Cacica, îirg, în distr. Gurahu- 
mora, situat pe ambele maluri 
ale riuleţului Soloncţ, are o 
suprafață de 5,17 km? pa- 
traţi cu aproape 2.000 locuitori, 
din cari peste o mie sunt 
străini, adică germani, ruteni, 

slovaci, iar minoritatea romini. 

Tirgul cuprinde şi partea 

sătească a localităţii, ce.poartă 

numele de Troian şi este stră- 
bătut de drumul mare car- 

patin; are însă legături bune 

şi cu alte localităţi apropiate, 

precum Arbora, Costina, Gu- 

rahumora. Afară de asta Ca- 
cica e staţie importantă a li- 
nici ferate locale Hatna-Cimpu- 
lung, fiind că de aci sc apro- 
vizionează  împrejurimea cu 
sare. 

Tirgul are o şcoală populară 

cu şase clase şi este sediul ad- 

6231, — Dicţionarul Bucorinei 

    

C 
ministraţiei salinelor, cari sunt 

proprietatea statului. O bise- 
rică ortodoxă filială, deservită 

de parohia gr. or. din Parteştii 
de Sus, ai:fost clădită de curind. 

Cultul majorităţii populaţiei 
fiind cel romino-catolic, tirgul 

iși are biserica sa catolică şi 

o capelă pentru greco-catolici. 

Istoricul localităţii nu pre- 
zintă nimic deosebit, de oarece 

stabilimentul salinelor datează 
abia din epoca austriacă; este 

totuşi de remarcat avintul ce 
Va luat producerea de sare în 

această loculitate. Salinele din 

Cacica şi exploatarea sării na- 
turale (pentru vite), datează 
abia de la 1855, insă prin în- 

chiderea olicială a izvoarelor 

de slatină, cari serviau popula- 

țiunci rurale, consumul acestei 

sări brute a crescut enorm şi 

Cacica a devenit pentru Bu- 
covina un loc însemnat, dat 

fiind venitul ce-l dă anual 

fiscului țării. Actualmente, sta- 

bilimentul salinelor, construit 

in condițiuni moderne, dă anual 
aproape tot atita sare bruiă 

(24.000 metri cubi) cit şi sare 
sudată, ceca ce face la un loc 

un venit de jumătate milion 
florini pe an. Se lucrează cu 
maşini de ultima perfecţiune, 

pe o reţea de peste 1000 metri, 

Cadobeşti, 

  

cu linii feratesuterane, cu rezer- 
voare mari, canalizări şi trans- 

misiuni cu aburi. Salina ocupă 
peste 100 de lucrători cite 8 
ciasuri pe zi. 

Proprietatea comunei Cacica 
era după ultima statistică: 308 
h. pămint arabil, 155 n. fi- 

naţuri, 30 h. grădini, 22 h. 
izlaz, 1.123 h. pădure. Ani- 
male domestice: 85 cai, 483 
vite cornute, 77 oi, 416 porci. 

Se găsiau şi 62 stupi. 

corn. _rur,,  distr 

Coţman, aşezată în masă com- 
pactă, şi în formă aproape 
dreptunghiulară, între comu- 

nele Cincăă şi Verenceanca, 
într'un centru format de 3 mici 
lacuri. 

Suprafaţa 14.65 km.3; po- 
pulaţia 2621 locuitori, ruteni, 

gr. or. 
Se compune: 1) din vatra 

satului impreună cu tirlele 

Şcerbanivca (Szezerbaniwla) 
şi  Vid  Cadobeşti Gostinţa 
(Wid Kadobeszti Gostyricia); 
şi 2) din cătunul Iozefovea 
(loselowka). 

Este lipită de drumul prin- 
cipal Cernăuţi-Zaleszezyli ; co- 
munică prin drumuri de ţară 

cu comunele vecine. 
Are o şcoală populară cu 

A



CADOBEȘTI 

2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D.« 

La 1776 era în posesia boe- 
rului Iordache Todorache Balş. 
In anii 1766—67, s'aii aşezat 
aci țărani ruteni din Galiţia. 

In apropierea localităței se 
află un teren mocirlos bogat 
în turbă. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
“cultura, creșterea vitelor, cu 
pescuitul, precum şi cu gră- 
dinăritul, | 
Comuna posedă 2340 hect, 

” Pămint arabil, 39 hect. finaţuri, 
119 ha. grădini, 69 ha. izlaz, 
6 hect. păduri şi 12 hect, bălți 

. Şi heleştee, 
Se găsesc 250 cai, 431 vite 

mari cornute, 500 oi, 368 porci 
Şi 75 stupi. | 

Cadobeşti, moșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 12.06 km2.; po- 
pulaţia 80 locuitori, israeliți, 
ruteni şi poloni. 

Cahor, înălțime, de 291 m.; 
constitue punctul de culminaţie 
în regiunea deluroasă dincoace 
de Nistru și se găseşte la S, 
de com. Doroşăuţ, distr. Coţ- 
man. 

Calafindeşti, com. rar, distr. 
Siret, aşezată la obirşia piriu- 
lui Hatna, la poalele dealului 
Ţăranca, care formează hota- 
rul între Bucovina şi Rominia. 

Suprafaţa 4.25 km2,; popu- 
aţia 1261 locuitori, romini; rel, 
gr. or. | 

Este lipită de drumul distr. 
" Siret-Suceava; are o şcoală 
populară cu o clasă şi o bise- 
rică parohială cu hramul „Naş- 
terea M. D.« E 
„Lă 1776, era proprietate a 
Vornicului Constantin Sturdza. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea! vitelor.   
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Comuna posedă 1427 hect. 
pămînt arabil,272 hect. finaţuri, 
8 hect. 50 a. grădini, 77 hect, 
izlaz şi 12 hect. păduri. 

Se găsesc 44 cai, 525 vite 
mari cornute, 352 oi, 267 porci 
ŞI 42 stupi. 

Calafindeşti, moșie, cu adm. 
part., distr. Siret. 

Suprafaţa 11.58 km2; po- 
pulaţia 100 locuitori, ruteni, 
israeliți și germani. 

Calicianca, suburbie a oraşului 
Cernăuţi, numită astfel fiindcă 
acolo locuia la început numai 
sărăcimea; are 1830 de locui- 
tori, aproape toţi romini şi 
de rel. gr. or.; o şcoală popul. 
mixtă şi o biserică filiala ort, 

“cu hramul „Adorm. M. D.« 
Populaţiunea se ocupă cu 

grădinăritul, agricultura şi în 
parte cu creșterea de porci. 
Aci se aflau pe vremuri gră- 
dinile şi viile bogătaşilor Cer- 

tirla Sadki. Tot aci sar fi aflat 
—se zice— şi o biserică cu nu- 
mele special de „Domnească:, 

Suburbia are 238.75 hect. pă- 
miînturi arabile, 34 hect. fina- 
țuri, 58 hect. grădini, 53 hect. 
izlaz cu 30 hect. pădure. 

Se găsesc 63 cai, 209 vite cor- 
nute, 236 porci şi 40 de stupi. 

năuţului, cari formează astăzi 

Calul, cătun, pendinte de satul 
Ciumărna, distr. Cimpulung. 

Are 24 case cu 93 locuitori 
huţani. 

Calul - Ungurului, deal mic, 
(439 m.) distr. Storojineţ, la 
hotarul de S.-E. al distr. 

Camena, corn. rur., distr. Cer- 
năuți, aşezată pe ambele părţi 
ale piriului cu acelaș nume, 
afluent al .piriului Corovia. 
la S. de com. Mihalcea. 

  

      

CAMENCA 

Suprafaţa 32.49 lkm2.; po- 
pulaţia 1943 locuitori ruteni 
Şi ciți-va romini; relig. gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului şi tirla Dumaninschi. 

Este străbătută de drumul 
princip. Cernăuţi - Storojineţ; 
are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Schimbarea la 
față“. 

La 1776, aparţinea boerului 
Ioan Murguleţ. 

Posedă 751 hect. pămint 
arabil, 754 hect. finaţuri, 25 
hect. grădini, 483 hect. izlaz, 
1151 hect, pădure. și 10 hect. 
bălți şi heleştee. 

Se găsesc 124 cai, 698 vite 
mari cornute, 70 oi, 405 porci. 

Camena, moșie mare, cu adm. 
part., distr. Cernăuţi, 

” Suprafaţa 19.00 km2,; po- 
pulaţia 153 locuitori, israeliți, 
ruteni, germani şi poloni. 

Se compune: 1) din moşia 
„Camena propriu zisă, care îm.- 
preună cu tirlele Dumaninschi, 
Iablonovăţ, Cobela, 'Criva şi 
Virstene, numără 136 locui- 
tori; 2) din cătunul Hlibicioc 
(v. Hlibicioc, cătun). 

Camena, piriiaș, izvorăşte mai 
jos de com. cu' acelaş nume, 
distr. Cernăuţi şi se varsă în 
pir. Corovia (v. Corovia), în 

- Storojineţ. distr, 

Camenca, com. rur., distr. Siret, 
așezată pe malul drept al riului 
Siret, la confluența lui cu piriul 
Camenca, lingă hotarul din 
spre distr. Storojineţ, 

Șuprafaţa 24.23 km2,; po- 
pulația 3496 locuitori, ruteni: 
Şi ceva romini; relig. gr. or. 
Se compune: 1) din satul de 
reşedinţă Camenca, cu 3373 
locuitori şi 2) din cătunul Pe- 
triceanca (v. Petriceanca, căt.).



_CAMENCA- 

Prin drumuri de ţară co- 
munică cu com. Fintina Albă, 

pe de o parte, iar pe Aealta 
cu drumul distr. din stinga Si- 
retului Cerepcăuţ-Petriceanca, 

unde acesta se bifurcă (v. Pe- 
triceanca); este punctul final 

al drumului distr. Siret-Cerep- 
căuţ-Camenca. | 

Are 0 şcoală populară cu 

v clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Spiridon“. - 

Această comună este men- 
ţionată, pentru prima oară, în- 

tr'un hrisov din 2 Februarie 

1503, prin care Ştefan cel Mare 
confirmă dania acestui sat, fă- 

cută de Marele Vornic Gheor- 
ghe Cupcin, minăstirei Putna. 
Populaţia formată din locui- 
tori originari, peste cari ai 
venit colonişti din Transilvania, 

se ocupă cu agricultura şi cu 
creşterea vitelor, 
Comuna posedă 1784 hect. 

pămînt arabil, 392 hect. finaţuri 
50 hect. grădini, 463 hect. izlaz, 
341 hect. pădure. 

Se găsesc 207 cai, 1191 vite 
mari cornute, 92 oi,778 porci și 

“112 stupi, 

Camenca sai Petriceanca, mo- 

-şie, cu adm. part., distr. Siret. 

Suprafaţa 8.26 km2.; popu- 
laţia 23 locuitori, ruteni ŞI is- 
raeliți. 

Camenca (Kamenka), pirîă, afl. 
“pe dr. Siretului, izvorăşte de 
sub culmea Fundătura şi se 
“varsă în Siret în dreptul com. 
Camenca, distr. Siret. 

Capul-Cîmpului, cor. rur.„distr. 
Gurahumora, aşezată pe par- 

tea dreaptă a riului Moldova. 
Suprafaţa 51.67 km?; po- 

pulaţia 1104 locuitori romini; 
relig. gr. or. 

Este legată de com. Capul: 
Codrului printrun drum . co- 
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- - munal şi de drumul distr. Su- 
ceava-Gurahumora, ce trece 
prin această comună, 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „St. Nicolae“, zidită 
în anul 1782 de Macarie, egu- 

men al minăstirei Voroneţ. 

Această localitate făcea parte, 
odinioară, din comuna Capu 
codrului. 

Aci s'a găsit, de repetate ori, 

monede vechi moldovenești. 
Populaţia, formată din locui- 

tori originari şi din coloniști 
transilvăneni, sc ocupă cu a- 
gricultura şi mai ales cu ex- 
ploatarea pădurilor. 

Comuna posedă 273 h. pă- 
mint arabil, 162 h. fînaţuri, 
29 h. grădini, 3I-+ h. izlaz, 

4049 h. pădure, 

Se găsesc 34 cai, 504 vile cor- 
nute, 368 oi, +10 porci şi 50 
stupi. 

Capucîmpului, moșie, ce ţine 

de corpul moşici cu adm. spec. 
Capucodrului, distr. Gurahu- 
mora. A 
„Are 2 case şi 1 locuitori. 
Depindea odată de satul cu 

acelaş nume. 

Capul-Codrului, com. rur. (nu- 
mită într'o vreme şi Bucureşti), 
distr. Gurahumora, aşezată pe 
malul sting al rîului Suceava, 
între Berchişeşti şi Gurahu- 
mora. 

Suprafaţa 30.23 km.?; popu- 
laţia 2693 locuitori, romini gr. 
or. precum şi puţini germani 

şi ciţi-va israeliți. 
Se compune din vatra sa- 

tului cu 1520 locuitori şi din 
satul atenent Păltinoasa. 

Este străbătură de drumul 
distr. Suceava-Gurahumora şi 
legată prin o şosea' comunală 

cu com. invecinată Berchişeşti. 
Are un oficii telegrafic-   

CAPUL-DEALULUI 

poştal, precum şi o. staţie. de 
drum de fer, în Păltinoasa. 

Are 2 şcoli populare, cu cite 
.0 clasă: una în Capucodrului 
şi alta în Păltinoasa; o bi- 
serică parohială, în Capuco- 
drului, cu hramul „St. loan 

Botezătorul“, zidită la anul 

1731 de Pulheria Cantacuzino, 

precum şi una -filială; în Păl- 
tinoasa, 

Pe timpul lui Bogdan, fiul 

lui Ştefan-cel-Mare, se numea 
Bucureşti; a fost cumpărată 

de el, de la Luca lişescu și 
dăruită, apoi, la 21 Decembrie 

1514, minăstirei Voroneţ, în 
posesia căreia se afla şi la'1776. 

Aci se găseşte o fabrică de 
scinduri cu 4 gatere şi cuo linie 
ferată portativă. 

Populaţia — formată din 1o- 
cuitori originari şi din colonişti 

transilvăneni, — se ocupă cu 

agricultura, cu creşterea _vi- 
telor şi exploatarea pădurilor. 

Comuna posedă 711 h. pă- 
mînt arabil, 216 h. finaţuri, 

42 h. grădini, 442 -h, iziaz, 
1346 h. pădure. 

Se găsesc 72 cai, 1060 vite 
cornute, 214 oi, 629 porci şi 170 

stupi. 

Capul-Codrului, moşie, cu adm. 
spec:, distr. Gurahumora. 

Suprafaţa 10.40 km.? popu- 
laţia 49 locuitori, germani, ro- 
mini și israeliți. 

Se: compune din moşiile: 
Capucodrului pr. zisă cu 3 
case şi 14 locuitori, Capucim- 

- pului, Berchişeşti şi Păltinoasa 
(vezi fie-care). . 

Moşia Capucodrului, pr. zisă, 
depindea odată de satul cu 
acelaş nume şi era în 'pose- 
sia miînăstirei V! orone| Y. 
Capucodrului, com). 

Capul-Dealului, munte, 104 3'm. 

alt., intre piraele Rusca şi Ber-
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cheza, în vecinătatea com. Su- 
ceviţa, distr. Rădăuţi. 

Carapciul - Ceremuşului, cor. 
rur., distr. Vijniţa, aşezată pe 
piriul Hlibicioc, afl. al riuleţului 
Ceremuş, la S. de Văscăuţi. 

Suprafața 3446 km.:; po- 
pulaţia 4017 locuitori, ruteni 
gr. or.'şi puţini israeliți şi ger- 
mani. 

Cuprinde, pe lingă vatra sa- 
tului cu 3895 locuitori şi cătu- 
nul Babin (vezi Babin, cătun). 

Este unit cu Văscăuţi prin- 
trun f. bun drum comunal şi 
prin drumeacuripeste munte cu 
com. Zamoştie; are o şcoală 
populară cu două clase şi obise- 
rică parohială cu hramul „Naş- 
terea M. D.e. 

La 1776, aparţinea mazilului 
Vasile Cirstea. 

In această comună se află 
un frumos castel precum ȘI O 
fabrică de spirt.. 

In apropiere, se află locali- 
tatea Taborişte (Taboryszeze), 
ce pare a fi fost un vechii 
cimp de luptă. 

Populaţia se ocupă cu pră- 
sila de vite şi cu agricultura. 
Comuna posedă 2262 h. 

pămint arabil, 895 n. finaţuri, 
„56 h. grădini, 561 h. izlaz, 
2.397 h. pădure. 

Se găsesc 280 cai, 1508 vite 
cornute, 500 porci, 190 stupi. 

Carapciul-Ceremuşului, Tnoșie, 
cu adm. part, distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 25.90 km.?; po- 
pulaţia 170 locuitori, ruteni, 
israeliți şi poloni. 

Coprinde, pe lângă moșia Ca- 
rapciul-Ceremuşului, și ferma 
Covaţovea (Kovats6vla). 

Carapciul-pe-Siret, corn. rur., 
distr. Storojineţ, aşezată pe 
malul stîng al Siretului, intre 
lordăneşti și Presecăreni,   

FE! 

Suprafața 8.24 km.*; popu- 
laţia 1065 locuitori, toţi ro- 
mini; relig. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului şi din cătunul Hatna. 

E străbătută de o şosea co 
munală ce o pune in legătură 
pe de o parte cu Presecărenii 
și Petriceanca, iar pe de alta cu 
drumul distr. Storojineţ Opri- 
Şeni, care trece prin apropiere. 

E staţie de drum de fer a 
liniilor Berhomet-Hliboca şi 
Ciudei-Carapaciă, ce se întil- 
nesc aci. 

Are un oficiă poştal, o şcoală 
pop. cu o clasă şi o biserică 
filială cu hramul „Sţii. Cosma 
și Damian“, ce ţine de bis. pa- 
roh. cu hramul „Sf. Ioan Ivan- 
ghelistul“, din Presecăreni, 

La 1776, o jumătate din Ca- 
rapcii era în posesia minăs- 
tirei Putna, dăruită de mo- 
nahul Daniil Nacu, iar cea- 
Valtă jumătate era in posesia 
mazilului Antioh Volcin. 

Mai tirziu s'a mărit prin aşe- 
zarea unei colonii venite din 
Transilvania. 

Aci e o fabrică de spirt. 
Populatia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 971 h. pă- 

mint arabil, 9 n. finaţuri, 
11 h. grădini, 67 h. izlaz, 
799 h. pădure, 

Se găsesc 92 cai, 690 vite cor- 
„nute, 180 oi, 172 porci, 123 
stupi. ” 

  
Carapciul-pe-Siret, moșie boe- 

rească şi fostă mânăsti- 
rească, cu administraţie spe- 
cială, distr. Storojineţ. 

Suprafaţa 10.87 km?; popu- 
laţia 142. locuitori, romini şi 
israeliți. 
„Se compune. din 2 moşii: 
Carapciu - pe - Siret (proprii 
zis) cu 101 locuitori şi Ior- 
dăneşti cu 41 locuitori.     

CARPAȚII RUCOVINEI 

Carapciul-pe-Siret, moşie, fă- 
cînd parte din moşia Cupca, 
distr. Storojineţ. 
„Arc 5 locuitori. 

Caroviul (Charowiw ), cătun, 
“pendinte de satul Podzaharici, 
“com. rur. Podzaharici, distr. 
Vijniţa. 

Are 128 locuiiori ruteni şi 
huțani, gr. or. 

Carpaţii Bucovinei.!')—Orogra- 
fia Bucovinei ţine parte de re- 
giunea Carpaţilor, parte de po- 

dișul moldovean (prelungire a 
podișului podolic). . 

Carpaţii Bucovinei, la rîndul 
lor, aparţin parte sistemului for- 
mat de Carpaţii Păduroși şi 
deantecatena lor cunoscută sul 

numele de Carpaţii Transil- 
vaniei (Siebenbiirgische Kar- 
pathen), parte Carpaţilor 
Orientali şi antecatenei lor 
vestice, care incepe cu Munţii 
Călimanului, se continuă la 
S. prin acei ai Gurghiului şi 
ai Harghifei şi se termină la 
Munţii Persanilor. Cele două - 
antecatene interioare ale prin- . 
cipalului şir carpatic, ce des- 
part Moldova, Bucovina și 
Galiţia, de Transilvania şi Un- 
garia, constituite mai peste 
tot din terenuri eruptive se 
leagă cu şirul principal: d'o- 
parte prin Alpii Rodnei între 

.. sorginţile apeitBistriţei Aurii, 
de altă parte prin munţii Că- 
liman, între sorginţele Dornei, . 

„Negrii-Şarului, Negrişoarei şi 
Topliţei. Fruntatia Bucovinei 
cuprinde o parte din clina 
N.-E. a: Călimanului pănă la 
gura Teşnei şi de aici dealungul 
„Dornei, pănă la gura Negrii- 

1) Acest capitol a fost revăzut în 
întregime de D-l G-al Iannescu care 
a pus în o legătură şciinţifică posi- 
bilă datele de geografie. descriptivă 
cu formațiunile geologice ale 
vinei. | 

uco-
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Șarului; iar la N, avem creasta 

Suhardelui, ca extensiune a 
Alpilor Rodnei. 

In teză generală munţii Bu- 
covinei constituesc o zonă oro- 
gralică brăzdată de şiruri pa- 
ralele cudirecţiunea N.-V S-E. 
reproducind pe acele ale catenei 

centrale a Carpaţilor. Astfel 
sint şirurile ce formează văile 

Bistriţei, Moldovei, Moldoviței 

şi Humorci, la sudul văii supe- 
rioare a Sucevei; acele ce for- 
mează văile superioare ale Ce- 
remuşelor, Putilei, Bischiului 
şi 'alcăului, la nordul văici su- 
perioare a Sucevei. Valea Su- 
cevci la N. şi a Moldovei la 
S., rupe în direcţiunea E.-V, 

sistemul acestor creste para- 
lele. Bistriţa după ce a curs 
pănă la Dorna ca întrun jgiab 
săpatiîn mijlocul unei insule lun- 
gueţe de terenuri archaice, în- 
cearcă a fractura normal di- 
recţiunea N.-V.-S.-E. a acestei 
formaţiuni, intre gura Dornei şi 
gura Colbului, apoi își reia 
cursul, urmind tot direcțiunea 
N-V -S.-E. şi de aci în jos.. 

Munţii Bucovinei prezintă 
o asemănare geografică iz- 
bitoare cu Carpaţii Păduroși 
(dintre Galiţia și Ungaria); de 
aceea se dă numele de Ca;-- 
pații Păduroși ai Bucovinei 
intregei regiuni muntoase dela 
E. Bistriţei şi Ceremuşului. Va- 
lea superioară a Sucevei des- 
parte pe aceşti din urmă în două 
grupuri: cel dela S. în care nu- 
mele de „Obcină“ apare foarte 
des, în toate lanţurile paralele 
dela estul Bistriţei pănă în podi- 
şul moldo- bucovinean, este 
grupul Obeinelor; cel dela 

* nordul riului Suceava, sâpat de 
apele Putilei şi Siretului consti- 
tue grupul Putilei şi pe al Si- 
retului. 

Munţii cuprinși intre gra- 
nița Bucovinei şi Bistriţa Au- 
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rie, încorporaţi geograficeşte 
în cele două antecatene tran- 
silvane ale Carpaţilor Princi- 
pali (Carpaţii orientali şi Car- 
paţii Păduroși), se mai numesc: 
Şi „Munţii Transilvani ai Bu- 

covinei“, sau mai simplu „Car- 
paţii Transilvani“. 

I. Carpaţii Păduroși ai Bu-' 
covinei. Nodul lor principal 
orografic. — Între sorgintele 
Bistriţei (Cibăul, Cirlibaba), 
ale Tisa i (Basa sai Aspra), ale 
Ceremuşelor şi Sucevei, la jonc- 
ţiunea Carpaţilor Păduroși cu. 
antecatena Carpaţilor de N. ai 
Transilvaniei, există o spinare 

formată prin virfurile Ciar- 
canului, Zupaniei, Starei Ob. 

cinei şi Lucinei care descrie 
prin traseul săi un 3 cu sco- 
bitura întoarsă “spre S., avind 
centrul în Stara Obcina şi vir- 
furile în Ciarcan și în Lucina. 
Prin altitudinea sa, această spi- 

nare nu este atit de impună- 

toare, mai ales în faţa crestei 

Cernahorei, a Alpilor Rodnei 

şi Călimanilor; ea constitue 

insă un remarcabil nod oro- 
grafic intre Bucovina, Tran- 
silvania şi Galiţia, căci prin: 
Crecela (1855 m.) se leagă cu 
creasta principală a Carpaţi- 
lor Păduroși ai Galiției; prin 
Ciarcan și pasul Ştiol, se leagă 

cu Alpii Rodnei şi munţii din 
- nordul Transilvaniei; prin Lu- 
“cina şi pasul Izvor cu creasta ' 
din dreapta Sucevei, din care 

pornesc spre S.-E. culmi pa- 

ralele ca acea a Lucinei-AMes- 
tecăneşti, a Obcinei Iere- 

deului, a Obcinei Mari în 
toată regiunea dela estul Bis- 

triței Aurii; în fine, prin Stara 

Obcina se leagă cu culmea ce 

se incovoae la nordul Sucevci 

și din care. pornesc culmi 
paralele continue ca a Loso- 
vei-Maximețului, Pacovei şi 

sau intrerupte,   

CARPAŢII BUCOVINEI 

cum sint cele dela estul acestei 

din urmă. Ea este nodul im- 
porlant hidrografic,căci Bistriţa 
Aurie, Aspra, Ceremuşele, Su- 

ceava şi Moldova, Cibăul și 
Cirlibaba, ce izvoresc din coa- 
stele acestei spinări muntoase, 

curg aproape în toate direc- 

țiunile. Carp. Păd. ai Bucovinci 
cuprind două grupuri: 

a) Grupul Carpaţilor Pă- 
duroşi ai Bucovinei dintre 
Suceava, Bistriţa şi frunta- 
ria AMoldovei.—Şirul principal 
al Carpaţilor Păduroşi ai Buco-. 
vinei formează linia despărţi- 
toare între apele Bistriţei şi ale 
Moldovci de la sorginţile opuse 
ale Pircălabului și Cibăului, 
pănă la muntele Baiășescul, 

unde el intră în Moldova. In 

toată această desvoltare, acest 
şir muntos reproduce exact di- 
recţiunea N.V-S.E a cursului 
Bistriţei şi are ca înălţimi carac- 
teristice pe Lucina (1590 m.) 
Botoșul (1477 m), Mestecă- 
neștii (1295 m.), Bărnarelul 
(1324 m.),- Giumaldul (1859 
m.), Pardul (1653m), Gre- 

benul (1300m). 
Dela intrarea în Bucovina 

şi pănă la masivul Giumălău- 
lui, acest şir este puternic 

presărat cu piscuri formida- 

bile şi ades frumos boltite. Cele 

mai înalte părţi ale acestei reg. 

muntoase sunt acoperite cu 

poieni, iar coborișurile răpezi, 

cu păduri foarte dese. Incepind 

de la estul 1aasivului Giumă- 

Jăului, acest şir. muntos ia apa- 

rența unci creste carelate ȘI 

abrupte, din a cării înălțimi 

- cască în vale numeroase guri 

stincoase şi prăpăstii pline de 

grohotiş, cum se vede mai ales 

în calcarele jurasice ale gru- 

pului Rarăului. Odată cu tre- 

cerea culmei Rarăului spre Ob- 
“cina Chiril şi Căpăţina, odată 
cu reintrarea în terenurile ar-
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haice, apar din nou configura- 
ţiuni de munte regulate pănă 
la eşirea numitului .şir car- 
patin de pe terit. Bucovinei. 
Panta sa spre valea Bistriţei 
Aurii, unde formațiunile  pri- 
milive se menţin aproape uni- 
form, se presintă destul de re- 
pede şi neîntreruptă; iar către 
valea Moldovei, unde aceste 
formaţiuni sunt perturbate prin 
insule jurasice. şi terțiare, ea 
apare cadențată și se coboară 
sub formă de terase cu povir- 
nișuri destul de abrupte, 
Lungimea acestui şir mun- 

tos, de la plaiurile Zupaniei şi 
pănă la culmea Baiaşescul, e de 
100 km., iar lăţimea sa cea mai 
considerabilă o găsim între 
Moldova şi Bistriţa Aurie, în 
direcţia axei longitudinale din 
valea riuleţului Suha, pe cind 
lăţimea minimă se poate con- 
stata la N. de trecătoarea de 
la Mestecăneșşti. Inălţimea me- 
die a virfurilor acestui şir mun- 
tos ajunge la 1380 m., iar cea 
a trecătorilor la 1297. Punctul 
cel mai ridicat îl constitue mun- 
tele Giumalăul, cu 1859 m., a- 
flător pe aceiași catenă cu Ra- 
răul. Partea cea mai adincă 
este plaiul de la Mestecăneşti 
cu o înălțime de 1099 m. Su- 
prafaţa soluluiacoperit de acest 
şir muntos cu toate ramifica- 
țiunile sale e de 1435 m. p. 

Sirul principal al Carpaţi- 
„lor Păduroși din Bucovina se 

poate împărţi în 7 secţiuni, ce 
diferă atit în privinţa înălțimii, 
cil şi a fisionomiei diferitelor 
culmi. Aceste secţiuni sunt: 

1. Stara Vipcina care se în- 
tinde de la Poienele Zupaniei şi 
pănă la muntele Lucina pe o dis- 
lanţă de 19 lim. Această secţie 
are deja caracter muntos foarte 
expresiv, e în partea de sus 
netedă ca un platou, ea pre- 
zintă însă spre văile Pircăla- 
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Dului, Săratei Cibăului şi Cir- 
libabci niște coborişuri prăpă- 
stioase şi pereţi abrupți. In 
văile sale de sus se găsesc o- 
birşiile riurilor Moldova, Su- 
ceava şi Ceremușul Alb. Punc- 
tul cel mai ridicat după Lucina 
e muntele Hrobi cu 1505 m. 
La N. Stara Vipcina are o proe- 
minență ce poartă numele 
Ciarni Dil (dealul negru) ce este 

- legată cu şirul principal prin 
curmătura Boiernicova (Bojer- 
nikowa), dintre piraiele Pircă- 
lab și Sărata. La E, între izvoa- 
rele Sucevei Rodicăi Cobilioa- 
rei, şi pir. Izvor, se găseşte de 
asemenea 0 mică continuare a 

„ acestei secțiuni ce poartă nu- 
mele de Bobeicuţa cu piscul ce 
poartă acelaş nume (1314 m.). 

2. Lanţul muntos al Luci- 
nci, ce se întinde de la muntele 
Lucina şizpină la pir. Botăşe- 
lul (afluent al. Moldovei) pe 
o distanță de 18 km. Această 
catenă muntoasă prezintă un 
caracter aproape alpestru şi 
are spre pir. Cirlibaba un co- 
boriş tot atit de repede Şi 

“stincos, precum sint şi proe- 
minenţele ci către riul Moldo- 
vei. Intre coamele dominate de 
Știrbul, Dărimoasa şi Gă- 
ina, curge printre masivurile 
de stinci, Lucava (Smideşti), 
constituind vestita trecătoare 
cu acelaş nume, care e conside- 
rată ca una din vederile cele |. 
mai pitorești din Carpaţii Bu- 

„. covinei. Coamele întregului 
lanţ al Lucinei sînt acoperite 
de niște poieni frumoase ce trec 
drept cele mai căutate locuri 
pentru păşunatul oilor. Intre 
punctele cel mai ridicate se află 
virful Lucinei cu 1590 m., apoi 
muntele Tătarca cu 1552 m., 
Ştirbul 1479 și Timpa cu 1241 
m. Principalii munţi ai şirului 
Lucinei sunt către E: Stirbul ce 

„se allă între cele două piraie 

  

  

CARPAȚII BUCOVINEI 

Lucava; Darimoasa şi Gă- 
ina între pir. Lucâva-Smideşti 
Şi pir. Tatarec şi Timpa for- 

mind la N. sorgintele păriului 
Girbova. Către V., între apa 
Cirlibabei şi cea aBistriţeiavem 

munt. Culmea Tatarcei (1552 
m.),iar mai la S. muntele Dadul 

(1527 m.), a cărui înălţime în- 
trece pe cea a crestei centrale, 

precum Ştirbul, Gaina, Dări- 

moasa, şi Timpa din povir- 

nișul oriental, pe cea al 'lanţu- 
lui Lucinei. Peste lanțul Lu- 
cinci duce un drumuleţ, de 
munte din valea Moldovei în 
acea a Cirlibabei. Acest drum 
străbate pitoreasca strimtoare 

formată de valea Lucavei, 

apoi trece culmea la pasul 

Chitca (Kitla), pe a cărui înăl- 
ţime panorama este splendidă, 
mai ales spre lanţul muntos al 

Inăului. 
3. Secția Ilestecăneșii se 

intinde de la pir. Botuşel (afl. 
al Moldovei) şi pănă la Obcina 
Mică, pe o dist. de 20 km. In 

această parte. şirul principal 
al Munţilor Păduroși din Bu- 
covina prezintă adincitura cea 
mai considerabilă, adică în 

Plaiul Mestecăneştilor, care nu 
se ridică de cit la o înălțime 
de 1099 m. Peste acest plaiu 

trece şoseaua mare a statului 

ce duce din valea Moldovei 
prin valea Putnci în cea a 
Bistriţei Aurii. Ascmenea și 
pantele acestei culmi nu mai 
sunt atit de muntoase şi as- 

pectul stincos, ce se găsea încă 

în părţile Lucinei, dispare cu 
totul; lucrul se explică prin 
constituțiunca solului din te- 
tenuri primitive, pe cind în 

secțiunea precedentă la înce- 
put terenurile aparţin la deo- 
sebite etaje din teren secundar, 
mai puţin stabil. Punctul cel 

„mai ridicat e muntele Boşot 
(1477 m.), apoi mai sunt vir
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furile: Bărnărelul (1324 m.) 
“şi Fundoiul (1350 m.) Cea 

mai însemnată ramificaţiune. 
a acestei secţiuni este culmi- 

nată de Arşiţa Huhului 
(1279 m.). 

4. Lanţul muntos al Giu- 
malăului şi Pardului, se 

întinde dela Obcina Alică și 
pînă la culmea "Lodorescul pe” 
o dist. de 17 km., ridicîndu-se 

spre masivul Giumalăului la 
înălţimi considerabile, în cit 

prezintă tipul cel: mai muntos 

din toată această regiune car- 
patină. Topogratia specială a 

aceslui lanţ derivă în acelaș 
timp din natura terenurilor 

cristaline şi jurasice cari'l for- 
mează. În acest lanţ se găsesc 
piscurile cele mai ascuţite şi 

stincoasc cu săpături prăpâs- 

tioase şi fundituri adinci, ale 
căror părţi de jos formează 
masivuri de grohotiș. Coamele 
stincoase ale acestei părţi de 

munţi prezintă de multe ori 
pante cu o înclinaţie de 100 m. 
la km. Regiunea Rarăului 
are o floră cu desăvirşire al- 

pină, căci întilnim deja în păr- 

țile stincoase de sus „floarea 
reginei“ şi tufele de pin alpes- 
tru. Creasta principală însă face 

un mic arc foarte încovoiat, 

avind nişte pante foarte pră- 

păstioase, ce cad cu abrupţiune 

extraordinară drept spre valca 
adincă a Bistriţei Aurii. 

Partea cea mai caracteristică 

de şi nu cea mai ridicată, a 
acestei creste o formează ma- 

sivul de calcar jurasic al Ra- 
răului cu cortegiul săi de stînci 

foarte pitoreşti cunoscute sub 

numele de „Pietrele Doamnei“ 
(1647 m.), precum şi Creasta 
de stincă ascuţită numilă Dea- 

„lui Munceilor (1592 m.) la 
vestul Rarăului şi al 'Toderes- 
cului (1622 m.). 

Inălţimea medie a lanţului     
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muntos Giumalău-Rarău este 

“de 1600 m., punctul de cul- 

minaţie însă al intregului sis- 
tem il constitue m-tele Giuma- 
lău, cel mai înalt din întreaga 

„Bucovină, avind o înălţime de 

„1857 m. Virful săă rotunjit 

se compune din două ridică- 
turi gemeni, de unde probabil 
i se trage şi numirea (Geme- 
nău) şi sloboade spre valea 
Bistriţei nişte coame păduroa- 

"se întunecate, ce se întind 

pănă în localit.: Dorna-Vatra. 
Pe clina nordică a acestui lanţ 
muntos se găsește Alunul 
(1667 m.) de același aspect to- 
pografic ca Giumalăul, care 
se termină cu păreţi abrupți 
deasupra văii Moldova. Intre 
pir. Giordsteni la Vest şi 
pănă la Izvorul Alb la Est, se 
întinde Obcina Flocenilor, pe 
care poporul o denumește cu 
termenul cam general de Mă- 
gura, avind ca punct culminant 
piscul Piatra Witana (1263 
m.) 

Proeminenţele culmei To- 
dorescul, se grupează pe clina 
nordică între valea Izvorului 
Alb la V. în acea a Moldovei 
la N., a Suhei și Slătioarei la 
E. Aceşti munţi poartă diferite 
numiri şi anume: Măgura Cai- 
lor, între Moldova şi pir. Să- 
lătruc, Măgura Bătrină între 
pir. Sălătruc şi Valea Suhei 
Şi ceva mai la E. Obcina Ur-. 
sului, aflătoare toate în apro- 
pierea localit. Stulpicani. Pe 
clina sudică, spre valea Bistri- 
ței, cu hotarul de V. spre Rusca 
şi de O. spre pir. Colbu, se 
găsește, chiar în faţa Giuma- 
lăului, culmea abruptă Caldu, 

a cărei spinare se continuă la 
Ost, ajungind la o înălțime de 
1483 m., iar alături de tot 
mai avem o altă culme ce 
poartă numele de Dealul-Creţ 
cu piscul cunoscut sub denu- 
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mirea Piatra Neagră (1402 
m.) la S. de oraşul Cimpu- 
lung. 

5. Secția Obcina Chiril, şi 
Căpăjina, se întinde dela 
m-tele Todorescul şi pănă la 
Greben, pe o distanță de 
10 km. Această înodătură de 
culmi nu are înălțimea celor 
precedente şi prezintă mai 
mult nişte masivuri păduroase 
ce se intind la început în di- 
recţia de S. şi apoi în direcţia 
de O. pănă la virful Grebenu- 
lui (sau Hrebinului). Acesta 
din urmă prezintă totodată 
punctul cel mai ridicat cu o 
înălţime de 1432 m. 

Din această înodătură de - 
culmi pleacă două mici rami- 
ficaţii şi anume: una câtre O. 
spre valea Ostrei, purtind nu- 
mele de Dealul Deacul, între 
piraele Gemene şi Slătioara, şi. 
ceal-altă către S. de piriiaşul 
Gemene avind numele Cul- 
mea Pantinului. Plaiurile ce 
duc peste această culme n'au 
de altmintrelea nici o însem- 
nătate deosebită. 

6. Grebenul, care ste întinde 
pe 10 km. spre sud, dela mun-” 
tele Greben propriu zis (1432 
m.) şi pănă la piscul Grebenul 
(156| m.), care domină sor- 
ginţile Asprei (Bucovina), şi 
Catargaşului (Moldova) şi cu- 
prinde în spinarea sa munţii 
BitcaOblincului (1472 m.), Tar- 
nița (1471 m.) şi Alunişul 
(1368 m.). Fizionomia generală 
a m-ţilor în partea aceasta e 
aproape aceiaşi ca a Obcinei, 
Chiril şi Căpăţina, numai că 
plaiurile dela mijloc sunt puţin 
mai înălțate. Inălţimea mijlo- 
cie a acestei culmi se urcă pănă 
la 1318 m. avînd punctul cel 

mai ridicat în m-tele Bitca 
'Obcinei (1477 m). 

Ramilicaţiunile ce se des- 
prind din această culme sunt
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trei, din cari una se îndreaptă 

spre Valea Ostrei şi poartă 
numele de Botuşana; a doua 

se întinde ceva mai la S. între 

piraiele Brăteasa şi Ostra, pur- 
"tind numele de Muntele Lung, 
pe cînd a treia ramificaţie for- 
mează masivul cu numele Mun- 

tele Ostrei, ce are şi un pisc 
mai pronunţat, pe care Rominii 
îl numesc Muntele Ostrei, iar 

HuţaniiGrun-Velechii, 1385 m. - 

7. Culmea Bâieşescul, care 
începe din Greben, se termină 
cu M-tele Băieşescul; ea for- 

mează hotarul cu Rominia, are 

o lungime de 6 km. şi o înăl- 
țime mijlocie de 1268 m. Cul: 
mea Băieşescului ţine direc- 
țiunea N.V, S.E. de orientare 
a orografiei Bucovinei şi se pre- 
lungeşte prin. muntele Bivo- 
lului în tot lungul Bistriţei 
pănă la orașul Peatra. Aceiaşi 
orientare N.V.--S.E. se observă 
şi în cutele dintre Aspra, Suha 

Mică, şi Moldova, cari de alt 

fel traduce nu numai orientarea 

generală a orografiei Bucovinei 
dar şi pe aceea a formațiunilor 

geologice. Cu muntele Băie- 
şescul truntaria părăseşte crea- 

sta principală a Carpaţilor Bu- 
covinei, precurma creasta din- 

tre Aspra şi Negrileasa a Ma- 
cieșului, apoi Valea Negrilești 
Şi înfine se îndreptează spre 

Cornul-luncei urmînd linia des- 
părţitoare a apelor dintre Suha 
Mică şi Moldova. 

La rasăritul crestei princi-. 
pale se aşază alți munţi ca: 

1. Munţii așa numiţi ai Cîr- 

libabei se întind între Cirli- 
baba și Cibău, măsurind 16 

km. lungime şi acoperind o 
suprafaţă de 65 km. p. A- 

cest lănţişor se îndreptează 

exact spre sud. In partea nor- 
dică şi centrală este constituit 
din terenurile cristaline apoi 
din gresia carpatică care for-   
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mează mai toţi munţii Buco- 
vinei; la sud, pe mai bine de 
'/; din lungime, reapar tere- 
nurile arhaice. Către mijlocul 
lanţului apare insula de calcar 
numulitic a masivului "Țapul. 
Topografia regiunii traduce în 
genere pe cea a secţiunii! Lucinei 
din lanţul principal al Carpa- 
ților Bucovinei. Cele mai mari 
înălţimi se întâlnesc în tere- 
nurile mai recente sau în ve- 
cinătatea acestora: în virful 
Țapului (1663 m.), Iedul 
(1519 m.) şi Măgura (1566); 
apoi în sişturile cristaline: în 
Stara Obcina (1487 m.) şi Flu- 
turica (1347 m.), care se inalță 
între confluențele cu Bistriţa * 
a Cibăului şi Cirlibabei. Inăl- 
ţimea mijlocie a acestor munţi 
este de 1511 m.; ei formează 
un masiv cu pante răpezi şi 
coame  păduroase, luînd în 
partea de S.aparenţa stincoasă, 
mai ales în masivul Țapului. 

b) Munţii Obcina Feredeu- 
lui, — Aceşti munți cari mai 
poartă şi numele de Obcina 
Slatina, constituesc la estul 
crestei principale a Carpaţilor 
Bucovinei un mic sistem între 
văile Moldovei la E. şi a Mol- 
doviței la V; la S. el în- 
cetează în depresiunea Cimpu- 
lungului, între Pajorita și Stir- 
pitura. Deşi ceva mai com- 
plicat în orografia sa, în partea 
despre N., acest sistem se 
poate considera prelungit în 
direcţiunea lui generală dela 
S-E.—N.V. pănă în valea Su- 
cevei, înglobind în interiorul 
său şi cursul piriului Brodina, 
afluent al Sucevei. In partea 
lui de E. limita o formează așa 
dar Moldoviţa prelungită pănă 
la gura Brodinci prin plaiul 
Polonincăi (î165 m.) şi al Sih- 
loaei (1225 m.); iar la V. 
limita geogralică o formează 
depresiunea Moldovei, prelun- 
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gită prin pasul Isvorului 
(1130 m.) şi prin pir. Isvorului, 
afluent al Sucevei. Lungimea 
acestui sistem luat pe linia 

despărţitoare a apelor Moldo- 
viței de ale Moldovei din malul 
Sucevei (în josul confluenței cu 
Cobilioara) pănă în malul Mol- 
dovei (intre Cimpulung şi 
Vama) măsoară 48 km.; iar 

lăţimea se ţine între 18 şi 25 
km., dind sistemului configu- 
raţiunea generală a unui para- 

lelogram 

In partea centrală a acestor 

munţi există o serie de piscuri 
neintrerupte, formînd linia des- 
părţitoare a apelor sistemului, 
alături de o a doua serie de 

piscuri ce se ţin la o depăr- 

tare mijlocie de 3 (km. dela 
prima serie, şi care sunt des- 
părţite prin piraele Deia, Bo- 
ul unit cu Jevonul, Petacul 

unit cu Demacușa, Argelul 

unit cu Poșosa ala, şi cu 
Dubul, tributari din dreapta 
Moldoviței. Această dublă serie 

de piscuri constitue parliea 

cea mai înaltă obcină, sau spi- 

nare a sistemului. Clina orien- 
tală are panta lungă, cea oc- 

cidentală scurtă, occidentată 

de masivi inalţi şi ca atare 
repede este tăiată de piraie, din 

cari abia Briaza şi Isvorul 
Negru merită a fi citate. Re- 
giunea dela N. a sistemului 
este tăiată adinc de văile Bro- 

dinei şi Sipitului, afluenţi ai 
Sucevei, intre basinul Suce: 
vei și basinurile Moldovei şi 
Moldoviţti, linia despărţitoare 
a apelor care prin Hrobii 
(1505 m.) se leagă cu mun- 
tele Lucinei, trece prin V, 

dAlunișului (1291 m.)!a pasul 

Isvorului, se coboară la 1130 
m. de aci, trece prin Hrebenef 
(1364 m.) Veși- Velichişi Ala- 
lii- Velichi (1419m.),pină la V. 
Sergyieni şi Sihloaia (192 m.)
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Caracteristice sunt încă liniile 
despărţitoare ale apelor Su- 

cevei de ale Sipitului şi ale 
acestuia de ale Brodinei, unde 
culminează Măgura lare 
(1220m.), 4/ăgura Mică (1102 
m.) V'asupra L.upşinului, Ehre- 
seii(124+7m.), Hepa (1142m.) şi 

Vipeina Costeliuca(1112m.): 
Constituţiunea geologică dă 

cheia organizării orografiei ca 
şi a aspectului topografic a 
sistemului, plecind dela cons- 
tatarea fundamentală, că ar- 

chaicul, triasicul, jurasicul, şi 
cretaceul inferior mijlociu şi 
superior ce constituesc solul 

sistemului, se juxtapun sau se 
intercalează în făşii paralele cu 
direcțiunea N.V.—S.E. Se ob- 
servă aceiaşi tendinţă de des- 

picare a solului” sau de o- 
rinduire a coamelor sau piscu- 
rilor reliefului. Coama princi- 

pală a sistemului este lățită 
prin prezenţa a două serii 
de piscuri așezate, cind pe 
linia despărţitoare a apelor 

Moldovei de a Moldoviței, cind 
pe clina apelor Moldoviței, şi 
în ambele cazuri piscurile se 
inşiră de preferinţă la hotarul 
formațiunilor geologice: Tom- 

naticul C.-Lungului (1297m), 
D. Delii (1195 m.), Pascalul 

(1483 m.), Feredeul (1460 m.), 
Veși- Velicul (1490 m.), Ar- | 
şifa(1338m.),jalonează margi- 
nea orientală a cretaceului su- 
perior: Măgura (1206 m.), 
Păușa (1379 m), Tonna- 
ticul (1350 m.), Veșnanca 

(1288 m.),4făgura Mare (1350 
m.) deşi înglobate în clina 
estică, stau pe marginea orien- 

tală a făşiei cretaceului mij- 

lociu cu înălţimi uncori su- 
perioare crestei principale-pen- 

„tru a constitui un podiş larg 
Şi a justifică astiel mai bine 
numele de obcină (spinare) 
cu care locuitorii caracteri- 

6231. — Dic(ionavrul Bucovinei. 

  

  

zează partea centrală a sis- 
temului. Pe ambele cline, în nu- 
meroase locuri, piscuri mai în- 

alte domină coame scurte orien- 
tate în direcţiunea N.V.S.E. 
a dimensiunii principale a sis- 
temului 1). In partea lui sud- 
vestică, între piraile Izvorul- 
Negru, Sadova şi Moldova, 

unde solul concentrează îm- 
presiunea a mai tuturor for- 

maţiunilor munţilor Bucovinei, 
relieful este cu deosebire carrc- 
teristic: Virf, Leafa(1094 m.), 
Piatra Fusului (1236 m.), 

D. Negru (1221 m.), Rece- 
tișul (1286 m.). Muncelul 
(1236 m.), domină formațiunile 
„arhaice, primare şi secundare 
ce se grămădesc aci pe înguste 
făşii paralele; Sadova îşi sapă 

mai la răsărit valea în plină 

formaţiune de gresie carpatică, 
urmind direcţiunea generală 
de orientare a sistemului. 

Este de notat că reliefurile 

înalte pe coama centrală sint 
destul de rari; aceste se gră- 

mădesc din contră pe cline, 

maiales pe cea occidentală, cons- 
tituind cînd grupe acoperite cu 

poeni cînd povirnişuri răpezi 
acoperite cu păduri, 

Partea cca mai stincoasă 
a sistemului este spre S. şi 

spre vl. Moldovei şi capătă 
acest caracter progresifcu în- 
nainlarea lui către S. 

Muntele Veşii Velichi cu coa- 
stele sale abrupte şi stîncoase 
comandă sorginţile Brodinei, 
ce se înalță cu 360 m. d'a- 

supra plaiului, pe unde trece 
drumul, cari uneşte vl. Sucevei 
cu a Moldovei. 

2. Sistemul Obcina lare 
sau Arșița.— Acest sistem se 
intinde din depresiunea Mol- 

doviţa-Rusca şi vl. inferioară 

1) Pentru urmărirea acestui articol 
vezi harta 1/20(.000 a stat majorul aus- 

triac și harta geologică a Bucovinei,   

a Putnei spre E. pină în re: 
giunea dealurilor; la N. el în- 
cetează în vl. Sucevei; la S. 
în a Moldovei (vezi plastica 
solului Bucovinei). 

Văile Moldoviţa şi Rusca, con- 
stituesc cea mai mare spinte- 
cătură a acestor munţi pe mar- 

ginea lor de spre V. Valea Hu- 
morei, vi. superioară a Suce- 

viței, vl. Putnişuarei şi a Putnei 
constituesc o depresiune ori- 
entală întreruptă de două ori: 

o dată prin creasta dintre Po- 
tana Mărului şi Poiana Tre- 
soara, altă dată prin creasta 

dintre Poiana Crucii şi Po- 

iana FHăciungului, care des- 
parte apele Suceviţei de ale 
Putnei. Direcţiunea N.V.-S.E. 
a crestei principale a Carpa- 

ților Bucovinei apare de tot 
limpede în acest sistem, în cul * 
mea ce sc întinde de la cor, 

fluenţa Putnei cu Suceava, la 

confluența Humorci, numită şi 
Obeina-AMlare, cit timp des- 
parte vl. Humorei de a Mol- 

doviţci, precum şi în crestele 

paralele ce se intind la estul 
văilor Humorei şi Suceviţei 
superioure, Putnişoarci şi Put: 
nei. Prima creastă este culmi- 
nată de virlurile Șandrul- 

“Mare, (1145 m.), Dealul O- 
glinda (1167 m.), Dealul Pu. 
su (1194 m.), Hotarul lui 
Fozan (1125 m.), Prislopul 

(1181 m.), Poiana Mărului, 
Scorufetul, Comarnicul, Bo- 
beica, Stermina, Rogoza 
A doua creastă culminată 

de Dealul Secerei (934 m.) 
Bitea Corbului (1007 m.) şi ' 
Dealul Rău (828 m.) se în- 
tinde din gura Poenişorei pănă 
în gura Voivodesei. A treia 

creastă pleacă de la J/ăgura 
(832 m.), Aluniș 016 m, 
P-na Hăciung (930 m.), Pe- 
troasa (874 m.), se întinde la 
estul celci precedente, din Su. 

7
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ceviţa (g. Voivodesei), pănă în 
Suceava (g. Putnci). A cincea, 
culminată de D. /Zolmului 
(874 m.), P-na Tresoara 
(1039 m.), Zofleul (1065 m.), 
Frasinul (934 m.), Cacica 
(823 m.) şi îndoită în partea 
septentrională prin coama Ple- 
şului (E41 m.) şi a Casinia- 
tei (954 m.), se întinde la 
estul coamei Obcinei - Mari, 

„prima de la Suceviţa la Gu- 
raâhmuora, a doua numai pănă 
la Solca. 

Sistemul Obcina-Mare sau 
Arşiţa, între limitele date, are 
forma eliptică, cu axul cel mare 
în direcţiunea N.V.-S.E., măsu- 
rînd 50 km., iar cel mic, 20 km. 
Creasta lui principală se leagă 
prin Sihloaia cu sistemul Obci- 
na Feredeului, iar cu antecate- 
nele exterioare se leagă prin 
plaiul Poiana Crucei care des- 
parte apele Sucevei deale Suce- 
viței şi prin muchia Poiana Mă- 
rului-Caşiniștea, care desparte 
basinul Suceviţei de al Solcâi 
şi Soloneţului. Orografia, regiu- 
ne cu aspectul topografie al 
sistemului, are un caracter de 

- Simplicitate care traduce condi- 
iunile geolocice ale solului. O 
insulă lunguiaţă de cretaceii 

„mijlociu, care se prelungeşte 
„peste Suceava pănă la conflu- 
:ența Bischiului cu Putila, con- 
stitue scheletul principal al or- 

E ografiei: creştetele cele mai în- 
nalte ale sistemului, începind cu 
Sesura, Vanţenul, Lungul, 
din regiunea dela nordul Suce- 
Vei, şi continuindu-se la estul 

“ Moldovitei prin Șandru, O- 
linda. Poiana Mărului aparţi- 
ne acestei insule. O seric de pis- 

- curi inalte cari seţin la distanţă 
» aproape invariabilă de 4 km, 

de şirul principal, reprezentaţi 
- prin Afinifele (1028 m.), Md- 
crișul (1055 m.), Lupoaia şi 
Fusa (1163 m.), Dubravnicul 
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(1140 m.), Buzna (1168 m.), 
tinde a lărgi spinarea Obcinei- 
Mari; aceste piscuri comandă 
masivi despărțiți intre ei prin 
depresiuni adinci, în cari curg 
piraiele Dobrei, frumoasei, 
Dragoșei, Ciumărnei şi Put- 
nei, ale căror obirşii pătrund 
pănă în linia. de despărţire a 
apelor. Partea dintre culmea 
principală a sistemului şi regiu- 
nea dealurilor constitue ade- 
vărata lui clină orientală. Toate 
apele acestei cline —afară de 
Humora, care dă spre S.-E. în 
Moldova, -- sunt strinse de Su- 
ceava, prin canalurile Putnei, 
Suceviţei, Solcăi, şi Soloneţu- 
Ivi. Lanţul principal al Obcinei- 
Mari sau Arșiţei nu are aspect 
Slincos şi nici caracter alpin. 
Afară de asta sistemul întreg 
e acoperit mai peste tot de 
păduri. 

b) Grupul Carpaţilor pă- 
duroşi ai Bucovinei dintre 
Suceava și Ceremuş. — A- 
cest grup se poate socoti în- 
tins la V. pănă în valea Pir- 
călabului şi Cibăului, iar la 
E. pănă în zona dealurilor pe 
linia Vijniţa-Gura-Putnei (Su- 
ceava). 

Autorii de geografie cari, se 
refer numai la caracterele su- 

- perficiale ale hidrografiei, con- 
stituesc scheletul orografic al. 
grupului din linia ce pleacă în 
zig-zag, dintre sorginţile Pir-- 
călabului și ale Săratei, ŞI care 
desparte apele Sucevei de ale 
Ceremușului, până la sorgin- 
ţile Siretului mare, unde se bi- 
furcă ramura de N., despărţind 
apele Ceremușului de ale Si- 
retului, iar cea de S. pe ale 
Siretului neglijând de a stabili 
divisiunea pe carocterele ce 
rezultă din formațiunile geolo- 
gice, singurele cari explică aci 
adevărata fizionomie geografi- 
că a regiunilor. Este destul a       
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privi o hartă geologică pentru a 
vedea legătura cu deosebire 
strinsă dintre formațiunile tere- 
nului, organizarea orografiei şi 
aspectul topografic al acestei re- 
giuni. Crelaceul superior mij- 
lociii şi inferior, cari formează 
sistemul carpatic sunt o prelun- 
gire a făşiilor 'de la S. Sucevei, 
însă aci lăţimea lor este mai 
uniformă. Muchile sistemului 
se orientează in direcţiunea 
N.V-S.E, direcţiune produsă în 
numeroase spintecături secun- 
dare situate cind pe limită 
cind în apropierea limitei for- 
maţiunilor geologice. Între a- 
ceste spintecături este destul 
de a cita: Pircălabul și Ci- 
băul cu cursurile lor superi- 
oare, Sărata prelungită prin 

- cursul superior al Cirlibabei ; 
apoi “ale Afoldovei superi- 
oare, prin /alovicioara in- 
ferioară, Lăpușna, Putila, cu 
Bischiul, Tavarnija, afluenţi 
ai Ceremuşului ;--apoi, Sadeu/, 
Tomnaticul, unit cu Fal- 
căul şi Laura, afluenţi ai Su- 

" cevei, cari împreună cu aflu- 
enţii corespunzători ai Siretu- 
lui mic ca: Bursucdul, Zva- 

rițul Mic, Lăpuşna,ete. tind a 

desbina grupul prin spintecă- 

turi paralele. Culmile Corrul- 
Dealului, a Tonmnaticului, a 

Zrebeniștei şi Stăviloarei, a 
Maximeţului şi Lasovei, a 

Pacovei, Ciocilcăi, a Travie- 
nului şi Bischiului, dintre 
Siret și Ceremuş; a Lungului, 
a Cornului şi a Tomnaticu- 
lui dintre Siret şi Suceava, re- 
produc în orografia grupului 
direcțiunea N.V.-S.E. a Car- 
„paţilor principali. Această ţesă- 
tură muntoasă trimite apoi ra- 
mificaţiuni între văile secunda- 
reale intregei regiuni dintre Su- 
ceava la S. şi Ceremuşul la 
N. pănă în zona dealurilor. 
O remarcabilă fractură tinde
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a segmenta grupul muntos de ginţile p. Izvorul. Povirni- tilci superioare şi Ropocelului 
la nordul Sucevei, în Bucovina. 
Ea este dată prin văile Bischiu- 

lui Mare, a Izvorului Mic şi a 
Bursucăului (primii afluenţi ai 

Siretului) şi aceea a Sadeului 
(all. Sucevei). Afară de Sadeu; 

toate acestea pe îşisapă cursulla 
limita formațiunilor de gresie 
carpatică inferioară şi mijlocie. 

Sadeulinsă spintecă fişia de gre- 
sie mijlocie (cretaceu) aproape 
de marginea ci orientală: vom 

numiaceastă linie caracteristică 
gura „Putilei-Sadeu“. Ea im- 

parte munţii de la nordul Suce- 
vei în două sisteme. Cele mai 
mari reliefuri ca şi cel mai va- 
riat aspect topografic se intil- 
nesc la vestul acestei linii. Aci 
incă, muchiile orografiei juxta- 
puse nu sunt rupte prin lăcturi 

transversale (exceptind părţile 
superioare). 

1. Munţii de la vestul liniei 
Gura- Putilei-Sadeu: Dealul 
Negru, Tomnaticul, Maai- 
mefțul-Losova, Iacova-Cor- 

nului. — Un lanţ al acestor 
muaţi imbrătişcază toată regiu- 

nea coprinsă între Cibăul Supe- 
rior, Ceremuş, cu afluentul său 
Pircălabul, Ialovicioara inferi- 
oară, drept la gura Cobilioarei 
Şi pe piriul Izvorului în sus. Să- 
rata, lalovicioara Superioară şi 
Cobilioara desfac aceşti munţi 
în trei creste. Ciorni-Dilul con. 
stituit din terenuri cristaline la 
V. şi secundare la E. este do- 
minat de virfuri ca Corela 
(1431 m.), Zupania N.cu 1491 
m., Ciorni-Dil cu 1495 m. La 

E. vinecreasta Doscinei (1461 
m.), Tomnaticului (1567 m.) 
şi Iavorețului (1580 m.) în- 
tinsă de la sorginţile Cirlibabei 
pănă la gura Ialovicioarei. In 

fine creasta Cobilei cu 1319 m. 
in Bobeica . şi creasta. dintre 

Izvor şi Cobilioara cu 1319 m. 
„în Babeicuţa şi 1382 m. la sor-   

Şurile acestor din urmă trei 
creste muntoase, constituite din 
formaţiuni secundare și chiar 
terțiare, sunt scurte și adesea 

„ prăpăstioase spre văile Cere- 
mușşului şi Ialovicioareă ; spină- 

rile lor late cind sunt păduroase, 

cind ofer poeni și pajiști fru- 
moase. Peste acești munţi nu 
trec de cit poteci pentru cai. 

Şirul Obcina Aare are două 
trecători foarte importante 
pentru comunicaţia generală şi 
anume: una prin care duce dru- 
mul principal din valea Solceiin 
cea a Soloncţului și plaiul Stri- 
goaia (636 m.), peste care trece 

şoseaua principală ce leagă va- 
lea Soloneţului cu cea a Moldo- 
vei, precum şi linia fer. locală 
Hatna-Cimpulung. 

Intre Suceava, dela conflu- 

enţa Cobilioarci la gura Rusca 
și Ceremuş, dela confluenţa Ia- 
lovicioarei la gura Putilei, la- 
lovicioara inferioară-Şipot, la 
S.-V. şi Putila Ruscă la N.- 

V., se întinde grupul munţilor 
Hrebenişte - Stăvilioare-Ma- 
ximef-Losova. Atit în orien- 

tarea lor generală, cit şi în 
organizarea liniilor interioare, 
în aceşti munţi predomină di- 

recţiunea N.-V.-S.-E. a Carpa- 
ilor principali. Cele mai lungi 

creste în direcţiunca N.-V.-S.- 
E. sunt acca dominată de pis- 

curile faximejf (1.344 m), 
AMoroza (13:2 m.), Vipcina 

(1338 m.), Poloniștia (1356 
m); Losova (1471 m.): şi acea 
a pisc. Hrebeniscea (1374 m.), 
Dihorlețul (1471 m.), cari în- 
cadrează cursul Lăpuşnei; a- 

poi coamele scurte ale „Sfăvi- 
lioarei, dominată de piscul 
Stojocul (1417 m.), de Ilin- 

tea (1326 m.) şi de lopocev- 
sca (1265 m.). 

Acest grup muntos este seg- 
mentat de văile Lăpușnei, a Pu-   

cari se aşează în unghii drept 

cu Lăpușna; apoi de văile Ri- 
pienului, a Storoncţului şi Dih- 
teniţului de pe stinga, despăr- 

țite prin munţii Boienia (1144 
m) şi Hrebenul (1048 m.), Ri- 
Za (1032 m.), Semacova (981). 

in aspectul lor topografic 
acești munţi se asamănă cu 

ai Tomnaticului, cu deosebire 
că altitudinea lor medie este 

mai mică, iar coborișurile coa- 

melor nu sunt aşa de abrupte. 
Punctul culminant al grupului 

estein muntele Losovacu 1.429 
m. Numele Losova de la lis 
pădure, ar însemna pe romi- 
ncşte „Păduroasa“. | 

Munţii. Racova - Șurdin, 
constituesc între Putila-Rusca- 

Suceava şi Bischiu-Izvorul Ma- 
re, Bursucheu-Sadeu, plaiul. 
geograficeşte cel mai bine defi- 
nit dintre Ceremuş și Suceava. 
Creasta lui principală este 
dominată de piscurile Sena 
(1285 m.), Vancinul (1367m.), 
Pleşa (1329m.), Măgura 
(1341 m.), Rotundul (1341 m.), 
Lungul (1382 m.), cari se ţin 

pe marginea vestică a creta- 
ceului mijlocii. O a doua serie 
de piscuri stau la estul depre- 

siunii gura Putilei-Sadeu care 
formează limita geografică a 
acestormunţispreE. Estedeob- 
servat că aceste piscuri se înşiră 

cînd pe chiar limita geolo- 
gică a fişiei de cretacei mij- 
lociu, cînd în vecinătatatea ei. 

Atari sunt: Coama Cornului 

(1279, 1293,1308m.),Ciumiîrna 
(1227m.),creasta Ciocilea,care 
atinge în Sfrimca 1356 m. 

Povirnişul vestic al munţilor 
Racova - Şurdin este cel mai 
lung și mai accesibil; cel estic, 

care porneşte spre văile. Bis- 
chiului, Izvorului, Bursucău- 

lui și Sadeului, este repede; 
păduros şi puţin accesibil. Zre-
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câtoarea Șurdinului (1140 
m.) leagă valea Siretului cu a 
Sucevei prin drumul strategic 
în serpentină dintre Bursucheu 
şi Rusca. Urmele acestui drum 
se văd şi azi, 

2. Munţii dela estul liniei 
Gura Putilei-Sadăi : Ciocil- 
ca, Cornul, Tomnaticul. — 
Regiunea muntoasă dela estul 
liniei Gura Putilii-Sadău con- 
stitue un sistem de lanţuri 
muntoase al căror relief scade 
progresiv. In întregul lor a- 
ceste lanţuri, juxtapuse şi orien- 
tate în direcţiunea N.-V.-S.-E,, 
perd succesiv din înălțime, dind 
aspectul unui sistem de terase 
ce sfirşesc în regiunea delu- 
roasă. Siretul rupe continui- 
tatea acestor lanţuri, iar aflu- 
enţii săi, ai Sucevei şi ai Ce- 
remușului, curg între aceste 
cute muntoase: cei din partea 
vestică în direcţiunea N.-V. 
sai S.-E., iar cei din partea 
orientală a Siretului curg îm- 
preună cu aceste în direcţiu- 
nea NE. sai chiar E. (Ai- 
hadra, Seretul Mic, Sereţelul). 

Principalele culmi care for- 
mează relieful regiunei sunt: 
Culmea Cornul - Ciocilca, , 
ruptă de Siret la Bursucăi; 
culmea - Tomnaticul-Smaido- 
vată, la estul celei precedente, 

„de care se află despărțită prin 
piraele Toimnatic, Petroveţ şi 
Bischiul Negru. Are piscurile: 
Fruntea (1073 m.), Travien 
(1223 m.), Pischeul (1240 m.), 
tăiate de Siret din sus de Şi- 
potul-Privat; Culmea: Buco- 
vului (1107 m.), Petruşcăi 

* (1145m.), Bucovei (1070 m.), 
Perecrestiei (1014 m.), Chu- 
„nașei (1084 m.) şi Cereşne 
(878 m.), ce se întinde la estul 
Faleăului, Siretului şi Lăpuş- 
nei, din Suceava (Straja) pănă 
în Ceremuș(Răstoace). Această 
culme desparte apele depre-   
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siunei dela estul culmci pre- 
cedente, în care apele Falcăul- 
Șipotul Privat şi Lăpuşna-Ta- 
varniţa curg două cite două 
în sens invers, de ale Laurei, 
Sereţelului, Dumitriţei-Comă- 
neștilor, Hălcei, Mihodrei, Steb- 
nicului şi Vijencăi, cari curg 
în diverse direcţiuni, spre re- 
giunea dealurilor. Această cul- 
me susţine un relief ce se Iă- 
țeştespre E.şi în care se disting 
piscurile : Dealul Crucilor 
(871 m.), Virful Șoldanului 
(748 m.), Flolejehi - Velichi 
(1014 m.), Scheuca (885 m.), 
Alăgura (1017 m.), Chernefa 
(878 m.), Cruhla(760m) și gru- 

- pulețul Chicerea Jare (1830 
m.), Chicerea Alică (1795 m ), 
Tarnița (679 m.), şi Stoica 
(878 m.), care domină sorgin- 
țile Mihodrei și Stoloneţilor. 

II. Carpaţii Transilvaniei. 
— Aceşti munţi sunt prinşi în- 
tre piriul Coșna, Teşna virful 
Piatra - Dornei, pl. Roşii şi 
“Lucaci şi formează graniţa 
“Bucovinei spre Transilvania 
şi Moldova. Bistriţa îi des- 
parte de Carpaţii Principali 
ai Bucovinei. Apa Dornei îi 
desparte de la Coşna la Dor- 
na Vatra. Cei dela N. apar- 

"ţin munţilor Rodnei, cei dela 
S. masivului Călimanilor. In- 
tre masivii geografici ai Dor- 
nel şi Călimanului, consti- 
-tuiţi în mare pârte de tere- | 
nuri vulcanice, se află o re- 
iune așezată constituită dini- 
terenuri terțiare vechi. Prin 
această depresiune trece dru- 
mul cel mare ce leagă Buco- 
vina cu Transilvania, în care 
intră prin valea Dornei. Geogra- 
ficeşte ca şi geologiceşte mun- 
ţii Rodnei prelungesc, printre 
Bistriţa şi Cosna-Teșna-Dorna, 
creasta alpină a Suhardolui, 
culminată de virfurile Vulva, 
Suhaărdelul şi Oușor.     
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Munţii Suhardului astfel de- 
liniți sunt constituiți din te- 
Trenuri arhaice, în cea mai 
mare parte, totuşi terenurile se- 
cundare şi chiar terțiare vechi 
Sunt destul de întinse, aceste 

- din urmă pe crestele masivu- 
lui. Din această cauză avem 
reliefuri înalte care reamintesc 
formele alpestre ale masivilor 
Dornei şi Călimanului, mărind 
contrastul topografic al regiu- 
ne. Munţii Suhardului se ridică 
năprasnic din albia Bistriţei, 
arătind în partea de sus cul- 
minată de virful cu același 
nume, un orizont stincos ŞI 
lipsit de orice vegetaţiune şi 
cu poteci grele. Caracteristice 
sunt piscurile Virful Caprei, 
Dealul Scorușului, Dealul 
Suhardului; La Zigzeni şi 
Puncul. 

Cit despre munţii ce'i găsim 
așezați în jurul punctului Po- 
iana Stinei Neamţului Şi care 
țin de ramificarea Carpăţilor 
mărginași ai Transilvaniei, ei 
formează un lanţ de 15 km. 

„intindere şi 7 km. lăţime, a- 
coperind o suprafață de 59 
km. patr. Punctul culminant 
e Priporul Candreni, peste a 
cărui. poală sudică duce şo- 
seaua mare spre trecătoarea 
Birgăului. Lanţul acesta mun- 
tos dă apoi în culmea ondu- 
lată Tătarul sau Poiana Tă- 
tarului şi se pierde în valea 
Teşnei. 
Masivul munţilor Cali... 

ani, după ce înglobează sor- 
ginţile Dornei şi pe ale Negrii 
Șarului, pătrunde în Bucovina 
cu partea lui centrală, care 
umple tot spaţiul dintre piriul 
Dorna la V. şi Ni; iar la E. 
trecind graniţa își înclină pan- 
tele spre Neagra Șarului. Ra- 
mura occidentală dintre Dorna 
şi. piriul Negrei este culminată 
-de Piatra Dornei (1631 m.);
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ramura orientală dintre piriul 
Negrii şi Neagra Şarului, cul- 
minată de virful Lucaci (1771 
m.) şi de Petrile Roși 
este impărţită de graniţă între 
Bucovina şi Moldova. Toată 
partea Călimanului aflătoare 
in Bucovina mai poartă Şi 
numele de „Munţii la Roși« 
sau de „Munţii Dorneie. 

Creasta cu numele Piatra 
Dornei care se găseşte Ju- 
mătate pe teritoriul Bucovinei 
şi jumătate pe cel al Transil- 
vaniei, constitue în partea Bu- 
covinei ramificații din munţi 
numiţi Piciorii Munceilor Şi 
Sub Peatra Dornei“ şi se con. 
linuă apoi pe spaţiul dintre 
valea Dornei şi a Negrei ca 
culme nu prea ridicată, ce se 
chiamă în partea ei de N, 
Dealul Tofia. Punctul de 

- culminaţie însă il formeaza 
piscul Piatra Dornei cu 1651 
m. Cele mai remarcabile 
înălţimi din această grupare 
sunt: Pietrele "Poșii, Virful 
Munceilor,Lucaci,GuraHai- 
tei - Virful Obcinei, Arşiţa 
Văcarilor, Dealul Negraei. 
Plaiuri sau căi de comunicaţie 
speciale nu se găsesc în acești 
munți afară de aşa numita po- 
tecă a vameşilor„, Cărarea Pa- 
trulelor“, ce duce la hotar Şi 
serveşte mai mult ca linie de 
observare pentru păzitorii gra- 
niţci din partea ambelor state 

" învecinate. 
In privinţa fizionomiei, aceşti 

munți se deosebesc foarte mult 
de restul munților Bucovinei, 
căci “dela desprinderea lor din 
creasta Lucaci, pe la Pictrile 
Roşi, înălțimile lor se ridică 
Slincos și năprasnic în mase 
mari de trahit și culmile? lor 
late, mai ales cele de lingă 
Piatra Dornei, seamănă prea 
mult cu nişte grămezi uriaşe 
de-lavă sleită, încit să rămînă 

  

    

vr'o îndoială că aceste forma- 
ţiuni nu sunt, gcologiceşte vor- 
bind, de origine plutonică în- 
vederată. 

Casura, fermă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Orăşeni, distr. 
Coţman. 

Are 3 case şi 11 locuitori. 

Catarinendori, (Satul Catarinei), 
colonie, înființată pe teritorul 
com. Bahna. Sa numit ast-fel în 
onoarea soției baronului Alex- 
andru Vasilco, marele proprie- 

“tar al regiunei. E pendinte de 
moşia cu adm. part. Berhomet- 
pe-Siret, distr. Vijniţa. 

Are 261 locuitori germani, 
rom. cat. şi o şcoală particu- 
lară cu o clasă; locuitorii gr. 
or. ţin de biserica din Cire- 
şanca. 

Căbeşti, com. rur., distr. Sto- 
rojineţ, așezată pe piriul Ca- 
bena, afluent al Hliniţei. 

Suprafaţa 9.57 km.:; popu- 
laţia 971 locuitori, în majori- 
tate ruteni; relig. gr. or. 

Prin marginea dreaptă a co- 
munci, trece şoseaua comunală 
spre Drăceniţ, fiind ast-fel co- 
muna în legătură cu drumul 
principal Storojineţ-Sniatin. 

Are o şcoală populară și o 
biserică parohială cu hramul 
„Buna Vestire“. 

La 1776, aparţinea lui Ion 
Coleşca şi se afla aci şi un schiţ 
cu 3 călugări, zidit la anul 1748 
de lerodiaconul Grigorie Gher- 
vasiă, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și cu creșterea vitelor. 

Se găsesc 70 cai, 368 vite cor- 
nute, 39 oi, 173 porci, 58 stupi. 

Căldăruşa, tirlă, pendinte de 
com. rur. Boșancea, distr. Stos. | 

MAL a 
. U_ SILA ee TOjineţ. _ 

Arc 4 case.   

Căldăruşa, firiă, cu cite-va case 
răslețe, făcînd parte din moşia 
cu adm. spec. Bosancea, distr, 
Suceava. 

Este numai o parte din Cal- 
dărușa ; cea-l'altă parte depinde 
de com. Bosancea (vezi Bo- 
sancea com., şi Căldăruşa, tirlă 
pend. de Bosancea, com.). 

Căldăruşul, deal, distr. Suceava, 

412 m. alt., între Nemericeni 

la S. şi ferma Parzic la N. 

Căidăruşul, afluent pe dr. Mol- 
dovei, izvoraşte .sub Măgura 
Cailor şi se varsă în Mol- 
dova în faţa gurci pir. Hurgiş 

ce vine din cea-l'altă parte, mai 

jos de oraşul Cimpulung. 

Călineşti, cătun, pendinte de 
tirgul Vatra-Dornei, distr. Cim- 
pulung. 

Are 18 case şi 77 locuitori, 
romini, gr. or. 

Este aşezat pe stinga riului 

Bistriţa Aurie, lingă muntele 
Caldul. 

Călineştii-lui-Cuparencu, cor. 

rur., distr. Suceava, așezată 
pe piriul Hatna, la N. distr. 
Suprafaţa: 16,75 km?; popu- 

laţia: 1120 locuitori, majori- 

late ruteni; relig. gr. or. 
Se compune din vatra sa- 

tului cu 894 locuitori și din 

satul Călineştii-lui- Vasilache. 
E aşezată în apropierea dru- 

mului distr. Siret-Suceava ; are 
o biserică parohială cu hra- 
mul „Sf. Arb. Mih. şi Gavril“; 
şcoală nare. | 

La 1776 aparţinea ii Miron 
Cuparencu de unde se explică 

şi numele săi. La început forma 
un singur sat cu moșia Căli- 
neştii - lui- Enache. Comuna a 
fost mărită cu colonii transil- 
vănene. | 

La clădirea caselor bocreşi



CĂ LINEȘTII-LUI-CUPA RIENCU 

Sai desgropat oale cu cenușă, 
probabil urne sepulcrale. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor; o 
bună parte, însă, trece, în 
timpul verei, în Rominia, cău- 
tind de lucru. 
Comuna posedă 853 h. pă- 

mint arabil, 134 h. finaţuri, 
12 ha. grădini, 205 ha. izlaz, 
+36 h. pădure. 
„Se găsesc 34 cai, 357 vite 
cornute mari, 220 oi, 
porci, 137 stupi. 

Călineştii-lui-Cuparencu, /20- 
şie, cu adm. specială, 
“Suceava. | 

Suprafaţa 6.06 km.; popu- 
laţia 14 locuitori, dintre cari 
7 vorbesc limba germană şi 
restul alte limbi; nici un romin. 

Are o singură casă. 
La 1776, aparţinea lui Miron . 

Cuparencu, de unde se explică 
şi numele ei. Forma un sin- 
gur sat cu moşia de azi. Ca- 
lineştii-lui-Cuparencu. 

Călineştii-lui-Enachi sau Grea- 
țea, sat, distr. Suceava, aşezat 
pe piriul Hatna, între Călineştii- 
lui- “Cuparencu la N. şi Hatna 
la $. 

Suprafaţa 3.30 km.2 ; POpu- 
laţia 548 locuitori, în majori. 
tate ruteni; relig gr. or. 

Este străbătut de drumul 
distr. Suceava-Siret; are o bi- 
serică filială cu hramul. „St. 
Dumitru“, atenenţă a parohiei 
din Călineștii-lui- -Cuparencu, 

La început forma un singur 
sat cu moşia Călineştii-lui-Cu- 
parencu, care la 1776 se găsea 
împărţită întrecei2 frați Enache 
şi Cuparencu, cu numirea de 
Călineştii-lui-Enache şi Căline- 
Știi-lui-Cuparencu. 

Populaţia, formată din locui- 
tori originari, peste cari aă 
venit colonişti transilvăneni, 

păduri. 

Călineştii - lui- Enache, moșie, 
282 

distr. 

com.) 

Călineştii-lui- Vasilache saii Co- 

sat, pendinte de com. 

Călineştii- pe- Ceremuş, corn. 

  Călineştii-pe-Ceremuş, moșie, 

5 

se ocupă cu agricultura, creş- 
terca vitelor, precum şi cu 
munca cu ziua | 

Posedă 363 h. pămînt arabil, 
69 h. finaţuri, 2 h. 30 a. 
grădini, 100 n. izlaz, 445 n. 

Se găsesc 32 cai, 157 vite 
cornute mari, 110 oi, 82 porci» 
42 stupi. 

atenență a moşiei cu adm. 
spec. Costina, distr. Suceava. 

Are 6 case cu 32 locuitori. 
Ținea odinioară de satul cu 

acelaş nume. 
(Vezi Călinești - lui - Enache, 

tul-Călineştilor-lui- Vasilache 
rur. 

Călineştii-lui-Cuparencu, distr, 
Suceava. 

Are 226 locuitori, ruteni gr. 
or. Işi derivă numele delă pri- 
mul posesor al săi. 

rur., distr. Storojineţ, așezată 
pe piriul Brusniţa, afluente al 
Prutului. 

Suprafaţa 6.96 km.2; popula- 
ţia 879 locuitori, majoritate 
ruteni; relig. gr. or. | 

Este așezată lîngă drumul 
distr.  Bărbeşti-Jadova, ra- 
mură din drumul distr, Zele.. 
neă- Văşcăuţi; are o școală po- 
pulară cu o clasă şi o biserică 
parohială cu hramul „St. Ioan” 
cel noi“ 

In 1776, aparținaa mazilu- 
lui Ioan Calmuschi. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 

Se găsesc 58 cai, 296 vite 
cornute mari, 67 oi, 126 porci, 
68 stupi. 

  
  

CĂŞVANA 

cu adm. spec., distr. Storoji- 
neţ. 

Suprafaţa de 5.58 km.:; po- 
pulaţia de 69 locuitori, majo- 
ritatea israeliți, restul ruteni. 
La 1776 aparţinea mazilului 
loan Calmuschi, 

Călugăriţa, culme mică, ce se 
întinde paralel cu lanțul mur- 
tos Obcina Mare sau Arşiţa. 

„(Vezi Carpaţii Bucovinei) şi 
ţine chiar de el. 

Călugăriţa, complex de pă- 
dure şi livezi, spre S.-V. de 

" Cacica, distr. „Gura-Humora. 

| Capăţina, numele ce sc dă unei 
părți a culmei Obcinei Chiril. 

V. Obcina Chiril, 

Căşvana, corn. rur., distr. Gura- 
humora, aşezată pe piriul cu 

„ acelaş nume. | | 
Suprafaţa 20,99 lkm.2; popu- 

laţia 2209 locuitori romini, de 
relig. gr. or; 

Este legată prin şosele co 
munale şi' drumuri de. cimp 
cu comunele învecinate şi 
cu drumul distr. Cacica-Ră- 
"dăuți, ce trece prin apropiere; 
are o biserică parohială” cu 

hramul „St. Arh. Mihail şi 
Gavril“. . 

Intr:un hrisov, din anul 1615, 
se face menţiune de această 
comună. | 

O tradiţiune ce circulă prin 
această localitate spune, că, | 
într'un timp îndepărtat, ar fi 
existat, puţin spre E. un sat 
cu numele Hrincești, care a- 
parţinea minăstirei Solca şicare 
a fost, cu desăvirşire, dărimat 
de Tătari. 

In mijlocul comunei se allă 

un stejar bătrin, care are un 

perimetru de peste 10 m. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor.



CECINA 

Comuna posedă 1424 hect. 
pămint arabil, 347 hect. fina- 
țuri, 30 hect. grădini, 120 hect, 
izlaz, 18 ha. pădure. 

Se găsesc 159 cai, 1129 vite 
mari cornute,96+ oi, 1068 porci, 
78 stupi. 

Cecina (se pron. şi Țeţina), pi- 
riiaș, care izvorăşte de sub 
muntele Cecina, lingă Cernă- 
uți şi se varsă în pir. Co- 
rovia (v. Corovia). 

Cecina (probabil de Ia cuv. rom. 
Tătina, pronunţat astăzi chiar 
de locuitorii romini fefina), 
deal, (559 m.), în apropierea o- 
rașului Cernăuţi; face parte din 
rigiunea colinară dintre Prut- 
Siret. Inălţimeaaceastă pitorea-. 
scă, înconjurată de păduri şi 
stinci, este loc de excursiune al 
Cernăuţenilor, mai ales că are 
Şi o ruină, rămasă pe urma cas- 
telului zidit acolo de regele po- 
lon Casimir cel Mare (1349). 

Ceciulivca-Chicera (Czeczuliw- 
ka-lyezera), firlă, pendinte 
com. rur. Chiseliţeni, distr. 
Vijniţa. | 

Are 2 case şi 5 locuitori. 

Ceciulivschi Gruni(Czeczuliwsiki 
Grun), cătun, pendinte de com, 
rur. Chiseliţenii, distr, Vijniţa. 

Are 14 case şi 60 locuitori. 

Ceclan Domalinschi (Czeklan 
Domalenski), deal, 491 m., 
lingă com. Hliniţa, distr. Sto- 
rojineţ; ţine de reg. deluroasă 
dintre Prut şi Ceremuș. 

Ceca (Czecha), fîriă, pendinte 
de moşia cu adm. part. Chi- 
selei, distr. Coţman. : 

Cerehăii, deal, 547 m. alt., distr, 
Suceava, între Mereţei ŞI Dra- 
gomirna. 

  

  

Ceremuşul, ri, afluent pe dr. 
Prutului; formează hotarul 
între Galiţia și Bucovina. Se 
uaște din impreunarea pi- 
raielor Sărata şi Părcălab, din 
care cel d'intiiă îşi are izvoa- 
rele sale între culmile Stara 
Vipcina şi Zupania, iaral doilea 
izvorăşte dintre coamele șirului 
muntos Crecela din Transilva- 
nia. Până la împreunarea sa 
cu Ceremuşul Negru, care vine 
din Galiţia, acest rit poartă 
numele special de Ceremuşul 
Alb şi arată dela început toate 
caracterele unui pir. de munte 
torențial. Incepind dela o înăl- 
ţime absolută de 947 m. el 
totuși ia îndată forma unui rii 
adevărat, mai ales dela îm- 
preunarea sa cu afl. Ialovi- 
cioara. Din acest loc Ceremuşul 
se îndreaptă spre N. descrie 
curbe variate şi ia cursul săă 
pe la partea de V. a munte- 
lui Maximeţ. Dela Iabloniţa şi 
pănă la Stepne, Ceremuşul 
curge apoi în direcţie de N.-E. 
şi, formînd un mic arc, se îm- 
preună cu Ceremuşul Negru 
lingă localit. Usţierichi (Us- 
cieryky) Gura Riului. De 
aci şi pănă la Uscie-Putila riu- 
rile impreunate, luînd de acuma 
înainte numele comun de Cere- 
muș, se îndreaptă la început 
spre E. şi apoi iar în direcţie de 
N. pănă lat tirgulcţul Vijniţa, 
ăcind curbe tot mai mari, de 
unde curge apoi prin intinsa 
vale a Ceremuşului, întiiii în 
direcţie de N.-E., pe urmă 
croindu-și sub formă de arc 
mare calea spre vărsarea sa 
înPrut. Inainte de vărsare, cam 
între comunile Ispas şi Bănila 
rusească, Ceremuşul incepe a 
se ramifica în albii numeroase 
Și, udind tirguleţul Văşcauţi, 
se împreună cu Prutul în a- 
propierea  localit. Nepolocăuţ. 
Ceremuşul parcurge «dela o- 

  

  

CEREMUȘUL 

Dirşia sa şi pănă la punctul 
de vărsare o distanță de 136 
km., avind în regiunea mun. 
toasă o pantă medie de 7,2 m. 
la km. Apa sae limpede. şi 
curată, însă foarte rece, din 
cauza înălţimei regiunilor de 
unde-și adună izvoarele. E] 
prezintă o puteretorenţială une- 
ori sălbatică, care face săi 
cadă în cursul săi ca victimă 
arbori şi stinci întregi. Rami- 
ficaţiunile variate ale acestui 
riă, mai ales dela Vijniţa în 
jos, fac ca valea (Ceremușului 
să ia une-ori o intindere de 
aproape 2 km. Pe această 
din urmă distanță riul se 
şi adinceşte pănă la 1.50 
m. Adincimea aceasta scade 
insă pe măsură ce valea Ce- 
remuşului ii forma de şes re- 
&ulat, afară de un singur loc, 
adică la piciorul stincei So- 
chilschi (Sokilski). Aci riul, 
formind o curmătură subita. 
valurile sale sc isbesc cu multa 
putere de stincile muntelui 
indicat, constituind un loc 
foarte primejdios pentru plute; 
aci adincimea apei ajunge chiar 
la 6 m. 

Prin faptul că riul Cere- 
muș trece foarte: repede din 
regiunea muntoasă în cea de 
şes, albia sa în partea de Jos 
prezintă caractere aluviane ŞI 
diluviane, iar materialurile stin- 
coase aduse de sus, neputind 
să lie indepărtate aci de către 
curent din pricina pantei in- 
ferioare, constituesc obstacole 
însemnate, pe care riul e ne- 
voit a le inconjura, despicîndu- 
se în cursuri laterale. 

Această împrejurare face a- 
„poi ca Ceremuşul să inundeze 
in timpul topirei zăpezilor a- 
„proape întreaga vale; mai ales 
însă este expusă acestor inun- 
daţiuni regulate regiunea din 
jurul orășelului Vijniţa.



CEREMUȘŞUL-ALB 

Dela împreunarea Ceremu- 
Şului Alb cu Ialovicioara, riul 
ce practicabil pentru plute şi 
numeroasele stăvilare aşezate 
la gurile piraelor ce se varsă 

în Ceremuși sporesc încă şi mai 

mult eficacitatea acestui fel de 
transport, foarteimportant pen- 

tru bogatele exploatări de lem: 
nărie, ce se găsesc pe întreaga 

întindere a acestui riu. 
Afluenții Ceremuşului ce iz- 

vorăsc din terit. Bucovinei se 
găsesc toţi pe dr. sa, acest rit 
formînd precum am zis, ho- 

tarul între Galiţia şi Bucovina. 
Aceşti afluenţisunt: Ialovicioa- 

ra, Lăpuşna, Putila, cu piraiele 

Ripien, Staica, Storoneţ şi Dih- 
tine pe st]:Plosca, Lostun, 
Putelivca, Porculin și Bischiu 
pe dr., Tavarniţa, Smuha, 

Vijenca, Coritniţa, Berezniţa 
şi pir, Hlibicioc. 

Ceremuşul-Alb, numele ce-l ia 
rîul Ceremuş (afluent al Pru- 
tului). dela izvoarele sale şi 
pănă la confluenţa su cu Ce- 
remușul Negru, lingă localit. 

Usţierichi (v. Ceremuşul). 

Cerepcăuţi (Czezepkoulz), com. 
rur., distr. Siret, aşezată pe 

malul drept al Siretului şi des- 
părţită de com. Volcineţ prin 
piriul cu-același nume. 

Suprafaţa 9.36 km; popu- 
laţia 1048 locuitori,ruteni;relig. 

gr. or. | 
Este străbătută de drumul 

distr. Siret-Cerepcăuţ, care se 

bifurcădincolo deSiret,o ramu- 
ră apucind spre Petriceanca şi 
alta spredrumul distr. Oprişeni- 
Presecăreni (Storojineţ). Are 
şi ostaţiede drum de fer a liniei 
Hliboca - Suceava; un oficiu 
telegrafo-postal; o şcoală po- 

pulară cu o clacă şi o biserică 
parohială cu hramul „Sf. Arh. 
Mihail şi Gavril“. 

Cereşec (Czereszezek) , 
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La 1776'era în posesia mă- 
măstirei Slatina. E 

In această localitate este un 

vad vechii şi f. mult frecven- 

tat peste Siret. | 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1 183 hect. pă- 

mint arabil, 170 hect. finaţuri, 
13 hect. 50 a. grădini, 241 hect. 

“izlaz, 157 hect. pădure. 

Se găsesc 87 cai, 517 vite 

cornute, 115 oi, 219 porci şi 
34 stupi. 

Cerepcăuţi, moșie cu adm.part., 

distr. Siret. 

Suprafaţa 9.56 km?; popu- 
laţia 138 locuitori, ruteni gr. 
cat. şi gr. or., poloni, germani 

ŞI israeliți. 
Coprinde pe lingă moşia Ce- 

repcăuţi şi tirla Dubrova. 

Cereşanca (Czereszenka), colo- 
nie de țigani, pendinte de 
moșia cu adm. part. -Berho- 
metele-pe-Siret, distr. Vijniţa. 

Are 17 case şi 97 locuitori, 
precum şi o biserică filială. 

Cereşanca (Czereszenka), firlă, 
pendinte de moşia cu adm. 
part. Berhomet-pe-Sirct, distr. 
Vijniţa. 

Are 2 case şi 16 locuitori. 

deal, 

480 m., ţine de reg. deluroasă 
dintre Prut şi Ceremuş. 

Cereşniul (Czereszniw), cătun, 
pendinte de satul de reşedinţă 

“Răstoace, com. rur. Răstoace, 
distr. Vijniţa. 

Are 11 case şi 56 locuitori. 

ruteni gr. or. 

Ceretei, moșie şi tirlă, ținind 
moşia Sf. lic, pendinte de 
moşia cu adm. spec. Sf. Ilie, 
distr” Suceava.   

CERNAUCA 

Ceretei, fermă, pendinte de 

com. rur. Sf. Ilie, distr. Storo- 
jineţ. 

Are 2 case şi 16 locuitori. 

Cernauca (Czernawka),. cor. 

rur., distr. Cernăuţ, aşezată pe 
piriul Moscov (Moszkow), a- 
fluent al pîriului Soviţa, într'un 
loc f. pitoresc. 

Suprafaţa 40.54 km.?; po- 
pulaţia 2013 locuitori, ruteni, 
de relig. gr. or, 

Este străbătută de drumul 
principal Noua Suliţă-Dobro- 
nouţ şi legată printr'un drum 
cu Toporăuţ,. 

Are o şcoală populară cu 
3 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf Arh. Mihail 
şi Gavril“. 

La 1776, aparţinea boeru- 
lui Matei Hurmuzache. 

În această localitate se află 
un isvor, în a cărui apă, 

după cum se spune, sa găsit 
o icoană de lemn cu chipul Sf. 
Gheorghe pe ea, icoană ce se 
vede astăzi în biserica comu. 
nei. 

Apa acestui isvor este con- 
siderată de popor ca făcătoare 

de minuni și de aceia, odată 
pe an, se face aci pelerinagiu, 
pentru care scop sa construit 

"şi o capelă. 

Aci se află şi vestita casă bo- 
ierească a familici Hurmuzali, 

avind un parc prea frumos şi 
bogat. În această localitate at 

fost primiţi, adăpostiţi şi os- 
pătaţi ani întregi, patrioţii ro- 
mâni, refugiaţi din ţările ro- 
mineşti cu ocazia evenimen- 
telor dela 1848. 

După tradiţie, numele. co- 
munti provine dela o fată f. 
frumoasă, numită Marinca Cer- 
nauca, care, în timpul unei 

invaziuni turceşti, în urma je 
- „fuirii şi destrugerii satului, ar fi 

pribegit prin păduri.



CERNAUCA 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi mai ales cu creşte- 
rea de vite şi cu exploatarea 
pădurilor, 

Comuna posedă 1.644 hect, 
pămint arabil, 256 hect. finaţuri, 
64 hect. grădini, 104 hect. iz- 
laz, 2860 hect. pădure şi 30 
hect. bălți şi heleştee. 

Se găsesc 84 cai, 596 vite 
mari, 371 porci. 

Cernauca, moșie, cu adm. part, 
district. Cernăuţi. + 

Suprafaţa 34.85 km.?; po- 
pulaţia 274 locuitori, israeliți, 
poloni, ruteni şi romini; ru- 
tenii sunt mare parte gr. cat. 
veniţi din Galiţia. 

Coprinde pe lingă moşia Cer. 
nauca, și tirlele Berdo, Bere- 
zivca şi Cociuba. 

Cernăuţi, district rural - poli- 
tic, compus din ocolurile ju- 
decătoreşti Cernăuţi şi Sada- 
gura. Se mărginește la E. cu 
regatul Rominiei, la N. cu dis- 
trictul Cosman, la V. şi S.-V. 

cu districtul Storojineţ şi la 
S-E. cu districtul Siret. Are 
o suprafaţă de 1130,85 kilom. 
patraţi şi 110,000 de locui- 
tori. 

Acest district, așezat în par- 
tea sa mare pe valea Pru- 

„tului, are pe lingă regiunea 
de şes şi partea sa deluroasă, 
şi anume în direcţiunea de S. 
unde o dominează ca înălțime 
culminantă muntele Cecina 
(Țăţina) (559 m.). Terenul pe 
ambele părţi proxime ale ma- 
lului este nisipos, în unele re- 
giuni mlăștinos și foarte expus 
la inundări. Agricultura în a- 
ceste locuri are deci mult de su- 

ferit, regiunea fiind puţin pro- 
ductivă. In apropierea Cernău- 
țului întinderi destul de mari din 
aceste terenuri băltoase sunt 
utilizate la cultura hămeiului. 

6231.— Dicfionarul Hucovinei. 
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In locurile mai depărtate de 

apa Prutului terenurile sunt 
din contră foarte fertile şi fiind 
presărate cu dumbrăvi umbra- 

tice şi accidentari de sol, se 
potrivesc admirabil şi pentru 

„ prăsila vitelor. 

Populaţiunea district. Cer- 
năuți este pe jumătate romi- 
nească, pe jumătate ruteană. 
De remarcat este că popula- 
ţiunea rominească din stinga 
Prutului (Boian, Mahala, Buda, 
Ostriţa) reprezintă elementul 
rominesc cel mai rezistent din 

cite are poate ţara, aceşti locui- 

tori fiind expuşi şi lăsaţi chiar în 
voia influențelor celor mai pu- 

ternice slavizatoare. Aceste to- 
tuşi nu au fostin staresă ştirbea- 
scă nimic din caracterul lor de 
Moldoveni vechi," pe cînd alte 

regiuni mult mai puţin expuse 

vecinătăţii slave, (d. ex. Cu- 
ciur Mare), fac progrese în- 
'spăimintătoare în ce priveşte 
lepădarea lor de neam. Lucrul 
nu se explică decit prin faptul 
că în cazul din urmă avem 

a face cu centre de populaţie 

adusă din regiuni slave, cari 
deşi romanizate pănă la un 
grad, revin acum la matca 
slavă, pe cind Moldovenii baş- 
tinaşi, cu toată vecinătatea 
slavă, rezistă prin forța lor de 

neam rominesc curat. Aceste 

localități cu slavi întroduşi 
în colonii compacte nu for- 

mează din nefericire numai 

puncte izolate ci se pot urmări 
de la menţionata comună (Cu- 
ciur Marc) sub forma de făşie 

distinctă, ce se întinde în inima 
rominească a Bucovinei, de la 

N. la S. cuprinzind regiunea 

de jos a districtului Cernăuţi 
cu o parte a district. Siret şi 
Suceava cu comunele: Hliboca, 
Camenca, Cerepcăuţi, Volcineţ, 
Bălcăuţ,  Milezăuţ, Hatna. 
Cumcă petecele slave aflătoare   

CERNĂUŢI 

în Moldova de sus, d. ex. 
lingă Vereşti, Huși, etc., sunt 
o continuitate a acestei re- 
giuni presărată cu  popula- 
ţie ruteană, nu încape nici o 
îndoială. 

Districtul Cernăuţului este 
traversat deacurmezișul de riul 
Prutului care, deşi navigabil 
numai pentru plute, aduce 
folos mare populaţiunei, ce îşi 

agoniseşte în lipsatunei agricul- 
turi mai productive piinea zil- 
nică cu plutăritul, cu pescui- 
tul şi cu multele mori pluti- 
toare ce se găsesc pe ambele 
maluri ale riului, 

Căile de comunicaţie, în a- 
cest district, sunt reprezentate 

prin drumul principal car- 
patin ce vine de la Shniatin 
şi se înlilneşte în punctul 

- Mamaiești cu şoseaua mare 

“(Franzens - Strasse), care din 
„urmă duce spre Cernăuţi. Alte 
drumuri districtuale nu mai 

puţin bune duc de la Cernăuţi 
la Storojineţ, la Sadagura, la 
Ţureni, la Voloca, etc. Linia 
ferată principală Lemberg-Cer- 
năuți-laşi intră în district pe 
la Nepolocauţ, de unde se des- 
prinde o linie locală spre Vij- 
nița; alta se bifurcă în staţia 
Lujeni, ducînd spre Coţman, 
iar a reia se desface chiar din 
Cernăuţi, legind capitala Buco- 
vinci cu localitatea Noua Su- : 
liţă, unde atinge apoi linia ru- 
sească, care se continuă în Ba- 
sarabia. | 

Ca istoric districtul Cernăuţi 
prezinlă multe puncte intere- 

sante prin amintirile din răz- 

boaiele Moldovenilor cu Po. 

lonii(V.Cernăuţi, oraș) şi citeva 
locuri, în cari se găsesc mo- 
nede din vremuri şi mai vechi 

(Chicera), vorbesc destul de 
lămurit despre aceste cveni- 
mente, Lîngă comuna Cia- 
hor se află vestita pădure a 

Ss
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Cosminului, iar în apropierea 
comunelor Şerăuţii de Sus şi de 
Jos se află mult discutatele in- 
tărituri vechi, poreclite şi a- 
stăzi de popor cu numele de 
Șanţuri. 

Dtrictui prezintă următoarea 
proprietate: 25,344 hect. patr. 
pămini arabil, 4630 hect. fine- 
țuri, 809 hect. grădini, 3800 
hect.. imașuri, 8957 hect, pă- 
duri, 138fhect. bălți şi heleşteie. 

„Animale domestice numără 
6603 cai, 27,159 vite cornute, 
14064 oi, 15,264 porci. Are 
şi 3456 stupi de albini. 

Cernăuţi (Czernowitz), oraș, 

-
 

reşedinţa ducatului Bucovi- 
na, aşezată pe coama colinară 
din dreapta riului Prut, de care 
raza oraşului nu se desparte 
decit printr'un pod mare de pia- 
tră şialtul de fer, aşezate unul 
lingă altul, tot atit de maestru ca. 
construcţie şi careserveşte căii 
ferate. Oraşul Cernăuţi formînd 
ca municipalitate un distriet 
a parte, cu titlul de magistrat 

„Şi cu 0 organizaţie de prefec- 
tură (căpitănat) specială, este 
situat între 48 grade 17 m. 
latitudine de N. şi 40 grade, 
36 m. longitud. de O. (după 
meri. de la Ferro) şi se măr- 
gineşte la O. cu hotarul comu- 
nei rur, Ostriţa, la V. cu înălţi- 
mile Spasca, la'N. cu rîul Prut. 
şi la S. cu comunele rur. Ciahor, 
Corovia, Ciucur Mare şi Mihal- 
cea. Punctul cel mai ridicat din 
centru ajunge înălțimea de 255 
m. iar punctul de culminaţi- 
une in împrejurime îl formează 
virful muntelui Cocina (cuvin- 
tul se pronunţă de fapt Țeţina, 
sau Țăţina), ce constitue în 
același timp şi despărţitoarea 
intre apele Prutului şi ale 
Siretului. O tradiţie veche pre- 

„tinde că Cernăuţul s'ar (i aflat 
înainte pe malul sting al Pru- 
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tului şi abia sub - domnia lui 
Vasile Lupu tirguls'ar fimutat, 
în urma unor mari revărsări 
de apă, pe partea dreaptă, în- 
treginduse prin teritorii luate 
din hotarele satului învecinat 
Mihalcea. | 

Oraşul Cernăuţi prezintă îm- 
preună cu mahalalele sale Ho- 
rocea, Caliceanca, Clocucica. 
Mânăsteriştea şi Roşi o su- 
prafață de 51,65 km. patr. 
cu 5060 de case şi are după 
ultimul recensămint 59,171 de 
locuitori. Aceștia se împart. 
după naționalități în 9624 de 
Romini, peste 10,000. Ruteni, 
7500 Poloni, numeroşi Slovaci 
şi Boemi; restul locuitori- 
lor vorbesc limba germană. 
După confesiune acești locui- 
tori se împart în 22,000 de 
catolici, 15,500 greco-orientali, 
17,350 israeliți, iar restul g&reco- 
catolici şi protestanți. In mo- 
mentul de faţă întreaga po- 
pulaţiune a oraşului împreună 
cu garnizoana, trece deja peste 
60,000 de locuitori, 

Căile de comunicaţie, prin 
cari orașul Cernăuţi este legat 
pe deoparte cu celelalte loca- 
lităţi provinciale, pe de altă- 
partecu Rusiaşi Rominia, sunt: 
Linia ferată principală ce duce 
în două direc ţiuni, la Lemberg 
şi la Iaşi, şi linia ferată locală 
Cernăuţi-Noua-Suliţă. Oraşul 
are două gări și anume: una 
principală pentru mărfuri şi per- 
soane în partea veche a oraşului 
dinspre riul Prutului, și o altă 
garăsecundară, la Volksgarten, 
(grădină publică). A poi se înno- 
dează la Cernăuţi în chip radial 
diferite drumuri principale, din- 
tre cari două servesc pentru 
comunicaţiunea cu Galiţia, iar 
cite unul pentru contactul cu 
Rusia şi cu Rominia. 

Ca centru administrativ Cer- 
năuţul e sediul autorităţilor 
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superioare ale ţării. Aci rezi- 
dează guvernorul (președintele 
țării) în palatul aşa numit pre- 
zidenţial; aci e tribunalul țării 
cu camera de notariat şi ju- 
decătoria specială a oraşului 
Cernăuţi; apoi direcţiunea de 
finance, cu procuratura sa, cu 
casieria centrală şi cu in: 
Spectoratul financiar ; direc: - 
țiunea fondului religionar gr. 
or., direcţiunea poştelor, tele- 
grafelor şi telefoanelor, secţia 
de exploatare a căilor ferate 
din Bucovina și autoritatea 
militară superioară; care cu- 
prinde în sine comandamentul 
unci brigade de infanterie, unei 
brigade de miliţie, depozitele 
de recrutare pentru aceste, un 
regiment de inf., unul de hu- 
sari, unul de miliții şi coman- 
damentul jandarmeriei duca- 
tului. 
„Cernăuţul este și centrul 

unui ocol judecătoresc, formînd 
cu ocolul Sadagurei districtul 
Cernăuţi. 

La Cernăuţi e reședința ar- 
hiepiscopului şi Mitropolitului 
grecv-oriental. şi “a consisto- 
riului său, precum şi sediul 
unui dehant romano-catolic 
cu parohia sa, sediul unui de- 
hant greco-catolic, în fine 
sediul unei parohii armene ca- 
tolice, uneia evangelice de conf. 
augsburgică şi a cite unei 
comunități israelite vechi şi 
noi, 

Din instituţiuni şcolare, Cer- 
năuţul posedă o universitate, 
care are o facultate filosofică 
cu secţiuni de litere și ştiinţe, 
o facultate de drept și una 
teologică cu internat pentru 
trebuinţa excluzivă a clerului | 
gr. or. din țară, 

Areapoi un liceişiun gimna- 
ziu, care în anii din urmă a fost | 
inzestrat cu clase paralele ro- 
mine şi rutene, o școală reală
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întreținută cu cheltuiala fondu- 
lui religionar gr. or., o şcoală de 

meserii, o şcoală de învăţători 
şi una de învăţătoare, o şcoală 

agronomică, un conservator 
de muzică şi mai multe şcoale 
poporale de diferite grade pen- 

tru băieţi şi fete. | 
La Cernăuţi rezidează un 

consul al Rominiei şi un con- 
sul imperial rus, precum şi nu- 

meroşi. reprezentanţi de case 
de afaceri străine. | 

Populaţiunea se ocupă cu 
industria și comerţul, avind 
contact viu cu Rominia şi Ru- 
sia. Locuitorii mahalalelor se 
ocupă însă şi cu agricultura, 
grădinăria şi cei din mahalaua 
Ruşi mai practică şi meseria 
de zidari, ducindu-se la ciştig 
peste hotar. 
Camera de comerţ a. Bu- 

covinei şi nunteroasele insti- 
tute de credit au făcut ca Cer- 
năuţul să se dezvolte foarte 

mult, mai alcs de la aşa nu- 

mitul război vamal cu Ro- 
minia, făcând ca tot profitul 

ce'| avea înainte Moldova de 
sus din exportul cu vite şi 
materii brute să fie localizat 

în Bucovina, profit de care aii 

parte aproape exclusiv numai 

comercianții şi speculatorii e- 
vrei. 

Intre societăţile existente la 
Cernăuţi, ocupă un loc de samă 
societatea pentru cultura şi 

literatura romină, ce'şi are pa- 
latul săi naţional, în care sunt 

unite toate instituţiunile izvo- 
rite din donaţiuni şi colecte 
ocazionale. Notăm internatul 
de băieţi şi cel de fete de na- 
ționalitate romînă, cari pros- 

perează foarte mult. 
Cladirea cea mai monumen- 

“tală din Cernăuţi este mărețul 
palat al reședinței metropo- 

litane gr.. or. ce se ridică pe 

colina. Dominic şi cuprinde pe 
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lingă locuinţa mitropolitului, 2 
„ capele somptuoase, consistoriul 

gr. or., birourile consistoriului, 
şi facultatea teologică cu in- 
ternatul ei. 

* Afară de aceste două capele 
oraşul mai are catedrala gr. 
or. cu hramul „Pog. Sf. Duh“ 
aşezată la centrul municipiu- 
lui, apoi biserica Sf. Paras- 
chiva, biserica Sf. Niculae şi 
alte două capele, din cari una 
la penitenciarul cel mare, iar 

alta la cimitirul ortodox, unde 
se găsește şi mărcața criptă 
pentru pristăvirea mitropoli- 

ților Bucovinei. Confesiunile ce- 
lelalte îşi au la Cernăuţi de asc- 
menca templele lor, între cari 
este mai remarcabilă biserica 

mare a lezuiţilor și cea armea- 
no-catolică. 

Ca clădiri mai insemnate şi 
în acelaşi timp stabilimente 

industriale figurează uzina con- 

ductelor de apă și cea electrică, 

citeva mori de abur, o fâbrică 

mare de scinduri, o fabrică de 

teracotă, una de clopote, una 
de uleiuri vegetale, 'ş. a. 

La depărtare de 7 km. se 

găseşte dealul Cecina (559 m) 
(Ţăţina), pe virful căruia se văd 
încă șiastăziruineleunui castel, 

construit pe la 1349 de către 

regele Poloniei Cazimir cel 
Mare. Se pare însă că chiar îna- 

inte de această epocă a existat 

pe aceiaşi culme un castel încă 

de pe vremea domnici Geţilor 
în aceste părţi. Un paloş găsit 
mai jos de ruinele de astăzi 

confirmă în cit-va supoziţia a- 
ceasta. : 

Inceputurile localităţii Cer- 
năuţi sunt a se căuta în numele 

Ciorne (Negru) sau poate în 

numele personal Cernea, care: 

va fiaparţinut fundatorului pri- 
muluisalaşde prin aceste locuri, 
explicabil dealtmintrelea foarte 
bine prin vadul Prutului foarte   
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frecventat,ce seaflaaci în timpul 

războaielor cu Polonii. Despre 
acest vad se vorbeşte deja în 
anul 1497 şi este mai mult ca 
sigur că pe aci ducea drumul 
principal din oraşele învecinate 
polone către centrele moldove- 
neşti de pe atunci, Siret şi 
Suceava. De altfel avem şi 
urme de colonii mai vechi ce 
aii existat in aceste locuri, 

precum se vede din colanele 

de argint și brăţarele de aur 
în formă de spirală cari au 

fost găsite la 1815, cu ocazia 
- săpăturilor făcute pe - dealul 

episcopiei, nu departe de reşe- 

dinţa mitropolitană. 
Intrun hrizov a lui Alexa- 

dru cel Bun, din anul 1407, 

găsim Cernăuţul amintit ca 
punct vamal între Moldova şi 
Polonia Ciţiva animaipe urmă 
(1411) amanetează însă, cum 

Ştim din istorie, regele polon 

Vladislav întreaga Pocuţie cu 
oraşele IKolemea şi Sniatin do- 
mnului Moldovei pentru suma 

de 1000 ruble, lucru carea avut 

ca urmare ridicarea Cernăuţu- 
lui la centru "de ţinut întreg. O- 
dată cu epoca de prosperare 

a Cernăuţului încep însă şi 
suferinţele sale, mai ales în 

timpul războaielor intre Mol: 
doveni şi Poloni. La 1509, 1531 

şi 1537 Cernăuţul cade pradă 
devastării, la 1740 e jefuit de 
cazaci, iar la 1709 a avut 
cumplit a suferi din partea Sue- 
zilor lui Carol XII, ce iernase 

acolo. 

Organizaţia municipală a 
orașului Cernăuţi a fost. în 
vremuri croită după calapodul 

german, întocmai ca şi celelalte 
orășele Siret şi Suceava, ceeace 

dovedeşte o invazie de coloniști 
Germani, probabil dintre cei 

veniţi mai înainte în Transil- 
vania. Dintr'un document dela 
anul 1599, în care se vorbeşte
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despre starea Cernăuţului, ve- 
dem că pe lingă starostele 
ținutului Cernăuţi, orașul mai 
avea soituzul săi cu 12 pirgari 

_Şi poseda pecete muncipală. 
Starostele Stroescu zideşte la 
1748 biserica Sf Nicolae, care 
există şi acuma.  - 

Mahalalele Cernăuţului Ho- 
recea, Calicianca, Mănăsteriş- 
tea, Roşi şi Clocucica (v. fiecare 
în parte) au început a se dez- 
volta ca fracțiuni comunale 
autonome cu parohii separate 
abia după ocuparea Bucovinei 
de către Austria, 

Faţă cu datele de statistică 
cele mai recente comuna orăşe- 
nească a Cernăuţului posede ca 
avere proprie 818 hect. pămînt 
arabil, 38 h. finațuri, 232.47 
hect. grădini, 71 hect. vii, 108 
hect. imaşuri, 1 hect,şi jumătate. 
pădure şi 4 hect. cu 23 a. 
bălți cu heleşteie. Animalele 
domestice în oraş erai: 658 
cai, 653 vite cornute, 24 oi, 
1088 porci. Loc. posedă și 140 
stupi de albine. 

Cerneţia, culme ce ţine de 
spinarea carpatică Kruhla (v. 
Carp. Bucovinei VIII) şi pre- 
zintă o înălțime de 878 m. 

Cervenii Horb (Czerweny Horb), 
deal, 504 m., ţine de şirul co- 
linar' Berdo-Horodisce, distr. 
Coţman şi se găseşte pe ho-- 
tarul dintre Bucovina şi Rusia, 

Cetăţelul, mic afluent, pe st. | = MIOIdOVEI, izvorăște de sub poa- 
lele Runcul-Arinișului și, după 

„ ce ocoleşte culmele Dealul Mare 
şi Dealul Marta, se varsă în 
Moldova, lingă com. Bucşoaia, 
distr. Cimpulung, în dreptul: 
gurii Suhăi, care vine din dr. 

Chicera (Iiczera), corn. rur., 
distr. Cernăuţi, așezată în gru-   
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pe împrăștiate pe partea dr, 
a piriului Derehlui, lingă ho- 
tarul cu distr. Siret, | 

Suprafața 8.98 km.*; popu- 
laţia 592 locuitori, exclusiv 
ruteni gr. or. şi numai ciţi va 
gr. cat, 

Este străbătută de linia fe- 
rată Cernăuţi - Hliboca şi în 
apropiere de drumul distr, Cu- 
ciur Mare- Tărăşeni (Siret), 
care o pune în comunicaţie cu 
drumurile principale. 

Ține de școala şi biserica 
din Hliboca (Siret). 

Această comună datează nu- 
mai de 2 secole. Ea a fost în- 
temeiată, pe un teritoriu aco- 
perit cu păduri de fag, ce ţinea 
de com. Mihuceni, de cătră o 
colonie de ţigani în unire cu 
dezertori şi nesupuși la legea 
recrutărei din Rusia, La aceştia 
sai adăogat mai tirziă emi- 

- graţi din Bolehow (Galiţia). 
In această localitate s'aii gă- 

sit de mai multe ori arme şi 
"monede vechi. 

Numele provine de la punc- 
tul cel mai înalt al acestui 
teritorii, numit pe ruteneşte 
Keczera =(virf de munte). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi mai ales cu exploa- 
tarea de păduri. 
Comuna posedă 481 hect. pă- 

mint arabil, 74 hect. finaţuri, 
13 hect. grădini, 141 hect. iz- 
laz, 159 hect. pădure şi o jum: 
hect. heleştee, 

Se găsesc 31 cai,147 vite 
mari, 19 oi şi 99 porci. 

Chicera, moșie, cu adm. part., 
distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 5.32 km.?; popu- 
laţia 62 locuitori, în majoritate 
ruteni, restul israeliți şi poloni. 

Chicera, irlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Hliboca, 
distr. Siret, 
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Chicera, munte, 707 m. ce ţine 
de spinarea carpatină Kruhla 
(v. Carp. Bucovinei VIII) şi 
se găseşte lingă local. Lăpuşna, 
distr. Vijniţa. 

Chicera, poiană, distr. Cimpu- 
lung, 106 m. înălţime între 
muntele Muncelul Mic la E. şi 
Valea Cheilor la V. 

Chicerca (Kyczerka), fârlă, pen- 
dinte de Dihtincți, satul de reşe- 
dință al com. rur. cu acelaş 
nume, distr. Vijniţa. 

Chicerca (Iyczerka), cătun, 
pendinte de satul Greblena, 
atenenţă a com. rur. Dihtineţi, 
distr. Vijniţa. 

Are 131 locuitori. 

Chilia, cătun, pendinte de tirgul 
Vatra-Dornei, distr. Cimpu- 
lung. 

„ Are 156 locuitori, rom., gr. or. 

Chilişeni sau Ştirbeţ, sas, distr, 
Suceava, așezat pe malul dr. 
al Sucevei, în colțul de E. al 
distr., spre hotarul cu Romi- 

„nia. 
Suprafața 0,89 km.*; popu- 

laţia 252 locuitori, romîni; re- 
ligie gr. or.. 

Este unit cu Suceava prin 
drumul distr. ce trece prin 
Uideşti,  Ruşii-Miînăstioara ŞI 
Bosancea. 

Are o şcoală poporală cu 
o clasă şi o biserică filială cu 
hramul „Adorm. M. D£., ate- 
nenţă. a parohiei din Uideşti. 

La 1776, era proprietatea 
. Mazilei Alexandra  Ştirbe - 
cioaia, după care sa numit 
satul şi Știrbeţ. 
“Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, cu creşterea de vite 
şi puţin cu cultura vici. 

Posedă 87 hect. pămint ara- 
bil, 17 hect. finaţuri, 12 hect.
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grădini cu vii, 1î 
islaz. 

Are 6 cai, 97 vite cornute, 

157 porci, 11 stupi, 

Chilişeni, moșie, cu adm. spec. 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 0.90 km.*; popu- 
laţia, 10 locuitori, dintre cari 

5 vorbesc |. rom., 2 1. ger- 

mană, î |. ruteană şi 2 alte 
limbi; de relig. rom. cat. sunt 

6, iar de cea gr. or. 4. Are 
numai 2 case, 

La 1776, forma o singură 
moşie şi sat cu Chilişeni, com., 
fiind în stăpînirea mazilei A- 
lexandra Ştirbecioaia. 

Chindeşti sau Cîndeşti, cor. 
rur., distr. Siret, aşezată mai 

jos de com. Rogojeşti, pe malul 
stîng al Siretului, în valea for- 
mată de el şi de piriul Mol- 
nița, la hotarul cu Rominia. 

Suprafaţa 4.11 km.2; popu- 
laţia 676 locuitori ruteni; re- 
ligie gr. or. 

Este punctul final al dru- 
mului distr. ce vine de la Si- 

năuţii-de-Jos; ţine de școala! 
şi biserica din Rogojeşti. 

__ La 1716 era un teritoriă, 
pe care sai aşezat, pro- 

babil 2 ani în urmă, o colo- 
nie de emigraţi. La 1780,a 
fost unită cu Gura Molniţei şi 
cu Rogojeşti. La 1784, numai 
cu Gura Molniţei. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 23-+ hect. pă- 
mint arabil, 61 hect. finaţuri, 

25 'hect. grădini, 83 hect, is- 
laz, 20 hect. pădure. 

Se găsesc 31 cai, 230 vite 

cornute, 133 oi, 140 porci; 14 
stupi. 

Chindeşti (Cindeşti), moșie, cu 
adm. part., distr. Siret. 

Suprafaţa 0.78 km.2; popu- 

hectare 

  
  

61 

laţia 8 locuitori, dintre cari 7 
israeliți. 

Chiseleu (Kisseleă), core. rur.,. 

distr. Coţman, aşezată în masa 
compactă, la N. de cele 4 la- 
curi de $., din care își ia naş- 
tere piriul Svviţa şi lipită de 
com. Borăuţi. 

Suprafaţa 11.29 km.?; popu- 
laţia 2117 locuitori, ruteni, 
gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 2101 locuitori şi că- |. 

tunul Douhei Coneţ (Dowhyj 
Konec). 

Prin drumurile comunale 
precum şi cu drumul princip. 
este legat cu localităţile vecine 
Cernăuţi - Zaleszezyck - Horo- 
denka (Galiţia). 

Ţine de şcoala populară din 
Borăuţi; are o biserică paro- 

hială cu hramul „Sf. Nicolae“. 

La 1776, era în poseeia boe- 

rului Enache Doni. 
Aci sa găsit în 1865 o se- 

cure de piatră, fără coadă, cu 

ascuţişul poleit, probabil din 
epoca așa numită transitorie, 
precum şi o agrafă mare de 
bronz şi o brățară de sticlă. 

Populaţia se ocupă, în mare 
parte, cu agricultura, cu gră- 
dinăria şi cu pescuitul. 
Comuna posedă 1850 hect. 

pămint arabil, 46 hect. fina- 

țuri, 117 hect. grădini, 153 hect. 
izlaz, 41 hect. pădure şi. 34 
hect. bălți şi heleştee. 

Se găsesc 262 cai, 463 vite 
cornute, 966 oi, 339 porci şi 82 
stupi, 

Chiseleu, moșie, cu adm. part. 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 11.88 km.?; po- 
pulaţia 143 locuitori, ruteni, 
israeliți şi puţini poloni; rutenii 
sunt gr. cat. în mare parte, 

ceilalţi gr. or. şi rom. cat, 
Coprinde pe lingă moşia   

CHI TCA 

Chiseleii şi tirlele: Ceha (Cze- 
cha), Haideica (Haydeyka) şi 
Metniţa (Metnyca) (v. fiecare). 

Chiseliţeni (ICisselitze), corn. 
rur., distr. Vijniţa, aşezată 
pe riul Putila, puţin mai sus 
de Storoneţ-Putila, între Dihti- 

nei la N. şi Torachi la S. 

Suprafaţa 27.98 km.?; po- 
pulaţia 777 locuitori, ruteni; 
relig. gr. or. 

Se compune: 1) din satul 
de reşedinţă Chiseliţeni, care, 
împreună cu tirla Vecliv, nu- 

mără 184 locuitori, şi 2) din 

cătunele: Bachiv (Bakiw)),Bas- 
chiv (Biskiw), Ceculivea Chi- 
cera (Czeczuliwka Kyczera), 
Cecinlivschi Gruni (Czeczu- 
liwski Grun), Dihtineţ, Lis- 
covăț, Mistecico (Misteczko), 
Mocerchi (Moczerky),Moisivca 

(AMlojsiwka), Plosca, Socole, 
Plosca nad Hainarivschim Po- 
tocom (v. fiecare). 

Este străbătută de drumul 
districtual Vijniţa-Storoneţ-Pu- 

lila; are o şcoală populară cu 

douăclaseşiojbiserică parohială 
cu hramul „Pogorirea sf. Duh.“ 
La 1776, era cătun. 

Populaţia, formată din Hu- 
țani, se ocupă cu prăsila de 
vite, cu stirtăria și cu exploa- 

larea de păduri. 

Comuna posedă 120 hect. pă- 
mint arabil, 747 hect. finaţuri, 

9 hect. grădini, 514 hect. izlaz, 
9 hect. poeni, 1333 hect. păduri. 

Se găsesc 87 cai, 574 vite 
mari cornute, 1000 oi, 240 porci 
şi 45 stupi. 

Chisia, tirlă, pendinte de com. 
rur. Ceahor, distr. Cernăuţi. 

Are 3 case şi 13 locuitori. 

Chitca, trecătoare peste lanţul 
muntos al Lucinci (v. Carpaţii 

Bcovinei 1.) străbătută de un 
drumuleț de vară şi care e în-
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semnată pentru priveliștea pito- 
rească ce se oferă de înălțimea 
plaiului acestei trecători mai 
ales spre partea munţilor Je- 
năului, 

Ciahor (Czahor), com. _rur., 
distr. Cernăuţi, aşezată,în masă 
compactă, pe stinga piriului 
Derchlui, afluente al Prutului, 
între com. Corovia şi Molovia. 

Suprafaţa 14.28. km.?; Do- 
pulaţia 2070 locuitori, ruteni 
și romini; relig, gr. or. 

Se compune: 1) din satul 
de reşedinţă cu acelaş nume, 
care împreună cu tîrla Rutca, 
numără 1988 locuitori; 2). din 
tirlele: Chisia (Iisia), Cutie, 
Selestie şi Vaduvari (AVodu-, 
wWaria) (v. fiecare). 

Este străbătută de un drum 
distr. care o leagă pe deo parte 
cu com. Mologhia, iar pe de alta 
cu drumul princip. Cernăuţi- 
Siret şi de linia ferată princip 
Cernăuţi-Iţcani. 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Dumitrue, 

La 1776 eră în posesia mi- 
năstirei Putna. La 1774 a fost 
unită cu Mologhia. 

Este întemeiată pe teritoriul 
istoric numit „Cozminul,  (v. 
Cozminul), 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, 
Comuna posedă 1122 hect, 

„ Pămint arabil, 47 hect. finațuri, 
„19hect. grădini, 167 hect. izlaz, 
7 hect, pădure, 

Se găsesc 106 cai, 671 vite 
mari, 249 oi şi 371 porci. 

Ciarnipotoc (Czarny Potol, pe. 
rom. piriul negru), com. rur. 
distr. Coţman, așezată pe piriul 
cu acelaș nume, la confluenţa 
lui cu piriul Biali, aproape de 
com. Onut, precum şi de ho- 
tarul ţărei spre Basarabia.   
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Suprafaţa 9.04 km.:; popu- 
laţia 1323 locuitori ruteni, gr. 
or, 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului şi tirla Na Horb. 

Prin drumuri de ţară co- 
munică cu comunele Onut şi 
Samușin, precum și cu dru- 
mul principal Cernăuţi-Uscie- 
'Biskupie (Galiţia); estestrăbă- 
tulă de noul drum distr. Do- 
bronăuţ-Onut. 

Are o școală populară cu o 
clasă și o biserică parohială 
cu hramul „St. Arh. Mihaile, 

Această comună este men- 
ționată pentru prima oară 
întrun hrisov din anul 1433 
sub numele de „Piriul Negru. 
La 1776 aparţinea Marelui 
Paharnic Iordache Pășcanu. 

După tradiţiune aci ar fi 
fost odată o comunitate de 
străini cari își aveau capela lor; 
aceasla a fost dărimată de Tă- 
tari, în timpul invaziunilor lor. 
“In apropierea localităţei, la 

2 km. spre S,, îri cursul piriu- 
lui, se află o cascadă cu o înăl- 
țime de 2 m. 

Populaţia se ocupă de pre- 
ferinţă cu agricultura. 
Comuna posedă 1006 hect. 

pămintarabil, 22 hect. finaţuri, 
7 hect. 50 a. grădini, 85 hect. 
izlaz, 10 hect. pădure, - 

Se găsesc 69 cai, 211 vite 

Ciarnipotoc (Czarny Potok), 
moșie, cu adm. part. distr. 
Coţman. 

Suprafața 2.62 km.2; popu- 
laţia 32 locuitori, în majoritate 
israeliți, restul poloni şi ru- 
teni, 

Ciarnipotoc (Gzarny-Potolk- Pi- 
riul Negru). pîriă afl. al Nistru- 
lui, izvoraşte desub dealul Tur- 
livschi, străbate locurile de la 

= 

mari cornute, 429 oi, 240 porci 
şi 68 stupi. 
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Pohorlăuţi şi primind pe dr. 
afluentul  Bialipotoc  (Piriul 
Alb) ce vine de sub dealul 
Berda, se varsă în Nistru 
lingă com. Onut, distr. Coţman 
formind de la com. Ciarnipo- 
toc şi pănă la vărsarea sa 
in Nistru hotarul între Buco- 
vina şi Rusia. 

Ciartoria (Czartoria), com. rur., 
aşezată în partea de N.-E. 
a districtului Storojineţ, pe 
țărmul drept.al Ceremuşului. 

Suprafaţa 4.84 km.:; popu- 
laţia 710 locuitori, aproape 
toți ruteni; religia gr. or. 

Este lăiată de drumul distr. 
Zelenei - Văşcăuţ; staţie de 

- drum defera liniei Nepolocăuţ- 
Vijniţa; are o şcoală popu- 
lară cu o clasă şi o biserică 
parohială cu hramul „i „vaşterea 
MD 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 

* Comuna posedă 463 hect. pă- 
mint arabil, 39 hcct. finaţuri, 
4 hect. grădini, 117 hect. izlaz, 
100 ha. pădure. 
Se găsesc 40 cai, 192 vite 

mari cornute, 20 de oi, 50 de 
“porci şi 26 stupi. 

Ciartoria (Czartoria), moșie, cu 
adm. spec., distr. Storojineţ. 
Suprafaţa 3.74 km.2; popula- 
ţia 33 locuitori, în majoritate 
israeliți, restul ruteni, romini 
puţini. 

Cibăul, piriă. afluent pe st. Bis- 
triței, izvoraşte sub muntele 
Fintina-Stancului, în Transil- 

vania, şi formează de la in- 
trarea sa pe terit. Bucovinei 
(nu departe de muntele Stara- 
Opcina), şi pănă la împreunare 
cu Bistriţa (în apropierea com. 
Cirlibaba, distr. Cimpu-Lung) 
hotarul spre Transilvania. 

Acest piriu are, pe cit se
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pare, legătură cu vre-un gise- 
ment geologic aurifer, nă- 
sipul săi aducind în adevăr 
la unele epoci mici cantități 
de aur. Pe malurile Cibăului 
se și afla încă în secolul fre- 
cut un rest de colonie de au- 
rari ţigani. 

Căutarea aurului : încetase 
însă a se practica deja pe tim- 
pul vcnirei Austriacilor. 

Cibenii, cătun, pendinte de satul 
Storoneţ, com. rur. Storoneţ- 
Putila, distr. Vijniţa, 

Are 10 case şi 82 locui- 
„tori. 

Cigăuşul, pirîii, mic afluent pe st. 
Humorului,se varsă în Moldova 
(v. Humora),izvoraşte nu de- 
parte de muntele Călugăriţa 
şi se varsă în Humor în drep- 
tul mănăstirei Humorului, distr. 
Gurahumora. 

Cimirna, naunte, 1223 m., ține 
de lanţul carpatin Cornu-Tom 
natic (v. Carp. Bucov.) şi se gă- 
seşte în apropierea local. Lă- 
puşna, distr. Vijniţa. 

Cincăul (Czinkeu), com. rur., 
distr. Coţman, așezată în masă 
compactă, la o depărtare de 
3 km, de apa Nistrului. 

Suprafaţa 8.74 km.2; po- 
pulaţia 1438 locuitori ruteni, 
gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra 
„Satului cu 1400 locuitori că- 
tunele Horodiştea și Nahaiar- 
nine (Na Fajarnyne). 

Prin drumuri de ţară co-. 
munică cu comuna Vasili, 
de care este lipită cu comuna 
Toutry, precum şi cu drumul 
princip. Cernăuţi-Zaleszezyhki. 

Are un oficii: poştal, o şcoală 
populară cu o clasă şi o bise- 
rică parohială cu hramul „Sf, 
Treime“: 
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La 1776, era în posesia ma- 
zililor Ioniţă Volcinschi, Ma- 
noli Tabora şi Mihalachi Giur- 

-giuvan, - 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 1759 hect. 
pămint arabil, 13 hect. finaţuri, 

7 hect. 50 a. grădini, 85 hect. 

islaz, 6 hect. pădure şi 8 hect. 
heleştee. 

Are 118 cai, 136 vite cornute, 
425 oi, 90 porci şi 75 stupi. 

Cincăul, moșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 10.63 lkm.2; po- 
pulaţia 139 locuitori, în majo- 
rilate israeliți, restul ruteni 
gr. or. rom, cat. şi poloni. 

Ciocanul, vechii cătun, pendinte 

de com. rur. Ruşii-Moldoviţei, 
distr. Cîimpu-Lung. 

Ciocanul, fermă, pendinte de 
„ moşia cu adm. spec. Stupca, 

distr. Gurahumora. 

Are 2 case şi 9 locuitori. 

Ciocanul, pirîă, all. pe dr. Mol- 

doviţei, izvoraşte de sub cul- 
mea Demacuşei şi după ce mai 

„primeşte piriiaşul Cremeniștea, 
se varsă în Moldoviţa, în faţa 
punctului așa numit Şesul Maă- 
năstirci. | 

Ciocăneşti, com. rur., distr. 

Cimpulung, aşezată pe riul Bis- 
trița Aurie la N. de Iacobeni. 

Suprafaţa 94.43 lkm.:; po- 
„pulaţia 835 locuitori, romini; 
relig. gr. or., precum şi pu- 
ini germani şi israeliți. 

Se compune: 1). din satul 

cu acelaș nume, care împreună 
cu tirlele Orata şi Recea are 
125 locuitori; şi 2) din cătu- 
nele Botuşel, Breaza şi Suhard 
(v. fie-care). 

Se află lingă drumul princip.   

CIORNIŞUL 

 Tacobeni-Cîrlibaba ;are o şcoală 
populară cu o clasă şi o bi- 
serică parohială cu hramul 
„Adorm. M. D.« 

Aci se aflaă odinioară mine 
de plumb, cari azi sunt pă- 
răsite, 

Populaţia se ocupă cu pră- 
sila de oi, cu exploatarea de 
păduri şi cu plutaritul pe Bis- 
trița Aurie, 
Comuna posedă 17 hcct. 

50 a. loc arabil, 681 hect. fi- 
națuri, 2 hect. grădini, 552 
hect. islaz, 1154 hect, poeni, 
6933 hect. pădure. 

Se găsesc 74 cai, 923 vite 
mari cornute, 1713 oi, 181 porci 
Şi 3+ stupi. 

Cioctlca (Czoliellsa), pădure, 
pe malul sting al Siretului, 
aproape de com. Şipot, între 
piracle Isvorul Mic şi Petro- 
văţ, distr, Vijniţa. 

Ciocîlca, spinare muintoasă, 
formează una din ramificările 
de N. ale Carpaţilor Păduroși 
(v. Carpaţii Bucovinei), 

Cioflăul, culme, intermediară, 
care leagă Poiana Mărului cu 
culmile Călugărița și Obcina 
Cacica; ţin împreună de sis- 
temul muntos Obcina Mare 
sau Arşiţa (v. Carpaţii Buco- 

"vinei). Are şi un pisc cu a- 
celaş nume (1065 m.) 

Cioralecul (Czoralek), cătun, 
pendinte de com. rur. Sergieni, 
distr. Vijniţa. 

Are 7 case şi 31 locuitori, 
“huţani gr. or. 

Ciornişul, pirtiaș, izvoraște de 
“Sub poalele muntelui Şurdin 
Şi împreună cu piraiele: Bur- 
sucă-Zubriniţa-Izvoraş (Zwa- 
ricz) Petrovăţ formează înce- 
puturile Siretului Marc.



CIORNOHUZE 

Ciornohuze (Czornohuzy), corn. 
ur., distr. Vijniţa, aşezată pe 

partea dreaptă a riului Cere- 
muș, între Vijniţa şi Ispas. 

Suprafaţa 33.23 km? îm- 
preună cu Bahna, Rivna, Vi- 
jenca şi Vijniţa; populaţia 1412 
locuitori, ruteni relig. gr. or. 
Și puțini israeliți. 

Cuprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 1396 locuitori şi că- 
tunul Luh (v. Luh, cătun). 
„Este lipită de drumul distr. 
Vijniţa-Văşcăuţ, precum şi de 
linia ferată locală Nepolocăuţ- 
Vijniţa; are o şcoală popu- 
lară cu o clasă şi o biserică 
parohială cu hramul „Naşterea 
M.-D.“ de care ţine şi Solo- 
nețul-pe-Ceremuş. cite o parte 
din Bahna şi din Ispas, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu prăsila de vite. 

Se găsesc 24 cai, 364 vite 
cornute, 16 oi, 209 porci, 2 
stupi. 

Ciornohuze-Ispas (Czornohuzy- 
ispas), sat, care, împreună cu 
satul de reşedinţă Ispas şi cu 
satul Măidan Ispas, formează 
com. rur. Ispas, distr. Vijniţa. 
„Are 394 locuitori, ruteni, gr. 
or., cari ţin de parohia din 
Ciornohuze. 

Ciornohuze-Ispas (Czornohuzy- 
Ispas), tirlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. ispas, distr. 
Vijniţa. 

Are o singură casă și 7 lo- 
cuitori. 

Ciornolozii, firiă, pendinte de 
moşia cu adm. part. Sf. Onu- 
frei, distr. Siret. 

Ciotina, cătun, pendinte de com. 
rur. Iacobeni, distr.Cimpulung. 

Are 4 case şi 24 locuitori. 

Ciotina, piriii, afluent pe dr. Bis- 

  

  

64 

triţei, izvorăște în apropierea 
muntelui Gura - Pieile şi se 
varsă în ea, după ce primeşte 
ca mic afluent piriul Vacaria, 
mai jos de com. Iacobeni, 
distr. Cimpulung. 

Ciota, deal, 485 m. alt., în partea 
de E. a localităței Burla, distr. 
Rădăuţi, formînd hotarul între 
acest distr. şi Gurahumora. 

Ciovnic (Czownyk), firlă, pen- 
dinte de moșia Onut pr. zisă, 
care la rindu-i este o parte din 
moşia cu adm. part. Onut, distr. 
Coţman. 

Cipelmoca (Czypelmoka, adică 
Ciapli Noga, care ar. în- 
semna pe romineşte piciorul 

“cocorului), munte, 1382 m. 
înălțime, ţine de şirul carpatin 
al Tomnaticului (v. Carpaţii 
Bucovinei) şi se găseşte în a- 
propierea localităţi Storoneţ- 
Putila, distr, Vijniţa. 

Cireşnia ( Czirosznia ), culme, 
878 m. înaltă, ţine de spinarea 
carpatină Cruhla (v. Carp. 
Bucovinei). 

Cireşi, com. rur., distr. Storo- 
jineţul, aşezată pe dreapta Si- 
retului-Mic. 

Suprafața 6.22 lkm2; “popu- 
laţia 1019 locuitori în mare 

„majoritate romini; relig. gr. or. 
Este tăiată de drumul dis- 

trictual Bănila Moldovenească- 
Budineţ. 

Are o şcoală pop. cu o clasă; 
ține de biserica parohială din 
Budineţ, cu hramul „Sf. Ar- 
hangheli Mihail şi Gavril“: 

Aci se află un ferestrâu cu 
aburi şi o fabrică de spirt. 

Populaţia odinioară mai mult 
ruteană este azi aproape cu 
desevirşire rominească şi se 
ocupă cu creșterea vitelor şi 
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cu agricultura; cei săraci cu 
tăiatul pădurilor. 
Comuna posedă împreună 

cu satul Opaeţ, .625 hect, paă- 
mint arabil, 483 hect. finaţuri, 
12 hect. grădini, 254 hecl. izlaz, 
1480 hect. pădure. 

€ e găsesc 67 cai, 568 vite 
cornute,24 oi, 247 porci şi 77 
stupi. 

Cireşi-Abramovici, moșie, cu 
administraţie specială, distr, 
Storojineţ. 

Suprafaţa 14.68 lkm?; popu- 
laţia 200 locuitori, în majori- 
tate ruteni aduşi din Galiţia, 
restul israeliți şi poloni. 

Cireşi- -Grigorcea, moșie boe- 
-rească, cu administraţie spe- 
cială, distr. Storojineţ. 

Suprafaţa 5.20 km*; popu- 
„laţia 153 locuitori, în majori. 
tate ruteni, restul romini, is- 

raeliţi şi poloni. 

Cireşi - Sahnovici, moșie, cu 
administraţie specială, distr. 
Storojineţ. 

Suprafaţa 3.21 km?; popu- 
laţia 14 locuitori, dintre cari 
10 romini gr. or. şi 4 israeliți. 

Cistra, piriă, afluent pe dr. Dor- 
nci, izvoraşte de sub poalele 
culmei Dealul-Cisira şi, după 
ce udă poalele masivului mun- 

tos Piluganii - Predenilor, se 
varsă în Dorna, mai sus de aşa 

numita Poiana Țiganilor, distr, 
Cimpulung. 

Ciudeiul, tirg, în disir. Storo- 

jineţ uşezat pe piriul cu ace- 
laş nume, la confluenţa sa cu 
Sireţelul. 

Suprafaţa 17.69 km?*; popu- 
laţia 2331 locuitori, în majo- 
ritate romini; relig. gr. or. 

Este tăiat de drumul mare 
Storojineţ-Vicovul de Sus şi
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unit cu Pătrăuții de jos prin- 
tr'un drum comunal; staţiune 
de drum de fer a liniei Ciudeiă- 
Carapciu pe Siret, unită şi ca 
cu linia Storojineţ-Hliboca. 

Are un oficii telegrafo-poş- 
tal; o perceptorie; 2 şcoale cu 
cite 4 clase şi o biserică paro- 
hială cu hramul „Sf. Nicolae“. 

Ciudeiul este insemnat pen- 
tru cantitatea mare de lemne 
ce se aduc la gara sa din 
valea Siretului Mic. 
Tradiţia povesteşte despre un 

izvor miraculos de apă ce sar 
fi aflat în această localitate și 
la care veniau oameni din toate 
părţile spre a se vindeca de 
boale de ochi. De la cuvântul 
slav „Ciudo“ (minune), pare 
că se trage şi numele locali- 
tăţei. 

Populaţia se ocupă cu co- 
merţul, cu agricultura şi creşte- 
rea vitelor. 
Comuna posedă 1065 hect. 

pămint arabil, 374 hect, fina- 
țuri, 14 hect. grădini, 322 hect. 
izlaz, 566 hect. pădure, 

Se găsesc 111 cai, 823 vite 
cornute, 70 de oi, 203porci şi 
75 stupi. 

Ciudeiul, afluent al piriului Se- 
reţel, se varsă în riuleţul Si- 
retul Mic (v. Sireţelul). Izvo- 
raşte din piriiașele Valicul şi 

„Zugraviţa, ce răsar de lingă 
com. “Althiitte, distr. Storojneţ. 

Ciudeiul, moșie, atenenţă a mo- 
şiei Huta-Nouă, distr. Storoji- 
neț. 

Are 52 locuitori, 
străini. 

romini şi 

Ciumărna, sat, distr. Cimpulung, 
aşezat într'o înfundătură a 
piriului cu acelaş nume, a- 
fluente al Moldoviței. 

Suprafaţa 24.04 km.2; popu- 
laţia 309 locuitori, aproape 

6231, — Dicționarul Bucovinei 

  
  

    

exclusiv huțani și ruteni; relig. 
gr. or. 

Cuprinde pe lingă vatra satu- 
lui şi cătunele: Calul, Dum- 
bravnic, Hreţ, Mestecăniş şi 
Tomnatic (v. fiecare). 

Are o biserică filială cu 
hramul „Sf. Nicolae“, depin- 
zind de bis. parohială din Vatra 
Moldoviței. 

A fost întemeiat pe cit se 
spune de dezertori ruşi. 

După tradiţiune, acest sat 
a fost cuibul unor renumiţi 
hoţi de boi, de la care a ră- 
mas, cum crede poporul, o 
mulţime de comori ascunse 
în pădurea Smidovata. 

Intre anii 1840—54 se aflaă 
aci mine de fer ale căror urme 
se văd şi astăzi în cătunul 
alenent Mestecăniş. Aceste 
mine aparţineau familiei Manz. 

Populaţia, formată în majo- 
ritate din Huţani, se ocupă cu 
prăsila de vite şi cu exploa- 
larea pădurilor. 
Comuna posedă 14 hect, 

pămint arabil, 420 hect. fina- 
țuri, 1 hect. 50 a. grădini, 
520 hect. izlaz, 17 hect. poeni, 
1409 hect. pădure. 

Se găsesc 38 cai, 297 vite 
cornute, 350 oi, 115 porci şi 
3 stupl. 

Ciumărna, piriă, afluent pe st. 
riuleţului Moldoviţa, izvoraşte 
in apropierea culmei Orata 
Mare şi, după ce udă satul 
Ciumărna (distr. Cimpulung) 
şi ocoleşte coamele Iealului 
Mănăstirei, se varsă prin Şe- 
sul Mănăstirei în Moldoviţa, 
în faţa înălţimei Runcul-Bou- 
lui, com. Vatra Moldoviţa, 
distr. Cimpulung. 

Ciunbreana, îîrlă, pendinte de 
moșia Stupca, pr. zisă, ce ţine 
de corpul moşiei cu adm. spec. 
Stugca, distr. Gurahumora. 

  
  

Ciunciul Roşu, înălțime de 888 
m., între piracle Voivodeasa 
şi Bereheza, la N.V. de com. 
Sucevita, distr. Rădăuţi. 

Ciunciurile, piriu, pe st. piriu-. 

lui Stupca; se varsă în Su- 

ceava la poalele culmei Ise- 
noaia, nu departe de muntele 

Ciunciurile, distr. Suceava; 

primeşte, lingă satul Drăgoeşti, 
afluentul cu acelaş nume, ce 

se varsă în piriul Stupca, mai 
sus de punctul Balta-Rotundă 
in apropierea com. loseftalva 
sau Tolova, distr. "Gurahu- 
mora. 

Ciungii, îndlfinae, ce ţine de 
reg. de coline dintre Moldova 
şi Suceava, distr. Suceava, şi 
are ca ramificaţiuni înălțimile 
Budeganul şi Corceanul. Virfu- 
rile proeminente se ridic la 692 
m. nu departe de “căt. Pălti- 
noasa, distr. Gurahumora. 

Cîmpul-Mare, fîrlă, pendinte de 
com. rur. Frătăuţul Noă, distr. 
Rădăuţi, 

Are 3 case şi 5 locuitor. 

Cîmpulung, district, cuprinzind 
în sine ocolurile judecătoreşti 
Cimpulungşi Dorna- Vatra,are 
o suprafaţă de 2350 km. pătraţi ' 
cu peste 60.000 locuitori. A cest 
district se mărginește la E. 
cu districtul Gurahumora, la 
N. cu cel al Rădăuţului, la 
V. cu Transilvania şi Ungaria, 
iar la S. cu regatul Rominiei. 

Acest distr. situat in regiu- 
nea cu desăvirşire muntoasă 
a Bucovinci, este cu toată lipsa 
destul de mare de pămint ara- 
bil, bogat în deosebite producte 
naturale şi solul său prezintă 
pe lingă o suprafață acoperită 
de păduri preţioase, mai ales 
în molidiş, “straturi minerale 
de o varietate şi imbelșugare, 

y
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ce deschid ţării perspectiva 
unui viitor strălucit. Exploa- 
tările miniere încercate pină 

acum, dacă nu au reuşit din 
pricina instalaţiunilor primi- 
tive,, au ridicat totuşi prospe- 

ritatea districtului, înzestrîn- 

du-l cu drumuri excelente şi 
favorizind în acelaş timp uti- 

lizarea surselor minerale, prin 
„cari localitataa Dorna-Vatra a 

“ devenit astăzi o staţiune bal- 
neară de frunte. Infăţişarea 
pitorescă a întregului district 

a contribuit, de asemenea, ca 
administraţia săi dea o aten- 
țiune deosebită şi districtul a 
fost în totdeauna loc căutat 

în timpul verii. Stabilimentele 

de industrie de lemn spo- 

resc pe zi ce trece, încit dis- 

trictul Cimpulungului prezintă 
pretutindenea: o mare dezvol- 
tare. | 

- Populaţiunea sa rurală este 
aproape exclusit rominească, 
afară de Ruşi-Moldoviţa, Ciu- 

mărna, Moldova, ş. a. citeva 
localităţi de munte colonizate 

prin Huţani emigraţi din distr. 

Vijniţei, aşa numiții brănişteni 

(vezi Vijniţa.distr.Istor.). Afară 
de aceşti locuitori, cari ţin de 
religia ortodoxă, ca şi Rominii, 

districtul mai are însă și co- 
lonii nemţeşti, aduse din dife- 

rite părţi ale Germaniei şi. 
Austriei cu ocazia înființării 
stabilimentelor miniere (Iaco- 
beni, Pojorita, Eisenau, ş.a.), 

locuitori cari sunt parte de re- 
ligie catolică, parte protestantă. 
Incolo tipul general al acestui 
district îl prezintă romînizmul 
cel mai curat şi atit graiul, 

“cît şi portul poporului de la 
țară sa .conservat. aproape 

nealterat, în ciuda tuturor in- 

fluenţelor străine de la luarea 

Bucovinci încoace. Mai ales 
fizicul oamenilor de la satele 
mai retrase este impunător şi   
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nu mai puţin de admirat este 
curăţenia moravurilor acestor 

locuitori de viţă veche. 

Apa care udă de preferinţă 
districtul Cimpulung este Bis- 
triţa supranumită Aurie, de pe 
“urma nisipului amestecat cu 

aur, cel aduc une-ori afluenții 

Bistriţei in jurul localității 
Cirlibaba şi din care extrăgeau 
în vremuri locuitorii ţigani (au- 

rari) mici cantităţi de aur. 

Bistriţa vine din Maramureş 
şi traversind districtul de la 

Cirlibaba în direcţie oblică, o 
părăseşte mai jos de Dorna, 
pentru a trece în Rominia. 
Districtul mai este însă udat 

aproape în curs pararel cu riul 

Bistriţei, şi de Moldova, care 
iși continuă calea încă distanță 
bună prin Bucovina, udind şi 
distr. învecinat Gurahumora. 
Piciorul posterior al configu- 
raţiei Bucovinei este la rîndul 

saii oarecum detrunchiat de 

corpul geografic al Bucovinei 
prin un'al treilea rîu destul 

de important, adică Dorna, 

care se varsă în Bistriţa. Dea- 
supra acestei confluenţe, adică 

în dreptul tirgului Dorna-Va- 
tra, se înalță şi munţii cei mai 
ridicaţi ai Carpaţilor bucovi- 
neni, Giumalăul (1958 m.) şi 
Rarăul (1657 m). cu faimoa- 
sele sale formaţiuni stincoase, 
Pietrele. Doamnei. 

Districtul este străbătut de 
marele drum carpatin, care 
duce de la Cimpulung prin 
Dorna în Transilvania şi se 
bifurcă la Iacobeni într'o şo- 
sea nu mai puţin artistic con- 
struită, ce apucă prin Cirliba- 
ba, spre Maramureş. Pe lingă 
acest drum măiestru, construit 

de inginerii militari ai guver- 
nului austriac în "vedere că 
Bucovina era petec de pămînt 
strategic, ce unia' Galiţia cu 
Transilvania, districtul mai   
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are şi alte cîteva căi de co- 
municaţie practicabile. De ciţi- 
va ani încoace linia ferată lo- 
cală ce se desprinde din calea 
principală Lemberg-Cernăuţi- 
laşi (în staţia Hatna), se în- 
tinde chiar pănă în Dorna- 

Vatra, avind şi o bifurcaţie 
ce duce de la tirgul Vama la 

Rușii - Moldoviţa. Prin acest 
drum de fer bogăţiile în lem- 
nărie fină ale Bucovinei ai 
ajuns să fie exportate în toate 
regiunile lumei și o sumă de 
stabilimente industriale noi au 
răsărit prin diferite localităţi 
muntoase ale districtului. 

Populaţiunea rurală se ocu- 
pă cu creşterea vitelor cornute 

Şi a oilor, însă şi cu păduritul 
(facerea de şindrile - şi lucrul 
la ferestraie), care”i aduce mare 
venit. Această înflorire indu- 
strială aă şi salvat mulţimea 
de colonişti germani rămaşi 
pe urma minelor de fer pără- 
site, şi cari astăzi îşi pot ciş- 
tiga hrana zilnică. Apropierea 

hotarului rominesc contribue 
deasemenea mult la prosperi- 
tatea 'economică a districtului, 
favorizind şi negoţul reciproc. 

Districtul Cimpulung, care 
făcea pe vremea domniei mol- 

dovene parte 'din ţinutul Su- 
cevei, era în mare parte pro- 
prietate domnească; :popula- 

țiunea se bucura însă de oare 
cari drepturi speciale. În cele 
15: sate, cari alcătuiaii această 

parte privilegiată a Moldovei, 

domnul îşi avea vornicii săi 
delegaţi, cari cirmuiaă cu mare 

băgare de samă pe aceşti scu- 

telnici adese ori prea aplicaţi 
la răzvrătiri. Aşa de exemplu 
dările către domn, le hotărau 

Cimpulungenii ci înşii.: Sunt 
cunoscute prea bine certurile 
nesfirşite ce le aveau ei cu 
minăstirea Moldoviței, care 
avea şi dinsa proprietăţi în-
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tinse în părţile acelea şi stă- 
ruia mereu de a înfrina unele 

din drepturile samovolnice ale 

muntenilor, deveniți în cele 
din urmă, precum ne spun 

cronicele, semeţi peste fire şi 

inaccesibili pentru mina de rind 
a legilor. Da 

După statistica din urmă 
distr. Cimpulung prezintă ca 

proprictate: 2345 hect. pămînt 

arabil, 40.397 hect. finaţuri, 
283 hect. grădini, 2+.559 hect. 
izlaz,12.863 hect. poieni 150.781 
hect. pădure. Animale domes- 
tice erai 4253 cai, 37.172 vite 

mari cornute, 5:3.449 oi, 11.709 

porci. Soc. posedă şi 2404 stupi. 

Cîmpulung, oraș, centrul dis- 
trictului politic şi al ocolului 
judecătoresc cu acelaș nume, 
este situat pe malul drept al 
riului Moldova, la piciorul mun- 

ților Măgura şi Runcu. Arc o 
suprafaţă de 139 km. pătr. cu 
7000 de locuitori, din cari Ro- 
minii formează marea majori- 
tate,iar restul se compune din 
evrei şi germani. 

Ca localitate cu titlu de oraş 
comuna se compune pe lingă 

centrul Cimpulung din urmă- 
toarele mahalale: Cocoşul, Iz- 
vorul Alb, Piriul Corlăţeni, 
Piriul Lelei, Piriul Morii, Sub 

Muncele, Valea Saca, Vico- 

vanu şi tirlele Hurgiş și Va- 
lea Caselor. 

Oraşul este străbătut de dru- 
mul mare carpatin, ce vine 
din spre Gurahumora şi duce 
în Transilvania, apoi mai este 

centrul uni rețele de cîteva 
alte drumuri districtuale. Prin 
Cimpulung trece însă şi linia 
ferată locală Hatna, Dorna- 

Vatra avind aci două staţiuni, 
la ambele capete ale orașului. 

Cimpulungul este sediul 
unui căpitan districtual (pre- 

fect), a unei judecătorii şi per-   
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ceptorii; are două şcoli popu- 
lare de cite şase clase şi două 
de cite 3 clase, precum şi o 

şcoală industrială pentru lu- 
crarea lemnului. Are un spi- 
tal destul de mare, diferite in- 

stitute de credit şi un cabinet 
de lectură romin. 

Cultul populaţiunei ortodoxe 
este îngrijit de patru biserici, 
din care prima 'e în partea de 

de sus a oraşului, cu hramul 
„Adormirea Maicci Domnului“ 

Şi a fost zidită 1823 de diaconul 
Miron Ciupercă, avind ca fi- 
lială și o clădire deosebită cu 
hramul „Naşterei Domnului,“ 
clădită la 1813. A doua biserică 

principală este cea din mijlo- 
cul oraşului, cu hramul „Sf. 

Nicolae“, zidită de curind pe 

locul unde fusese intemeiată la 
1698 de domnii Moldovei Ioan 
şi Toader Calinah, clădirea ve- 
che de lemn, dăruită în urmă 

satului Ciumirna. A' treia bi- 
serică şi cea mai mare, cu 

hramul „Naşterei Maicei Dom- 
nului“ şi care deserveşte par- 

tea de jos a oraşului, a fost 

zidită la 1854 de Ioniţă Şal- 

variu din fundul Moldovei. 
Afară de asta se află la Cim- 
pulung o bisericuță pentru 
catolici şi protestanți și o ca- 
pelă greco-catolică. 

Istoricul oraşului își are în- 
ceputurile sale deja în veacul 
al doisprezecilea, cînd s'a fun- 

dat, după cum se crede, în re- 

giunca accasta prima republică 

moldovenească, alcătuită pro- 

babil din Rominii de peste 
- Carpaţi, emigraţi din cine ştie 

ce pricină. Această republică 
a trăit în neatirnare relativă a 

acelor vremuri timp de 100 

de ani, pănă a fost în sfirşit 
încorporată în noul principat 

al Moldovei intemeiat de Dra- 

goş-Vodă. Deşi expusă inva- 
ziunilor celor ce căutau trecă-   
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toarea cea mai lesnicioasă prin 
Carpaţi, Cimpulungenii , ai 
ştiut să'şi păstreze mult timp 

autonomia 'lor, dovadă că şi 
domnitorii Moldovei erau siliţi 
să le acorde tot felul de pri- 

vilegii, ce concordau cu meri- 
tele Cimpulungenilor ca apă- 
rători ai hotarelor tări. Ei 
își alegeaă vornicii singuri sati 
primiati pe cei recomandaţi de 

Vodă, plătiau dări mai mult 
“de bună voie şi erau scutiţi 
de multe obligaţiuni generale 
celorlalți supuși. 

Imprejurimea Cimpulungu- 
lui este extrem de roman- 
tică, mai ales Rarăul apropiat 

cu Pietrele Doamnti şi Valea 
Deei 1%%iri, cari sunt foarte 

căutate în timp de vară de 
numeroşi excursionişti. 

Proprietatea comunei după 

ultima statistică se compune 
din: 295 hect. pămînt arabil, 
3169 hect. finaţuri, 57 hect. gră- 
dini, 1117 hect. imaşuri,: 697 

hect. poeni şi 7545 hect. pă. - 

duri. Animale domestice nu- 
măra comuna: 478 cai, 2708 

vite cornute, 5610 oi, 1005 
porci. Soc. au şi 276 stupi. 

Cîndrenii, cătun, pendinte de 

com. rur. Dorna-Cindreni, distr. 
Cimpulung. 

Are 16 case şi 77 locuitori, 
romini, gr. or. 

Cîrlibaba, corn. rur., distr. Cim- 
pulung, aşezată întrun ţinut 
f. pitoresc, la confluenţa riu- 
leţului cu acelaş nume, cu riul 
Bistriţa Aurie, în faţa locali- 
tăţii ungureşti Ludwigsdort. 

Suprafața 25. 86 km.?; po- 
pulaţia 415 locuitori în majo- 
ritate ruteni de rel. gr. or. 

Se compune din următoarele 
cătune: Fluturica, Ildul, Mă- 

gura, Prislop, Tătarca şi Ţa- 
pul (v. fie-care).
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Este străbătută de drumul 
princ. Iacobeni-Cirlibaba, con- 
struit cu multă artă, care trece 
apoi în Transilvania, avind o 
bifurcaţie spre Maramureş. 

Are un oficiu poştal; o şcoa- 
lă populară cu o clasă şi o bi- 
serică locală cu hramul „Sf. 
Ap. Petru şi Pavel“ 

La 1775, nu exista această 
comună, Ea a fost înființată 
la 1797, cînd descoperindu-se 
în acest. loc mine de argint şi 
de plumb, un oare care Manz 
a întemeiat aci o colonie de mi- 
neri numită Mariensee, unde 
sau stabilit îndată numeroase 
familii deGermani. Aceste mine 
sunț părăsite astă-zi, . 

In partea de V. a comunei, 
lingă riuleţul Cibău, s'au găsit 
acum vre-o 40 de ani un coil, 
o scară de șea şi diferite obiecte 
de piatră. 

Populaţia cătunelor, formată 
din Huţani, și aceia a centru- 
lui din rămăşiţe de colonişti, 
se ocupă cu prăsila de oi, cu 
exploatarea de păduri şi cu plu- 
tărilul. 
Comuna posedă 14 hect. 50 

ar. păminturi arabile, 719 hect, 
finaţuri, 54,50 a. grădini, 521 
hect. islaz 1167 poeni şi 2050 
hect. pădure. 

Se găsesc. 56 cai, 422 vite 
cornute, 490 oi şi 79 porci. 

Cîrlibaba, moșie, cu adm. spec., 
distr. Cimpulung. 

„ Suprafaţa 19.57 km:; po- 
pulaţia 445 locuitori, germani, 
isracliţi şi puţini romini. 

Cîrlibaba, piriu, afluent pe st. 
Bistriţei, își adună apele din 
isvoarele Bahna Şi Doscina, iz- 
voraște între şirurile muntoase 
Stara Vipcina şi Tomnatic- 
Dărimoisa,nu departe de trecă- 
toarea Lucava (distr. Rădăuţi) 
şi se varsă în Bistriţa, care 

  

  

lingă com. Cirlibaba, după ce 
mai primeşte în sine piriiaşe, 
are la rindul săi trei afluenţi 
cu numele de Tatarca de Sus, 
Tatarca de Jos şi 'Tatarca- 
Potoc. 

Cîrlibaba (Munţii Cirlibaba ), 
creasta muntoasă dintre piriul 
Cirlibaba şi valea riului Cibău 
care se termină la sud cu mun- 
tele Fluturica, d'asupra rîului 
Bistriţei. (v. Carpaţii Bucovi- 
nei): Punctul culminant alaces- 
lei creste muntoase strimte însă 
înalte este muntele "Țapul cu 
1663 m, 

Cîrligata, deal (490 m.), distr. 
Storojineţ; se mărginește la 
S. cu com. Neuhiitte, la N. cu 
Tandoaea, la V. cu Batarani şi 
la E. cu cimpul Dunăvăţului. 

Cîrligata,crîng,distr. Storojineţ, 
continuare spre riulețul Ciu- 
deiu, a pădurei Zubroviţa. 

Clădita-Mare, munte, 1072 m. 
înălţ., făcînd parte din culmea 
Ciumărna, cam la S. E. de 
com. rur. Stulpicani, districtul 
Cimpulung, formînd hotarul 
între Bucovina şi Rominia. 

Clădita-Mică, cătun, pendinte 
de com. rur. Negrileasa, distr, 
Cimpulung. Are 5 case Şi 28 
locuitori 

Clădita-Mică, munte, 996 m. 
înălţ., făcind parte din cul- 
mea Ciumărna la S. V. de 
Clădita-Mică şi la S. E. de! 
com. rur. Stulpicani, distr. 
Cimpulung. . 

Clevchisca Chicera (Klewliw.. 
ska IKyczera), cătun, pendinte 
de com. rur. Sergieni, distr. 
Vijniţa. 

Are 3 case şi 17 locuitori. 

    
  

Cliffi, poiană, distr. Cimpulung, 
1175 m. alt.,la S.-E. de mun- 
tele cu acelaşi nume. | 

CIiffi, munte, 1376 m. alt., fă- 
cînd parte din culmea Grebe- 
nul, între Tarniţa la N. și Alu- 
nişul la S., distr. Cimpulung; 
formează hotarul între Buco- 
vina şi Rominia. 

Climăuţi, com. rur., distr. Si- 
ret, aşezată pe piriul cu acelaşi 
nume, între Băiuţi şi hotarul 
cu distr. Rădăuți, precum şi în 

"vecinătatea comunei Fintina- 
Albă. 

Suprafaţa 10.75 km.:; po- 
pulaţia 1309 locuitori lipoveni 
de secta bespopovţilor (fără 
preoți). | 

Este străbătută de. drumul 
distr. Siret-Fintina-Albă; are 
0 şcoală populară cu o clasă 
şi o biserică filială cu hramul 
„Sf. Nicolae“; atenenţă a pa- 

rohiei din Costișa,pentru puţinii 
locuitoni de rit. gr. or. | 

Această comună este men- 
ționată, pentru prima dată, în- 
tr'un hrisov din 31 Martie 1490, 
al lui Ştefan-cel-Mare. La 1776, 
era în posesia mănăstirei Put- 
na. În 1780, s'a aşezat aci o 
puternică colonie de Lipoveni 

„Yeniţi din Moldova. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

- cultura, cu negoțul de poame, şi 
cu creşterea vitelor. Este foarte 
mult căutată însă pentru să- 
pături de iazuri, ş. a. 
Comuna posedă 880 hect, 

pămint arabil, 67 hect. fina- 
ţuri, 39 hect. grădini, 2 hect, 
50 arii izlaz, 44 hect, pă- 
dure. 

Se găsesc 297 cai, 278 -vite 
cornute, 290 porci şi 24 stupi. 

Climăuţi cu Fîntîna-Albă, 720- 
șie, cu adm. part., districtul 
Siret,



CLIMĂUȚUL i 

Suprafaţa 2.59 km.2. Este 
acoperită cu păduri şi livezi, 

Climăuţul, pirîă, afl. pe st. Su- 
cevei, izvoraşte mai sus de 
localit. Fintina-Albă şi, după 
ce udă sat. Climăuţi, se varsă 
în Suceava, şi lingă com. An- 
dreasfalva, distr. Rădăuţ. 

Clişcăuţi. V. Ostriţa, 

Cliveşti (Chliwestie), core. rur., 
distr. Coţman, aşezată în masă 
compactă, nu departe de pi- 
riul Soviţa, între comunele Ha- 
vrileşti şi Stauceni. 

Suprafaţa 7.23 km.*; popu- 
laţia 1230 locuitori, ruteni, de 
relig. gr. or. 

Este în apropiere de drumul 
disir, Nepolocăuţi - Stăuceni ; 
are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Arh. Mihail:. 

Această comună s'a inființat 
pe teritoriul satului vechii 
Clivodin, probabil imediat după 
anul 1503, cind printr'un hri- 
sov, Ştefan-cel-Mare confirmă 
dreptul de proprietate - asupra 
acestui sat episcopiei de Ră- 
dăuți, 

Aci Sau găsit numeroase 
obiecte din epoca preistorică, 
O fabrică de spirt, admirabil 
organizată, funcţionează în a- 
ceastă localitate. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 
Comuna posedă 999 hect, 

pămint arabil, 59 hect. finațuri, 
9 hect. grădini, 1+ hect. izlaz, 
118 hect. păduri şi 3 hect, he- 
leştee. 

Se găsesc 45 cai, 233 vite 
cornute, 36| oi, 64 porci Și 20 
de stupi. | - 

Cliveşti, moșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. | 

Suprafaţa 5.11 km.:; popu- 
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laţia 63 locuitori, în majoritate 

isracliţi, restul poloni şi ru- 
teni. 

Clivodin (rut. Kliwodin), cor. 
rur., distr. Coţman, aşezată 

jîn masă compactă pe partea 

dreală a piriului Soviţa, mai 
la N. de tirgul Coţman, între 

com. Suchovercha și Davideşti. 
- Suprafața 10.49 km.?; po- 

pulaţia 1584 locuitori, ruteni 
de relig. gr. or. precum şi 

ceva israeliți şi foarte puţini 
romini, 

Se află lingă drumul ptin- 
cipal Zaleszezyki - Cernăuţi ; 
este legată prin drumuri de 
țară cu comunele vecine sus 
menţionate. 

Această comună este așe- 
zată pe un teritoriă, numit 
odată Coţmanul-Mare. 

Intr'un hrisov din anul 1503, 

al lui Stefan-cel-Mare, se con- 

firmă proprietatea episcopiei 

de Rădăuţi asupra acestei co- 
munc. Într'un alt hrisov din 

6 Oct. 1519, al lui Ştefan Bog- 
dan, se spune că pe teritoriul 

acestei comune sai întemeiat 
colonii, 

Din pricina mai multor răs- 
hoae, această comună a fost 

distrusă, însă a fost reconsti- 

tuită în anii 1766—67, prin 
colonii de emigraţi din Galiţia. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 833 hect, 
pămint arabil, 16 hect. fina- 

țuri, 4 hect. grădini, 17 hect, 

izlaz, 31| hect. pădure. 

Se găsesc 160 cai, 101 vile 
cornute, 120 oi, 97 porci. 

Clivodin, moșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 0.54 km.; popu- 
laţia 11 locuitori, israeliți. 

Clocucica, suburbie ă oraşului   

COASTA ÎNALTĂ 

“Cernăuţi situată, spre N.-V. de 
acesta pe piriul cu același 
nume... Are aproape 2000 de 
locuitori, toţi romini şi de re- 

ligie gr. or. [i se ocupă cu 
grădinăritul, cu agricultura- 
parte însă cu creșterea de ani, 

male de casă, cu cărăușitul şi 
birjăria şi cu negoţul mic. 

Are o școală pop. de băieţi 
Şi una de fete cu cite 4 cl. şi 
o biserică ort. filială cu hra- 

mul Sf. Treimi, care se afla 
inainte în centrul oraşului Cer- 
năuț. Această biserică a fost 
fondată de fostul episcop al 

Rădăuţului Dositeiii Herescul, 
cu fratele său, medelnicerul 
Ilie şi soţia acestuia. Ecate- 
rina. 

“Partea aceasta a municipiu- 

lui Cernăuţi cra odinioară pro- 
prietatea domnului Moldovei. 

Pentru prima oară se găsește 
pomenită într'un hrisov al lui 

Vasile Lupul din Aprilie 1635 
sub numele de Clacaşna (pro- 
babil de la cuv. clăcaş). 

Suburbia posedă 330 hect. 
de pămint arabil, 60 hect. fi- 
națuri, 85 hect. grădini, 60 

hect. izlaz şi 16 hect: pădure. 

Se găsesc 180 cai, 490 vite 
cornute, 29 oi, 325 porci şi 
52 stupi. 

Clodişoara, pădure, distr. Gura- 

humora, spre S. de Părte- 
Știi-de-Jos, 

Cnişău (Knysziw), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Sergieni, 
distr. Vijniţa. 

Are 10 case şi 38 locuitori. 

"Coasta, deal mic (450 m.) ce 
desparte com. Cupea de Cor- 

cești, cunoscut sub numirea 

de „La Coastă“, distr. Storo- 
jineţ. 

Coasta Inaltă, îndlțire de- 714



COBELA 

m., în partea de N. a virfu- 
lui Şoldan, aproape de com. 
rur. Crasna Ilschi, distr. Sto- 
rojineţ. 

Marginele sale sunt udate 
de 3 ape: Screţelul spre S-E. 
p. Dumitriţa spre N.V. Şi p. 
Hacaci spre N.-E. 

Cobela, firlă, pendinte de moşia 
Camena propriu zisă, care, 
împreună cu cătunul  Hlibi- 
cioc, formează moşia cu adm. 
part. Camena, districtul Cer- 
năuţi, 

Cobilărica, piriu ce izvoraște de 
sub muntele Ostrei de Sud şi 
împreunindu-se cu pir. Ostra 
lingă Butea Floarei, formează 
afluentul pe st. Suhei; se varsă 
în Moldova, distr. Cimpulung 
(v. Ostra şi Suha). 

Cobila, culme, ţine de lanţul 
munţilor Tomnaticului şi se 
ridică d'asupra piriului Ialovi- 
cioara, care o desparte de cul- 
mea arovăţul (v. Carpaţii 
Bucovinei), 

Cobilioara, piriiaș care împreu- 
nă cu Isvorul şi Alunişul for- 
mează începuturile riului Su- 
ceava. Isvorăşte de sub poalele 
muntelui Doșcina şi a culmei 
Douha Riza. 

Cociuba, tirlă, pendinte de moşia 
cu adm. part. Cernăuca, distr, 
Cernăuţi. 

Cocorul, munte, 921 m. alt., la 
S.-E. de oraşul Cimpulung şi 
la V. de piriul Izvorul-Alb, 
face parte din ramificaţiile sis- 
temului muntos Rărăul, distr. 
Cimpulung. 

Cocoşul, cătun, pendinte de com, 
Tur. Breaza, distristul Cimpu- 
lung. 
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Are 214 locuitori, romîni 
gr. or. 

ocoşul, munte, 1071 m. alt., 
mică ramilicaţiea coamei mun-. 
toase Ohbcina-Feredeul, intre 
piraele Izvorul Morii și Cor- 
lăţeni, distr. Cimpulung. 

Colacul, cătun, pendinte de com. 

C 

C 

C 

rur. -Fundul-Moldovii, 
Cimpulung. 

Are 37 case şi 172 locui- 
tori, 

distr. 

olacul, complex de mici dea- 
luri acoperite cu livezi şi crîn- 
guri, în parlea de N. a pădure 
cu acelaş nume, distr. Cimpu- 
lung. 

olanul, pirîiaș, izvoraşte de 
sub muntele Virful Şoldan, 
distr. Storojneţ şi se revarsă 
lingă Lunca Frumoasă în pîriul 
Sireţel (v. Sireţel). 

olbul, Piri, afluent pe st. 
„Bistriţei, izvoraşte de sub poa- 

C 

C 

C 

lele muntelui Piatra-Stinei Şi 
se varsă în Bistriţa străbătind 
mai întîi culmea Dealu-Crelu, 
distr. Cimpulung. 

omanul, tirlă, pendinte, de 
moșia cu adm. spec Solca distr, 
Gurahumora. ! 

omarne, cătun, pendinte de 
satul de reşedinţă Plosca, com. 
rur. Plosca, distr. Vijniţa. 

Are 14 case şi 57 locuitori 
Huţani. 

omarnicul, munte, ţine de cul- 
mea Bobeica (v. Carpaţii Buco- 
vinei, Obcina Mare) are o inăl- 
ţime de 1186 m. şi formează 
hotarul între districtele Cimpu- 
lung şi Gurahumora. 

Comaşivca (Komasziwka), tirlă, 

  
    

COMĂREȘTI 

pendinte de com. rur. Bojanc- 
zuk, distr. Coţman. 

Comăneşti, com. rur., distr, 
Suceava, aşezată pe piriul 
Botuşana, afluent al piriului 
Soloneţ. 

Suprafaţa: 9.44 km.2; popu- 
laţia 1247 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Este în apropierea drumului 
distr. Cacica-Suceava; haltă a 
liniei ferate Hatna-Cimpulung. 

Are o şcoală populară cu 
o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D«., 

La 1776, jumătate era în 
posesia mazilului Simion Tău- 
tul, carea zidit aci în anul 1772 
o biserică; cealaltă jumătate 
era în posesia mînăstirei Hu- 
morului. | 
Comuna şi-a luat numirea 

probabil de la o colonie de 
Cumani ce sa stabilit în tim- 
puri -aci. | 

In Comăneştise află o fabrică 
de spirt. 

Populaţiaseocupă cuagricul- 
tura şi creșterea vitelor. 
Comuna posedă 821 hect. 

pămint arabil, 110 hect. fina- 
țuri, 11 hect. grădini, 136 hect. 
islaz, 115 hect. pădure. |. 

Se găsesc 65 cai, 381 vite 
cornute, 184 oi, 369 porci, 72 
stupi. 

- Comăreşti, com. rur., distr 
Strojireţ, aşezată pe malul 
drept al Siretului, între Ja- 
dova şi Panca. 

Suprafaţa 3.95 km.?; popu- 
laţia 956 locuitori, ruteni re- 
lig. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului şi din cătunele Biscăă 
Şi Tisovăţul. 

În apropiere se află drumul 
distr., Berhomel-Storojineţ, de _- 
care  Comăreşti este legat 
printr'un bun drum comunal;



» Comăreşti-Slobozia,: sau Fînti- 

COMĂREȘTI-BECĂUS 

de asemenea e: legat şi cu 
Comăreşti-Slobozia. 

E staţie de drum de fer a 

liniei Berhomet-Hliboca. 
Are o şcoală populară cu 

o clasă; o biserică parohială 
cu hramul „Adormirea N... 

D.* de care ţin cătunele Bes- 
căă și Tisovăţul. 

La 1776 era în posesia 
protopopului Eftimie. 

De Comăreşti ţine pădurea 
_Fintiniţa. În această pădure 
se află Movila 'Jazova, pe care 

se văd2 brazi uriași, crescuţi 
la o laltă, cu o înălţime de 

20 m. Este o credinţă în po-+4 
por, că sub aceşti brazi se: 
află o comoară. 

"Poate de aci să provie şi 
numele satului. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 357 hect. 

pămînt arabil, 95 hect. fâna- 

ţuri, 12 hect. grădini, 303 hect, 
izlaz, 1959 hect. pădure. 

Se găsesc 18 cai 444 vite cor- 
nute, 111 oi, 178 porci şi 40 

"de stupi. 

Comăreşti-Biscăii, moşie, cu   administraţie specială, distr. 
Strojoneţ. 

Suprafața 14.34 lkm.?; po- 
pulația 108 locuitori, în maj. 

israeliți şi ruteni; relig. gr. 
or. şi mosaică. 

Comăreşti-Halpern, moşie, cu 
administraţie specială, distr. 
Strojineţ. 

Suprafaţa 5.20 lkm:; pOpu- 
laţia 227 locuitori, în majori- 
ritate ruteni; relig. gr. or. 

Se compune din 2 moşii: 
1) Comărești- Halpern (proprii 
zis) şi 2) Comăreşti- Slobozia- 
Halpern. 

+   „niţa, com. rur., distr. Storo- 
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jineţ, așezată spre | N-E de Co- 
măreşti. 

Suprafaţa 2.43 km?; popu- 
laţia 752 locuitori, ruteni, de 

relig. gr. or. 
Este în apropiere de: dru- 

murile districtuale Storojineţ- 
Sniatin şi Berhomct-Storojineţ, 
precum şi de linia ferată Ber- 

homet-Hliboca. De acestea 2 
din urmă este legată prin 
drumul comunal Comăreşti- 
Slobozia —Gara Comăreşti. 

Posedă o şcoală populară cu 
'o clasă, o biserică particulară 
întreținută de boerul Cal- 

muschi, care are ca atenenţă 
biserica filială din Revna, fostă 
întii Alială a mînăstirei „Schitu 

manere ai 
ze 

_Mare", mai tirziă parohială Şi 
în cele din urmă filială a bi- 

“sericei din Slobozia-Comărești. 
Aci e o colonie de locuitori 

scutelnici (ruptaşi), precum se 

vede chiar din numele Slobo- 
zia, înfiinţată pe domeniul co- 
munei Comăreşi. La 1776 for- 
ma un singur sat şi moşie 
in proprietatea protopopului 
Ettimie, , 

Populaţia se ocupă cu agri- 
- cultura şi creşterea vitelor. 

Comuna posedă 875 hect. 
pămint arabil 444 hect. fina- 
țuri, 750 hect. grădini, 202 
hect. islaz, 1229 hect. pădure. 

Se găsesc 81 cai, 315 vite cor- 

nute, 126 .porci, 87 stupi. 

"Comăreşti - Slobozia - Halpern, 
moșie, cu administraţie spe-: 
cială, atenenţă 'a moșiei Co- 
măreşti-Halrern. 

Are o populaţie de 177 lo- 
cuitori ruteni. 

Comăreşti-Vasilco, moșie, cu 
administraţie specială, -. distr. 
Storojineţ. 

Suprafaţa 45.98 km.2; po- 
" pulaţia 210. locuitori: izraeliţi 
şi. ruteni gr. cat.   

CORCEANUI, 

Coniatin (Koniatyn), corn. rur., 
distr. Vijniţa, așezată pe Ce- 
remuşul Alb, între Dolhopole 
şi Iabloniţa. 

Suprafaţa 21.46 km.2; po- 
pulaţia 1091 locuitori, ruteni, 
de relig. gr. or. 

Se compune: 1) din satul 
de reşedinţă Coniatin, aşezat 
Ja confluenţa piriului cu acelaș 
nume cu Ceremuşul Alb. Are 
393 locuitori şi avind ca că- 

tune atenente Hliboca şi Pleta ; 
şi 2) din satul Semacova (v. 
Semacova, sat). 

Satul de reşedinţă este lingă 
drumul de munte Iabloniţa- 
Stebne; are o şcoală populară 
cu o clasă şi o biserică paro- 
hială cu hramul „St. Vasile.«. 

La 1776 depindea de Cim- 
pulungul Rusesc. 

Numele săi provine de la 
cuvintul rusesc IKonj = cal. 
Această numire este în legă- 
tură cu o legendă care spune 
că acest loc era cuibul unor 
renumiţi hoţi de cai. 

Populaţia, formată din Hu- 
ţani, se ocupă cu prăsila de 
vite și cu exploatarea păduri- 
lor. 

Comuna posedă 172 hect. 
pămint arabil, 1023 hect. fina- 

ţuri, 13 hect. grădini, 382 hect. 
izlaz, 13 hect. poeni, 1311 pă- 
duri, 

Se găsesc 108 cai, 532 vite 
mari cornute, 1117 oi, 270 

porci şi 93 stupi. 

Coniatin (Koniatyn), tirlă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 
Putila, distr. Vijniţa. 

Coniatire, pirii, afl. ce răsare 

la sudul culmei Hliboca şi se 
varsă în Ceremuş, în faţa 

„ localit. Ferescul, districtul Vij- 
niţa, 

“culme secundară 

. 

-orceanul,



CORCEANUL 

care conslitue o ramificare a. 

grupului deluros Ciunciurile 
(v. Ciunciurile) şi umple tot. 

spaţiul la S. de piriul IIi- 
'Şești. 

Corceanul, complex de fineţuri 

Și păduri, districtul Suceava, 

mărginindu-se cu com. Siro- 

eşti, St. Ilie, Șcheia şi Bu- 
ninţi, precum şi cu complexul 
Crihora. 

Corceşti, com. rur,., district. 

Storojineţ, așezată pe piriul 
„Corceaica, afluent pe dreapta 
al Siretului Mic. ; 

Suprafaţa 10.55 km.2; po- 
pulaţia 1126 locuitori, astăzi 

„aproape toţi romini, deşi într'o 
„vreme majoritatea era ruteană; 

relig. e gr. or. 
Se află lingă drumul comu- 

nal Pătrăuţi-Frătăuţi; are o 
Şcoală pop. cu o clasă, un 
cabinet de lectură „Luceafărul“ 
şi o biserică parohială cu hra- 
mul „Sf. Vasile“, 

Populaţia se ocupă cu agri- |: 
cultura şi creşterea vitelor, 
precum şi cu exploatarea pă- 
durilor. 

Comuna posedă 695 hect. 
pămint arabil, 194 hect. făna- 
(uri, 7 hect. grădini, 914 hecl. 
islaz, 718 hect; pădure. 

Se găsesc 57 cai, 316 vite 
cornute, 120 porci, 45 stupi. 

Corcesti, moșie; atenenţă a 
moșiei Cupca, distr. Storojineţ. 

Are 10 locuitori. 

Corciatca, pirii, afluent pe 
dr. riuleţului Siretul mic,. iz- 
voraşte la S. de sat Corceșiti, 
luind naştere din piraiele Hu- 
lui şi Bereni şi după ce udă 
com. Corceşti, distr. Storojineţ, 
se varsă în Siretul Mic, mai 
jos de localitatea Pătrăuţul de 
Jos, distr. Rădăuţi. 
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Coritniţa (Korytnica), piriă, afl. 
pe dr. Ceremuşului. Răsare 
sub culmea Grun şi se varsă 
în Ceremuș lingă localit. Ba- 
nila Ruseașcă. 

Corlata, cor. rur. „distr. Gura- 
humora, aşezată pe piriul Dră- 

„gocşti, intre comunele Stupca 
Berchişeşti şi Dragoeşti. 

Suprafaţa 5.79 km.?; popu- 
laţia 679 locuitori în majori- 
tate romini, de relig. gr. or., res- 
tul germani şi puţini israeliți. 

Prin drumuri comunale, este 
legată cu com. învecinate, pre- 
cum şi cu drumul distr. Su- 
ceava:Gurahumora, ce trece 
prin apropiere. 

Are o şcoală populară cu. 
"o clasă şi-o biserică . filială 
cu hramul „Sf. Arh. Mihail 
şi Gavril“, atenenţă a parohiei 
din Berchișeşti. | 
Făcea odată parte din satul 

Berchișeşti şi era în stăpinirea. 
boerului Corlata. 

La 1:76 era in posesia boe- 
rului- Ioniţă Cantacuzino. 

Populaţia — formată din lo- 
cuitori originari şi din colo- 
niști romini transilvăneni — se 
ocupă cu agricultura şi creş- 
terea vitelor. 
Comuna posedă 303 hect, 

pămînt arabil, 32 hect. finațuri, 
6 hect. 50 a. grădini, 93 hect, 
islaz, 128 hect. pădure, O hect. 
54 a. heleştee. , 

Se găsesc 35 cai, 214 vite 
cornute,. 8 oi, 109 porci şi 29 
stupi. .. 

Corlata, pirii, afluent pe st. 
Moldovei, izvorăşte din culmea 
Corlata, ocoleşte dealul La trei 
Movile şi se varsă în Moldova, 
lingă com. Brăeşti, districtul 
Cimpulung. 

Corlătenii, piriă, mic afluent 
pe st. Moldovei, izvoraşte sub 

  

      

COROSTOVATA 

Butea Deluţului, ocolește Run- 
cul Corlăteni şi sc varsă în 
Moldova, mai jos de comuna 
Sadova, distr. Cimpulung. 

Corlăţelele, numire dată de po- 
por com. rur. Brăeşti, distr. 
Gurahumora. 

Se imparte în 2: Corlăţelele- 
de-Sus şi Corlăţelele-Goale sau 
Brăeştii-Pruncului. 

Cornodovata, masiv muntos, 
ține de munţii Obeina-Fere- 
deul şi se găseşte intre izvoa- 
rele riulețului Brodina. 

Cornul, pise de munte pe cul- 
mea cu acelaş nume, 1308 m. 
(v. Cornu cu Tomanticul, culmi 
şi Carp. Bucov.), în apropierea 
local. Lăpuşna, distr. Vijniţa. 

Cornul, culme, care impreună 
cu culmea 'Tomnaticul şi alte 

„mici masivuri, formează două 
lanţuri muntoase ale Carp. Pă- 
duroşi din Bucovina (v. Carp 
Bucov.). 

Cornul, cring, distr. Strojineț. 
între com. Iordăneşti şi Cupca, 

Cornul Luncei, sau Stănileşti, 
moșie, cu adm. spec. distr, 
Gurahumora. 

Suprafaţa 3.99 km.2; popu- 
laţia 38 locuitori, în majoritate 
romini. 

Are un oficiă vamal; ţine 
de şcoala şi biserica din com. 
Băeşeşti, de care depindea o- 
dată şi moșia. 

Corostovata, câtun, pendinte 
de com. rur. Hliniţa, distr. 
Storojineţ, aşezat la hotarul de 
N. E. al distr. 

Are 169 locuitori, ţigani ru- 
tenizaţi. ” 

Localitatea aceasta e vestită 
prin mulţimea de lăutari, cari 
poartă numele de „Hliniţeni,



COROVIA 

„ ŞI 'ŞI câştigă pâinea cutreerînd 
toată ţara şi cintind pe la 

bilciuri. Colonia aceasta ţigă- 
nească pare a avea un trecut 
istoric, cu privilegii vechi bo- 
cerești. Locuitori mai bătrini 

"Ştiu şi romineşte. 

Corovia, com. rur., distr.. Cer- 
 năuţi, aşezată pe valea piriu- 

lui cu acelaş nume, afluent al 
pâriului Derehlui, între comu- 
nele Ceahor şi Voloca. 

Suprafaţa 11.02 km.?; po- 
pulația 1481 locuitori, parte 

"romini, parte ruteni; religia 
gr. or. 

Este așezată lîngă drumul 
princip. Cernăuţi-Siret, din care 
pleacă 2 drumuri distr.. unul 
la Mologhia şi altul la Voloca; 
nu departe e şi linia ferată 
Cernăuţi-Hliboca. 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul 

- Şi Gavril“, 
Această localitate s'a înfiin- 

țat pe teritoriul comunei Cu- 
ciur-Mare şi aparţinea, la 1776, 
mânăstirei Putna. 

La 1497, .regele polon Al- 
brecht făcu aci revista ar- 

matei sale şi la 1581.a fost 
loc de luptă cu Tătarii, 

Populaţia se ocupă cu a- 
gricultura şi creşterea vite- : 
lor. 

“islaz, 14. hect. pădure. 

* Se găsesc 91 cai, 488 vite. 

„mari, 564 oi şi 303 porci. 

Corovia, pârât, izvorăşte de sub . 

dealul. Spasca, în apropierea 
com. Mihalcea şi, alimentat de 

"piriiaşele: Spasca, Cecina apoi 
„Camena şi Vilcoveţul, se varsă. 
în pir. Derehlui, lingă com. Co-!]. 

-rovia, distr. Cernăuţi. 

6231. — Dicfionarul Bucovinei 

„St. Arh. Mihail 

Comuna .posedă 760 hect. 
pămînt arabil, 109 hect. fina-: 
țuri, 14 hect. grădini, 151 hect..   
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Corovia (ISorowia), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Cuciur Mare, 
distr. Cernăuţi. 

Are 9 case şi 48 locuitori. 

Cosacul, complex de mică dea- 
„luri acoperite cu livezi şi pă- 
duri la marginea de N. a 

pădurii cu acelaş nume, distr. 
Cimpulung. - 

Cosovanca (ISossowanka), că- 

tun, pendinte de satul Luca- 

veţ-de-Jos, com. rur. Lucaveţ 
pe Siret, distr. Vijniţa. 

Are 16 case şi 73 locuitori. 

Cosovanca, cătun, pendinte de 
tîrgul Jadova, distr. Storojineţ. 

Costeşti, corn. rur., distr. Sto- 
rojineţ, aşezată pe dealuri, spre 
N.-V. de com. Căbeşti, cu care 
se învecineşte. 

Suprafaţa 18.21 km.?; po- 
pulaţia 2515 locuitori, în ma- 
joritate romini; relig. gr. or. 

Este legată printrun drum 
comunal de drumul distric- 
tual Storojineţ-Sniatin; are o 

şcoală populară cu o clasă si 
o biserică parohială cu hramul 

„Sf. Arh. Mihail şi Gavril“. 
La 1776 aparţinea, în mare 

parte, mazilului Vasile Coman 
Şi a şaptea parte numai, mă- 

“ năstirei Suceviţa. 
“Populaţia se ocupă cu agri- 

cultură şi creşterea vitelor. 
Comuna: posedă 1022 hect. 

pămint arabil, 208 hect. fina- 

țuri. 51 hect. grădini, 161: hect. 
islaz, 336 hect. pădure. 

| Costişa, com. rur., distr. Rădă-: 

uți, aşezată pe malul'stingalSu- 
cevei şi lipită de partea E. a 
com. Frătăuţul Nou. 

Suprafaţa 56.822 km., îm: 
preună cu Frătăuţul-Nou; po- 

pulaţia 1149 locuitori, romînă; 
relig. gr. or.   

COSTÎNA 

Este legată cu cele 2 drumuri 
distr. care pleacă unul din 

“ Frătăuţul-Nou şi altul din Ră- 
dăuţi şiseunescîntr'unulsingur 
la hotarul distr. Siret, continuiîn- 
du-se printr'un drum de ţară 
spre St. Onufrei. 

„Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială cu 

hramul „Naşt. M. D“. 
Este întemeiată pe teritoriul - 

vechiului sat Frătăuţi. . 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura. 

Costişa, moșie, atenenţăa moșiei 
cu adm. part. 
distr. Rădăuţi. 

Are 8 case şi 110 locuitori, 
şi coprinde şi hergheliile Ho- 
raița şi Mitoca. 

Hardeggthal, 

Costişa, deal, 472 m. înalt., spre 

E. de com. şi piriu Ilişeşti, distr. 
Gurahumora. 

Costina, cor. rur., distr. Su- 
ceava, aşezată pe riul Ilișești, 

la confluenţa sa cu - riul Su- 
ceava. | 

Suprafaţa: 10.87 km.2; po- 
pulaţia: 1480 locuitori, esclusiv 
romini, de relig. gr. or. 

Se compune din vatra satu- 
lui cu 542 locuitori şi din satul 

Berindeşti. 
Este străbătută de drumul 

distr. Cacica-Suceava; legată 

cu drumul principal Suceava- 
Siret, precum şi cu linia fe- 
rată Cernăuţi-Suceava prin- 
tr'o şosea comunală Costîna- 
Hatna. 

Are o școală populară cu 2 

clase şi o biserică parohială 

cu hramul „St. Gheorghe, fon- 

". dată la 1812 de Gheorghe şi 
loan de Cirstea.. 

La anul 1546, Petru Ra- 

reș a dăruit jumătate din 
această localitate  mînăstirei 

Sf, lie, 

ere Tea a 
- 10



“COSTÎNA 

Acum ciți-va ani sa găsit 
"aci-0 sabie lungă de 1,25 m 

care se află în muzeul din 
Cernăuţi; de asemenea s'au 

" găsit şi măsele de mamut, a- 

duse de apa piriului, carecurge 
prin partea învecinată. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1017 hect. 

pămint arabil, 228 hect. fina- 
țuri, 18 hect. grădini, 231 hect. 
izlaz, 101 hect. pădure, 0.25 a. 
heleştee. 

Se găsesc 137 cai, 478 vite 
cornute, 508 oi, 308 porci şi 
200 stupi. 

Costina, moşie, cu adm. spec., 
distr. Suceava. Suprafaţa 17.75 
km.*?; populaţia 161 locuitori, 
romini şi străini. 

Se compune din moşiile: 
Costina pr. zisă cu 9 case și 
95 locuitori, Hatna și Caăli- 
neștii - lui - Enache, (vezi fie- 
care), 

Costrijiuca (Kostryziwka), că-: 
tun, pendinte de com. rur. 
Zwiniacze, distr. Coţman. 

Are 312 locuitori, 
Este -așezat în masă com- 

pactă, pe dreapta Nistrului, 
intre comuna de care depinde 
Şi comuna Luca. 

Ţine de biserica parohială 
din Luca. 

Coşciuia, cătun, pendinte de 
com. -rur. Bănila Moldove- 
nească, distr. Storojineţ. Este 
aşezat pe piriul Comărești, la 
coniluenţa sa cu p. Dumitriţa. 

In Coșciuia se găseşte un 
frumos castel. 

Are 138 locuitori ruteni şi 
romini, gr. or. 

Coşciuia, moşie, cu administra- 
ție specială, distr. Storojineţ. 

Suprafaţa 48.00 lkm.*; popu-   
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laţia 222 locuitori, majoritatea 
ruteni; relig. gr. or. 

Coşna, pirîu, se naște din isvorul 
Văcarilor şi isvorul Vulvei, 

- care isvorăşte de sub culmea 
- Butea-Amarenilor, din Transil- 

vania şi se impreună apoi 
- cu piriul Teşna, formînd la un 

loc un coniluent pe st. Dornei. 
Pină la coniluenţă acest piriu 

„constituie valea Coşnei, pri- 
“mind încă Izvorul Banului, 
“piriul Fi “ăgelel ŞI piriul Liva- 
diei. . 

Cotoşul, ramificație a culmei 
muntoase ce se desprinde din 
lanţul carpatin Obcina Mare 
sau Arşiţa (v. Carpaţii Buco- 
vinci). 

Cotovăţul, piriu, afluent pe st. 
"Siretului, isvorăşte de sub dea- 
lul Cotovăţ și după ce udă 
com. Oprişeni, se varsă în riul 
Siret, mai jos de local. Cerep- 
căuţi, distr. Siret. 

Cotul Bainschi, com. rur., distr, 
Cernăuţi, aşezat pe mici dea- 
luri, între com. Mologhia şi ho- 
tarul din spre Rominia. 

Suprafaţa 6.02 km.2; popu- 
laţia 327 locuitori, ruteni ŞI 
puţini romini; relig. gr. or. 

Prin drumuri de ţară comu- 
„nică cu localităţile vecine; are 

o biserică filială cu hramul 
„Naşterea M. D:., atenenţă 
a parohiei din Lucaviţa-de- 
Sus. 

țată în timpurile din urmă şi 
Sa numit. astiel după un pro- 
prietar. 

La 1776, aparţinea mazilului 
Costandache Şahan. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor, 
Comuna posedă 237 hect. 

pămint arabil, 63 hect. finaţuri 

- sa V, de com. 

Această comună a fost infiin-   

COŢMAN 

161 hect. :grădini, 849 hect. 
islaz, 185 hect. pădure. 

Se găsesc 13 cai, 126 vite 
cornute, 14 oi şi 71 porci. 

Cotul- Călineştilor - lui- Vasila - 

che (Vezi Calineştil-lu lui- Vasi- 
lache). 

Cotul Ostriţei, cor., rur. distr. 
Cernăuţi așezată în masă com- 
pactă nu departe de malul sting 
al Prutului şi lipită în partea 

rur. Mahala. 
Suprafața 10.98 km.?; po- 

pulaţia 1211 locuitori romini; 
relig. gr. or. 

Este în apropiere de drumul 
princip. Noua Suliţă-Sadagura 
şi de linia ferată Noua Suliţă- 

"Cernăuţi; prin partea sa de N. 
trece un drum de ţară mai 
scurt de la Boian la Buda. 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi ţine de biserica pa- 
rohială din Mahala. 

Pină în timpurile din urmă, 

forma parte integrantă din 
com. rur. Mahală, numită în- 

nainte vreme Ostriţa, de care 
despărțindu-se şi devenind co- 
mună cu adm. part. fiind-că 
era parte mărginașe din Os- 
trița, sa numit Cotul Ostriţei. 

Se povestește că în balta 
“din apropiere, numită „Gbhiol 

Alexiu“, s'a înecat, în timpul 
războiului Turco-Rus din 1739, 
un întreg detașament de ar- 
mată turcească cu tunuri, cu 

cai şi cu mulţi bani. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea de vite. 
. Comuna. posedă 636 hect. 

pămint arabil, 155 hect. fina- 

“uri, 17 hect. grădini, 192 heci, 
izlaz, 12 hect. pădure şi 8 
hect. 1/2 bălți şi heleştee. 

Se găsesc 45 cai, 479 vite 
cornute 411. oi şi 208 porci. 

Coţman, district politic, com.



COŢMAN 

pus din ocolurile judecătoreşti. 
Coţman şi Zastavna. Se măr- 
gineşte la E. cu Rusia și puţin 
cu distr. Cernăuţi, la N. şi V. 
cu Galiţia şi la S. cu distr, 
Cernăuţi. Arc o suprafaţă de 
826 lkm?. şi 100.000 de locui- 
tori. 

Acest district se află aproape 
„cu desăvirşire pe şes, avind 
formaţiuni colinare puţine şi 
încă mai puţine păduri. Agri- 

cultura prevalează deci asupra 

altor ocupaţiuni ale locuitori- 
lor, deşi terenurile nu sunt 
în tot-dauna prea fertile. Lipsa 
combustibulului şi mai ales al 
lemnului de construcţie este 

simţitoare. In schimb districtul 

acesta este bogat în bălți şi 
heleşteie pline de peşti variaţi, 
mai cu seamă în împrejurimile 
comunelor Stăuceni și Chise- 
leu. Afară de asta populaţiu- 
nea creşte multe vile. 

Locuitorii sunt exclusiv Ru- 
teni băstinași, oameni sirgui- 
tori, cari îşi cîştigă pinea greu 
prin munca cimpului, pe la 
fabricele de spirt şi ca lucră- 

tori cu ziua. Episcopia din 
Rădăuţi, avea înaintea ocupa- 

țiunei austriace moşii împre- 

Jurul tirgului Coţman, ast-fel 
că se găsia în acest district şi 
destul element rominesc. Urme 
de populaţie rominească se 
văd şi astă-zi în numele de 
familii, mai ales la răzeşimea 
imprăştiată în jurul tirgului 
Zastavna şi in cite-va locali- 
tăţi din acest district, care fu- 
sese proprietăţi boereşti mol- 

dovene. 
Districtul este udat la partea 

de N. de fluviul Nistrului, care 

formează hotarul intre Buco- 
vina şi Galiţia, iar in partea 
de jos de afluenții din stinga 
Prutului. 

Căile de comunicaţie care 
sunt reprezintate prin drumul 
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mare ce vine din Galiţia pe la 
Zviniace şi atingînd Coţmanul, 
se împreună la Mămăiești cu 
cel carpatin şi prin mai multe 

şosele comunale destul de prac- 
ticabile, din cari cele mai frec- 
ventate sunt pe distanţele din- 
tre Babin-Nepolocauţi şi Sa- 
“dagura-Brodoc. O linie ferată 
locală se desprinde din calea 
principală Lemberg-Cernăuţi- 
Iaşi ducind la tirgul Coţman 
şi de acolo pe la vechiul schit 
Crisciatee, în Galiţia. 

Istoricul districtului ne spune 

despreluptele între domnii Mol- 
dovei şi craii poloni. Localita- 
tea Şipeniţ, moşia şi locul de 
naștere a marelui nostru cro- 
nicar şi om de stat Miron 
Costin, se afla în acest dis- 
trict. Lingă localitatea Samuşin, 
pe Nistru, a fost trecătoarea 
oștilor moldovene şi polone și 

acolo s'a şi dat o fioroasă luptă 

cu Tătarii. La Prelipcea au fost 
aduşi, încă pe vremea domniei 

moldoveneşti (1760), colonişti 
germani, pentru înjghebarea 
mescrici de postăvărie. Amin- 

tiri din luptele cu Tătarii pre- 
zintă apoi şi șanțurile de lingă 
satul Onut. 

Proprietatea districtului Coţ- 
man era după ultima statis- 
tică: 39,019 hect. pătrate pă- 

mint arabil, 1129 hect. fină- 

țuri, 1082 hect. grădini, 2841 
izlaz, 13.53 poieni, 2589 hect. 

pădure. Animale domestice nu- 

mără districtul: 8654 cui, 23456 

vite cornute, 22409 oi, 11632 

porci şi 2363 stupi de albine. 

Coţman (Kotzman), tirg, aşe- 
zat pe malul drept al piriu- 

“lui Soviţa, care dă aci naştere 
la mai multe hel ştee, 

Suprafaţa 23.45 km.?; popu- 
laţia 4500 locuitori, din cari 
cea mai mare parte ruteni, iar 
restul poloni, germani şi is-   
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racliți; religia la ruteni este 
în majoritate gr. or., apoi gr. 
cul, 

Se compune din vatra tir- 
gului și cătunul Zahorbi (Za- 
horby). | 

Este străbătut de şoseaua 
principală ce duce, pe de o parte 
în Galiţia spre Zaleszszyki, 
iar pe de altă parte la Cer- 
năuţi. Din cel pleacă drumurile 
distr. Coţman-Nepolocăuţi şi 
Cyţman-Berhomet pe Prut, ce-l 
leagă cu Storojineţ şi Stă- 
neşști. Este staţie a liniei ferate 

locale ce se bifurcă din linia 

ferată principală în punctul 
Lujeni. 

Este reşedinţa unui căpitan 
(prefect); are, pe lingă oficiile 
administrative obişnuite şi jud. 
de ocol, un biurou telegra- 
fo-poştal, 2 şcoli populare 

cu cite 6 clase, o şcoală spe- 
cială de industrie, o biserică 

gr. or. parohială cu. hramul 
„Sf. Nicolae“, una rom. cat. 
Şi una gr. cat. | 

Coţmanul este pomenit, ca 

sat, făcînd parte din propie- 
tatea episcopii Rădăuţului, lu- 

cru care sc confirmă, printr'un 

hrisov al lui Stefan-cel-Mare, 
„de la 1503 şi altul de pe vre- 
mea lui Bogdan-cel-Chior, de 
la 1519. 

După tradiţie, tirgul şi-ar 
avea numele, de la o fată 

Chiţa A postoluc (Coţman-Chiţ- 
man) care ar fi scăpat 'tirgul 

de urgia Turcilor, înecind pe 

un paşă, ce a' iubit-o. În le- 

gătură cu această legendă se 
aducea un tablou cu data anu- 

lui. 1798, care sc păstrează la 

primăria tirgului şi reprezintă 
aceustă intimplare. De fapt 
însă, termenul îşi va fi avind 

origina în numele Cosma (Cos- 
meni-Cosmani). Interesant este 

vechiul clopot ce se păstrează 

în biserica ortodoxă încă din
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secolul al xvn-lea, ca dar, pe 

care l-ar fi hărăzit un boier cu 
numele de Ghica, întru pome- 

nirea răpăusatei sâle fiice. Po- 

pulaţia ortodoxă atribue aces- 
tui clopot, făcătorie de mi- 
nuni. 

Lîngă Coţman sai găsit 
in diferite rinduri obiecte din 
epoca de piatră şi de bronz, 
precum şi podoabe de argint 
aparţiitoare epocei de fer. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi prăsila vitelor şi cu 
negoțul de cai, pentru care se 
țin bilciuri vestite în anumite 
părţi ale districtului. 

Tirgul posedă 2388 hect. pă- 
mint arabil, 267 hect. finaţuri, 

8 hect. şi 50. a. grădini, 124 
hect. izlaz, 447-hect. pădure. 

Se găsesc 324 cai, 605 vite 
cornute, 990 oi +38 porci și 
101 stupi de albine. 

Coţman, moșie, cu adm. part., 
distr. cu acelaș nume. - 

Suprafaţa 16.81 km.?; po- 
pulaţia 206 locuitori, în ma- 
joritate ruteni, restul poloni, 

„israeliți, germani, ş. a. 
In privința confesiunei, în 

afară de israeliți, sunt în ma- 
„joritate gr. or., şi rom. cat., 
restul gr. cat., şi armeni uniţi. 

Coprinde, pe lingă moșia 
Coţman, pr. zisă, şi cătunul 
Zahorbi. 

Covaţovca (Kowacowla), fer- 
mă, pendinte de moşia cu 
adm. part. Carapciu-pe-Cere- 

- muș, distr. Vijniţa. 

Crasna Ilschi, cor. rur., dis- 
trictul - Storojineţ, așezată pe 

- malul drept al piriului Sire- 
țelul, afluent al Siretului-Mic, 

Suprafaţa 22.29 lkm.:; po- 
pulaţia 1434 locuitori, 1 români; 

„Telig, gr. or.. 
* „Este legată printr'un drum   
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comunal de drumul principal 
Storojineţ- Vicovul-de-Sus; are 
o şcoală pop. cu 3 clase ce 

servește şi pentru Crasna-Put- 
nei; o biserică parohială cu 
hramul „Naşterea Sf. Ioane 
de care ţine şi Huta-Veche, 
Crasna-Putnei şi Huta-llschi. 

La 1776, era în posesia mâ- 

năstirei Putna. Forma odini: 
oară o singură moșie cu Crasna 
Putnei şi a fost cumpărată de 
episcopul Huşilor, Filotei, şi 
dăruită mînăstirei Putna, care 
a pierdut-o cu timpul. Ojumă- 

„tate a trecut în stăpinirea ma- 
zilului IIschi. Cuvintul „Huta“ 
reaminteşte existența de fa-: 
brici de sticlă (Glashiitte) car» 
au fost odată pr acolo. 

De Crasna-llschi, ţin că- 
tunele  Huta-lischi, Isero şi 
Lunca-Frumoasă. 

- In Crasna-llschi este o fa- 
brică de spirt, un ferăstrău 
cu aburi, având două gatere 

Şi un izvor de slatină. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1218 hect, 

pămint arabil, 806 hect. fina- 
ţuri, 17 hect. grădini, 131 hect, 
izlaz, 3573 hect. pădure. 
"Se găsesc 104 cai, 537 vite, - 

56 oi, 206 porci, 36 stupi. 

Crasna-llschi, moșie, cu admi- 
nistraţie specială, distr. Storo. 
jineţ. 

Suprafaţa 48.02 km.:; po- 
pulaţia -656 locuitori, în ma- 
joritate romini și germani. 

Se compune din. moşiile: 
1) Crasna-llschi (propriu- -zisă), 
2) Lunca. şi 3) Sireţel. - i 

Crasna-Putnei, sat, pendinte de 
com. rur. Crasna-lischi, distr. 
Storojineţ, aşezată pe malul 
sting . al piriului Sireţel, . aflu- 
ente al Siretului-Mic. 

Suprafaţa 10.75 km.2; po- 
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pulaţia 1359 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Este legat, prin drumuri CO- 
- munale, de drumul distr...Hli- 
nița-Gurahumora, precum. şi 
de comunele Huta-Veche şi 

- Huta-Nouă, legate, la rindul lor 
cu lirgul Ciudei; ține de școala 
Şi biserica din Crasna-Ilschi, 

Forma la început o singură 
moşie şi comună ru Crasna- * 
Iischi, în posesia minăstirei 

- Putna. Printr'o poruncă dom- 
nească, jumătate trecu în stă- 
pinirea mazilului Ilschi, așa 
că la 1776, numai o jumătate, 
așa numita Crasna-Putnei, era 
în stăpînirea minăstirei. 

Populaţia se ocupă cu fi- 
ncţele, cu creşterea vitelor şi 
cu exploatarea de păduri, 

"+ „Comuna posedă 389 hect. pă- 
mint arabil, 383 hect. finaţuri, 
36 hect. grădini, 1.283 hect, 
izlaz, 618 hect. pădure. 

Se găsesc 92 cai, 1.037 vite 
“ cornute,. 612 oi, 562 porci şi 
214 stupi. 

Crasna-Putnei, moșie, atenenţă 
a moșiei Huta- Nouă, distr. Sto- 
rojineţ. 

Are 8 locuitori. 

Cremeniştea, mic afluent al 
.Pir. Ciocan, se varsă în riu- 
leţul Moldoviţa; izvorăşte de 
sub culmea Cremeniştea, mai 
jos de muntele Feredeul, distr. * 
Câmpulung. 

Crihora, complex de pădure 
“Şi finaţ, distr. Suceava, pe 
partea dreaptă a piriului Ili- 
şeşti, aproape de Costina. 

Crişciatec (IKryszezatek) corn, 
- rur., distr. Coţman, aşezată pe 

malul drept al Nistrului, față 
în faţă cu localitatea galițiană 

- Zaleşcechi (Zaleszezyli), pe o 
" înălțime f. pitorească.
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Suprafaţa 4.87 km.?; popu- 
laţia 999 locuitori ruteni, gr. 

- Or. Şi ceva israeliți. 
Este străbătută de drumul 

principal Cernăuţi Zaleszcyki, 
din care se desprinde o ra- 

ramură la Horovenca (Gali- |. 
ţia); comunică cu comunele 
vecine conriverane prin dru- 
muri de ţară. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă, şcoală special creată pen- 

tru populaţia moldovenească, 

imediat după ocuparea Buco- 
vinei (de unde se poate con- 
chide că exista populaţie romi- 
nă); o biserică cu hramul „Sf. 
Ioan Teologul“, zidită la 1766 
(v. Crişciatec, minăstire),. 

La 1776, depindea de schitul 

cu acelaş.nume, ce se află aci. 

In această localitate se afă 
o carieră din care se scoate 
piatră de pavaj f. mult căutată, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 713 hect. pă- 
mint arabil, 10 hect. finaţuri, 
3 hect. grădini, 93 hect. islaz, 5 
hect. pădure şi 4 hect. heleştee. 

Se găsesc 35 cai, 162 vite 
cornute, 152 oi, 119 porcă şi 
37 stupi, 

Crisciatec (Kriszezatel:), fost 

schit, în distr. Coţman, pe ma- 
lul Nistrului, la hotarul Buco- 
vinei spre Galiţia. 

A existat pănă la 1776, cînd 
S'a desfiinţat prin neinţelegerea 
ivită între călugări, făcind loc 

comunei de astă-zi cu acelaş 
nume. Într'un document de la 
1768 se zice că acest schit ar 
fi fost chiar . odată minăstire 
în toată regula. Pozitiv se ştie 
numai că: un negustor romin, 

Preda Hagiul, ar. fi. clădit bi- 
- serica pe înălțimea: stincoasă, 

unde se află şi un admirabil, 
„izvor de apă. La desființare, 

„ Schitul avea cinci călugări. 
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Crişciatec (I<ryszezatek), moșie, 
cu adm. part,, distr. Coţman. 

Suprafaţa, 4.13 km.2; popu- 
laţia 104 locuitori, aproape toţi 
israeliți. 

Coprinde pe lingă moşia Cri- 
şciatec pr. zisă, şi tirlele Na- 

- hainici (Na Hajnici) şi Naco- 
pireca (Na Kopireka)(v. fe, 
care). 

Criva, cătun, pendinte de com. 
rur.. Broscăuțul- Vechiă, distr. 
Storojineţ. 

Are 95 locuitori. 

Criva, tirlă, pendinte de moșia 
Camena, pr. zisă, care, îm- 

preună cu cătunul Hlibicioc, 
formează moşia cu adm. part. 

Camena, distr. Cernăuţi. 

Criva, deal, 486 m., ţine de reg. 

deluroasă dintre Prut şi Ce- 
remuş, 

Criva, pădure, distr. Storojineţ 

spre S.-E. de Broscăuţul-Nou şi 
spre N. de Storojineţ. 

Aci mai sunt urmele unor 

colonii de ţigani boierești. 

Crivăţul, tirlă, penadinte de mo- 
şia Voitinel, atenenţă a mo- 

şiei cu adm. part. Hardeggthal, 
distr. Rădăuţi. 

Crivăţul (Krywal;), afluent al 
pir. Sireţelul Mic, isvorăşte din 
păd. Fintiniţa aproape de mun- 
tele Trei Movile şi se varsă 
in Sireţelul Mic, mai sus de 
com. Davideni. 

Crivăţul, mic afluent, pe dr. 
pir. Solca (v. Solca); isvorăşte 
de sub dealul Căşvana. 

Crivei, cătun, pendinte de com. 
rur. Cuciur-Mare, distr. Cer. 
năuţi. 

Are 9 case şi 37 locuitori. 

Cuciur Mare, corn. 
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Crivei, piriiaș, ce răsare sub 

culmea  Criveţ, : (distr. : Cer- 
năuți) şi se varsă în pir. 
Derehlui Gr Derehlui). 

Cruciana, tirlă, pendinte de mo- 
şia Pătrăuţ, atenenţă..a mo- 
şiei cu adm. spec. Pătrăuţ, 
distr. Suceava. 

Cruhla (Kruhla), spinare mun- 
toasă, ce ţine de. ramificările 
nordice ale Carpaţilor Pădu- 
roşi (v. Carpaţii Bucovinei 
VIII), și mai poartă denumi- 
rea de Munţii Berhometului. 

"rur., cea 
mai mare a Bucovinei, distr. 

Cernăuţi, aşezată pe partea 
stingă a piriului Derehlui, 

" Suprafaţa 106.17 km.*; po- 
pulația 8566 locuitori în ma- 
joritate ruteni, restul romîni 
relig. gr. or. precum şi puţini 

- poloni şi israeliți. 
Se compune: 1) din satul 

de reşedinţă cu 7869 locuitori; 

2) din cătunele: Bazaniuca, 
Berezova, Bursucan, Hlicine, 

(Hlyczne), Dumaisca, Hadilov, 
Hlibicioc,  Corovia,  Crivei, 

Luchi, Molovatei, Ocruh, . Ra- 

„chiuschii (Rakiwskyj), Rivne, 
Zadovei, Sniace, Stinca, Suhci, 

Vilehovce (Wilchoweze); 3) 
din tirlele: Dobrova, Hrinava 
şi Vijnc. 

Este străbătută de drumul 
distr. Tărășeni-: iret şi de linia 
ferată Cernăuţi-Hliboca, care 
are aci staţie. 

„Are un cficiă telegrafo-poş- 

tal; 2 şcoli populare .cu cite 
4 clase şi 2 biserici parohiale, 
f. frumoase, cu hramurile „A- 
dorm. M. D.* şi „Sf. Dumi- 

“tru 

Această comună este men- 

ționată pentru prima oară în- 
trun hrisov din 25 Decemvrie 

„: 1421, undese spune că Alexan-
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dru Vodă cel Bun a dăruit-o 
unui oarecare Boguş. Doamna 
Ruxanda, mama lui Bogdan, 
prin hrisovul din 30 Martie 
1575, a dăruit-o minăstirei 
Putna, în posesia căreia se 
găsea şi la 1776. 

Cuciur Mare, moșie, cu adm. 
part., dist. Cernăuţi. 

Suprafaţa 23.79 km.*; po- |: 
pulația 111 locuitori, israeliți, 
ruteni, poloni, germani şi ciţi- 
va romini. 

Se compune: 1) din moșia 
Cuciur-Mare, cu 9 case şi 
35 loc.; 2) din fermele: Iablo- 
novăț şi Sălişte (v. fie care). 

Teritoriul moșiei, a fost pe 
vremuri cu mult mai' mare 
ca astăzi. O parte bună din el a 
trecut la localităţile Storojineţ, 

; Mihalcea, Corovia şi Voloca. 
In pădurea din apropierea 

acestei localităţi se vede un 
teren împietrit pe o mare în- 
tindere, numit „Cameni“ (adică 
Petroasa) unde poporul crede 
car fi fost odată un oraș. - 

Pe această moşie se află 
adevărate păduri de meri, cu 
ale căror fructe locuitori fac 
un întins negoţ. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, cu creşterea. vitelor 
Şi cu pomăritul. 

Moşia posedă . 4029 hcct. 
pămint arabil, 2225 hect. fina- 
țuri, 161 hect. grădini, 849 hect. 
izlaz, 3057 hect. pădure, 0 hect. 
77 a. heleştee, 

Se găsesc 587 cai, 2501 vite 
mari cornute, 782 oi și 171 
porci. 

Cuciur Mic (Kuczurmik), corn. 
rur., distr. Coţman, aşezată 
în masă compactă, pe ambele 
părţi ale piriului Cuciur, între 
com. Verbăuţ la N. şi hotarul 
cu distr. Cernăuţi la S. 

Suprafaţa 15.55 km.?; po-   

pulația 2326 locuitori ruteni 
gr. or. şi puţini izraeliţi. 

Este străbătută de drumul 
principal Cernăuţi-Noua Suliţă, 
din care se desprinde aci o 
ramură, apucind spre Zalesz- 
czyki (Galiţia). 

Are o şcoala populară cu o 
clasă şi 2 biserici dintre cari 
una parohială cu hramul „Sf. 
Nicolae“, iar cealaltă filială cu 
acelaş hram, zidită în 1822 
de proprietarii Gheorghe şi 
Alexandru Taboră, Mihuil Bor- 
cea şi Alexandru Onciul. 

La 1776, o jumătate din a- 
ceastă comună era proprietate 
a Marelui !Vornic Constantin 
Sturdza, iar cealaltă jumătate 
era stăpinită de mazilii Tânase 
Tăutul şi Neculae Onciul. 
Prima menţiune despre această 
comună, este făcută într'un 
hrisov ce datează din 12 Aug. 
1654. In anii_1766-67, sau 
aşezat aci ruteni emigraţi din 
Galiţia. 

Populaţia se ocupă în deo- 
sebi cu agricultura şi creșterea 
vitelor. 
Comuna posedă 1551 hect. 

pămint arabil, 79 hect. finaţuri, 
24 hect. grădini, 190 hect. iz- 
laz, 292 hect. pădure şi 12 hect. 
heleştee. 

Se găsesc 170 cai, 573 vite 
mari cornute, 269 oi, 178 porci 
Şi 28 stupi. 

Cuciur Mic, moșie, cu adm. 
part., distr. Coţman. 

Suprafaţa 6.90 km,; po- 
pulația 131 locuitori, ruteni 
gr. or. şi poloni. 

Cula, firlă, pendinte de vatra 
com. Frătăuţul Noi, dist. Ră- 
dăuţi. 

Culăuţi (Kuleutz), cor. rur., 
distr. Coţman, aşezată în masă 
compactă, pe malul drept al 

      

Nistrului, între comunele con- 
riverane Repujineţ și Vasileu. 
„Suprafaţa 4.83 km.?; popu- 

laţia 727 locuitori, ruteni, gr.or. 
Prin drumuri de ţară e le- 

gată cu comunele sus menţi- 
onate, precum şi cu drumul 
princip. Cernăuţi-Zaleszezylki 
(Galiţia). 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D, 
zidită în anul 1777 de răzeşii 
Teodor Cautiş şi loan Masec. 

La 1776 aparţinea mazilului 
loniță Moţoc. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. | 
Comuna posedă 582 hect, 

pămint arabil, 1 hect. finaţuri. 
16 hect. grădini, 75 hect. izlaz. 

Se găsesc 70 cai, 89 vite 
mari cornute, 192 oi, 64 porci 

“şi 12 stupi. 

Culăuţi, moșie, cu adm. part, 
distr. Coţman. . 

Suprafaţa 2.50 km.2; popu- 
laţia 47 locuituri, ruteni și po- 
loni. 

Cupca, com. rur., distr. Storo- . 
jineţ, aşezată pe ambele ma- 
luri ale Siretului mic. 

Suprataţa 18.77 km.?; po- 
pulaţia 1739 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Este tăiată de drumul distr. 
Ciudei-Petriceanca şi de linia 
ferată Ciudei-Carapciu ; e haltă 
de drum de fer; are un ofi- 
ci poştal, o şcoală populară 
cu 2 clase şi o biserică paro- 
hială cu hramul „Sf. Arh, 
Mih. şi Gavril.“ 

A fost sat şi moşie dăruită 
odinioară de către Alexandru- 
cel-Bun, boerului Ivan Cupcic; 
urmaşul acestuia, George Cup- 
cic, o dărui miînăstirci Putna, 
aşa că la 1776 se găsea în 
posesia acestei minăstiri. Prin
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locuitori se mai menţine o 
tradiţie despre prădăciunile 
Suezilor lui Carol al XII, cari 
au petrecut in acest loc. | 

Populaţia, formată din locui- 
tori băstinași şi din colonişti 
transilvăneni, se ocupă cu agri- ; 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1104 hect. 

pămînt arabil, 288 hect. tina- 
Vuri, 8 hect. grădini, 221 heet. 
izlaz, 695 hect. păduri. 

Se găsesc 76 cai, 753 vite   
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mari cornute, 308 oi, 422 porci 
şi 93 stupi. 

Cupca, moșie minăstirească, 
cu administraţie specială, distr. 
Storojineţ. 

Suprafaţa 23.02 km.?; po- 
pulaţia 42 locuitori, germani, 
izraeliţi şi ruteni. 

Se compune din moşiile: 1) 
Cupca (proprii zisă); 2) lor- 
dăneşti, 3) Carapciu, 4) Cor- 
cești și 5) Suceveni,   

CUTIE 

La 1776 era proprietatea 
minăstirei Putna. 

Curmătura Boului, munte, 1040 
m. alt., făcînd parte din coa- 
ma muntoasă Obcina-Feredeul, 
distr. Cimpulung. 

Cutie, firlă, pendinte de com. 
rur. Ceahor, districtul *Cer- 
năuți. 

Are 4 case şi 20 locuitori.



Dadul, munte ce ţinc de culmea 
cu acelaş nume (v. Lucina, lanţ 
muntos) şiare înălţimea de 1527 
m. Se află în apropierea localil. ! 
Cirlibaba, distr. Cimpu-lung. 

Dadul, culme laterală ce ține | 
de lanțul muntos al L.ucinci 
(v. Lucina, lanţ muntos). Are 
punctul cel mai ridicat în mun- 
tele Dadul, 1527 m. Se află în 

apropierea localit. Cirlibaba 
distr. Cimpulung. 

? 

Davideni, com. rur., distr. Sto- 
rojineţ, aşezată pe partea stîn- 
gă a Siretului Mic. 

Populaţia: 1881 locuitori, ro- 

mini; relig. gr. or. pe lângă 
cari s'au pripăşit în ultimii ani 

şi o colonie de Mazuri, lucră- 
tori de la velniţele părăsite din 
apropiere. 

Este in apropierea drumului 
districtual  Bănila  Moldove- 
nească-Budineţ. 
“Are un oficiu poștal; o şcoală 

populară cu o clasă și o bise- 
rică parohială cu hramul „S-ţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril“ 
ce ţine sub dependinţa sa bi- 
serica filială din Slobozia Davi- 
denilor (sai Znebul), precum şi 

o parte din enoriaşii com. Cireş. 
La 1776, era moşie pendinte 

de com. Bănila Moldovenească 

6231.— Dicționarul Zucorine) 
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Şipuţin după aceasta s'a înteme- 
iat pe ea satul cu acest nume, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, cu creșterea vitelor şi 
foarte mult cu facerea fineţelor. 
Comuna posedă 884 hecl, pă- 

mint arabil, 557 hect. grădini, 
254 hec. islaz, 1904 hect. păduri. 

Are 170 cai, 722 vite cor- 
nule, 239 porci, 108 stupi. 

Davideni, roșie boerească, cu 
administraţie specială, distr. 
Storojineţ. 

Suprafaţa 24.24 km; popu- 
laţia 16 locuitori, dintre cari 13 
israeliți. 

La 1776, făcea parte din mo- 
șia Bănila-Moldovenească. 

Davideşti, com. ru, distr, Coţ- 
man, aşezată in masăcompactă 
intre cele două Soviţe şi în veci- 
nătatea comunelor Stăuceni la 
N. V. şi Clivodin la S. E. 

Suprafaţa 9.12 km?; popu- 
laţia 984 locuitori ruteni de rc- 
lig. gr. or. 

Este legată prin drumuri de 
țară cu comunele sus menţio- 
nate, precum şi cu drumul 
distr.  Stăuceni-Nepolocăuţ. 
Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „S-ţii Arh. Mihail şi 
Gavril“. 

  

Această comună este pome- 
nilă intrun zapis din 20 Oc- 
tombre 1451. A fost posesiu- 

nea episcopiei de Rădăuţi, încă 
mai "nainte de 1519, cind Bog- 

dan cel Chior, printr'un hrisov 
din 6 Octombrie al acestui an, 
confirmă această posesie. 

Populaţia sc ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 743 hect. pă- 
mint arabil, 70 hect. finaţuri, 7 
hect 50 a. grădini, 53 hect, iz- 
laz, 41 hect. pădure. 

Are 71 cai, 199 vite, 252 oi 
73 porci şi 19 stupi de albine. 

Davidovici (Dawidowicz), tîrlă, 

pendinte de moşia Babin pr. 
zisă, care la rindu-i este o 

parte din moşia-cu adm. part, 
Babin, distr. Coţman. 

Dănila, com. rur., distr.Suceava, 

aşezată în apropiere de maluj 
sting al riului Suceava, în par- 
tea de N. a distr. 

Populaţia 713 locuitori, în 

majoritate ruteni; relig. gr. or. 
Se află lingă drumul princip. 

Siret-Suceava; are o biserică 
particulară cu hramul „S-ţi 
Cosma şi Damian“. 

Aci s'au găsit în anul 1874, 

prin surparea unui mal, o mul- 
ţime de obiecte de aur, despre 

W 

N
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cari poporul crede că ar fi fost 
ingropate de hoţi. 

Populaţia se ocupă cu agri- : 
cultura şi creşterea vitelor; 
mare parte părăseşte în timpul 

anului ţara şi vine in Rominia 
să caute de lucru. 

Comuna posedă 300 hect. pă- 
mint arabil, 72 hect. finaţuri, 7 
hect. 50 a. grădini, 233 hect, is- 
laz, 17 hect. pădure. 

Are 34 cai, 190 vite cornute, 
+16 oi, 162 porci, 35 stupi. 

Dănila, moșie, distr. Suceava, 
consistind numai din păduri şi 

- păşuni, fără nici un locuitor. 
Suprafaţa 1.20 km:. 

| , 

Dărîmoasa, culme mică, ţine de 
lanţul muntos al Lucinei, for- 
mind o ramificaţie de E. a aces- 
tuia (v. Carpaţii Bucovinei 1). 

na, distr. Suceava. 
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| Dealul-Ardeloaia, munte, 1087 
m. alt., intre piriul cu acelaş 
nume şi Valea Neagră, în a- 
propiere de com. Breaza, distr. 
Cimpulung, făcînd parte din 
ramificaţiile coamei muntoase 
Obcina-Feredeul. 

Dealul-Bradului, cătun, pen- 
dinte de com. rur. Frumosul, 
distr. Cimpulung. 

Are 4 case şi 19 locuitori, 
romini, gr. or, . 

Dealul-Caldu, culme, care por- 
nește din masivul Giumălăului 
și se bifurcă, o ramură apu- 
cînd spre valea Colbului şi cea- 
altă spre piriul Rusca; ajunge 
pănă la înălțimea de 1535 m. 
Și ţine de sistemul muntos Giu- 
malăi Rărău, distr. Cimpulung. 

; Dealul-Cirana, coamă de deal, 
Dărmăneşti (sai Ghermăneşti), : 
Sat, pendinte de com. rur. Hat- | 

Are 336 locuitori, aproape .- 
esclusiv ruteni; relig. gt. or. 

Deacul, culme secundară, ține 
de înodătura muntoasă Obcina | 
Chiril şi Capaţina (v. Obcina : 

„ Dealul-Colacului, munte, 1155 
Chiril) şi sc întinde între piracle 
Gemene şi Slătioara, aproape 
de hotarul Rominiei, distr. Cim- 
pulung. 

Dealul-Alexa, munte,977 m.alt., : 
face parte dir, ramificaţia mun. 
toasă a Tomnaticului, la E. de 
piriul Fălcău şi cam la V, de 
muntele Petruşca, distr, Ră- 
dăuţi. e 

Dealul- Alexa - Drancu, munte 
1282 m. alt., face parte din 

„culmea. Mestecănești (v.. Car- 
pâjii Bucovinei), între -piriul ! 
Argestru şi riul Bistriţa A- 

--urie, la N..de com. Vatra- 
: Dornei, distr. Cimpulung;- 

656 —698 . înălțime, la V. de 
com. Putna, distr. Rădăuţi. 

Dealul-Cojocului, firlă, pendinte 
de com. rur. Părteşti-de-Sus, 
distr. Gurahumora. 

Are 2 case cu 12 locuitori, 
romini, gr. or. 

m. alt., între riul Moldova 
și piriul Moroşan, în vecină- 
tatea com. rur. Fundul Mol- 
dovei, făcînd parte din rami- 
ficaţiile coamei muntoase Ob-" 
cina Feredeul, distr. Cimpu- 
lung, 

Dealul-Colbului, munte, 1483 
m. alt., din care izvorăște 
valea cu acelaş nume, intre 
munţii Piatra Stinei, Munceii, 
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Piatra Albă, Rarăul, Piatra : 
Doamnei şi Runculeţul, făcînd 
parte din sistemul muntos al : 
Rarăului, distr. Cimpulung. 

Dealul-Comorii, deal, 163 m. 

_ DEALUI DINU 

alt., între muntele Alunişul, 
din care se desprinde la E. şi 
com. Putna la V., distr. Ră- 
dăuţi. 

Dealul-Corhana, runte, 1148 
m. alt., face parte din siste- 
mul muntos al Rarăului, la 
E. de muntele Bărnărel şi la 

V. de riul Bistriţa Aurie și 
de cătunul Georgiceni, com. 
Vatra-Dornei, distr. Cimpu- 
lung. 

Dealui-Cotos, munte, 986 m. 
alt., între piraele Ascuncel şi 
Boul şi la S. de riul Suceava, 
în apropierea com.. Straja, 
distr. Rădăuţi. -.. 

Dealul-Creţ, culme laterală, 
ține de lanţul muntos al Ra- 
răului şi se găsește în apro: 
pierea masivului Giumalău, 
la S.-E. spre Valea Bistriţei 
Aurii, alăturea cu culmea Cal- 
du, distr. Cimpulung. Piscul cel 
mai înalt în această culme 
are o altitudine de 1-H3 m. 

Dealul-Crucei, munte, 850—995 
m. alt., între cele 2 pirae din 
care se formează piriul Putni- 
şoara și Poeana Crucei, în 
apropierea comunelor Putna 
și Suceviţa, distr. Rădăuţi. 

Dealul-Crucilor, munte, 871 m. 
inalt, ţine de grupul de culmi 
Cornu-Tomnaticul (v. Carp. 
Bucovinei) şi se află lingă 
local. Bănila - Moldovenească, 

„distr. Storojineţ. 

Dealul-Deii, une, 1 195 m, 
alt., face parte din coama mun- 

- toasă Obcina-Feredeul, între 
munții Tomnaticul la E. şi 
Curmătura Boului la V., distr. 
Cimpulung. 

; Dealul-Dicsu, ramificație mun-



_DEALUL-DOBREI 

tousă, sc desprinde din Obcina ! 

“Mare sau Arşiţa (v. Carpaţii 
Bucovinei), cam la. N. de lan- : 
(ul principal. 

Dealul-Dobrei, munte,973m. alt. 
pe unul din povirnişurile late- 
rale de V. ale coamei Obtina- 
Mare şi la E. de coama late- 
rală A finiţa, distr. Cimpulung. 

Dealul-Dobrinei, munte, 818 m. 
alt., spre E: de com. Minăsti- 
rea Humorului, distr, Gurahu- 
mora. . : 

Dealul-Dracului,: deal, “cu o 
inălțime de 457 m., în com. 

rur. Dracineţ, distr. Storoji- 
neţ. 

Dealul-Ederei, numire rormi- 

nească a coloniei germane 
Lichtenberg, distr. - Gurahu- 
mora. ! 

Dealul-Fătului, deal, 539 m. 
alt., pe malul sting al Suce- 

viței, la V. de com. Marginea, 
distr. Rădăuţi. 

Dealul-Flocei, punte mic, 1001 
m. alt., spre V. de valea Iz- 

vorului Alb, face parte din 

Obcina .Flocenilor, . 'sisteinul 
muntos Rarăul, € distr. Cimpu- 
lung, i 

Dealul-F lorenilor, vechii cătun 

bisericesc, pendinte de com. 
rur. Dorna Căndrenilor,:distr. 

  

i 

i 

Cimpulung. Acum face parte : 
din vatra satului, 

Are o şcoală populară cu ! 
-0 clasă, 

Dealul-Ghirilei, mzunte mic, 

90/ m. alt., la confluenţa pi- 
raielor Suha şi Brăneşti, între 
localităţile Stuplicani și Doro- 
teia-Potoniţa, distr. 
lung. 

Cimpu-.. 

Dealul-Grosului, munte 

Dealul-Lung, munte, 

03 

Dealul-Gigiă, deal, 862 m. alt., 

la N. de Măgura Vacei şi la s. 
de com. Straja, distr. Rădăuţi. 

! Dealul-Glodului, cătun, pen: 
dinte de com. rur. Breaza, 
distr. Cimpulung. i 

Are 2 case şi 19 locuitori ! 
romiîni gr. or. 

Dealul-Grămada, nunte, 1055 
m:: alt. 

Rarău; face partie din acelaş 
sistem muntos, distr. Cimpu- 
lung. 

mic, 
970 m. alt., ramilicaţiune din 

Obcina Ursului, sistemul mun- 
tos al Rarăului, la E. de pi- 
riul Plotoniţa, distr. Cimpulung. 

Dealul-lancului, deal, 465 m. 
alt., în vecinătatea localită- 
ței Țibeni (Istenegsits), distr. 

"Siret, 

Dealul-llincei, deal mic (+46 m.), 
distr, Storojineţ, la S. de Pă- 
trăuţul-de- Jos. | 

alt., între com. Voitinel şi Vi- 
covul de Jos, distr. Rădăuţi. 

Dealul-Logofătului. (Logosziw- 
skyj Grun) cătun, pendinte 
de com. Sergicni, distr. Vij- 
nița. 

Are 16 case şi 57 locuitori. 

1088 m. 

alt., ramificaţie a coamei mun- 

toase Obcina-Feredeul, între 
piraele Isvorul Alb şi Var- 
varia, distr. Cimpulung. 

alt., pe malul drept al Su- 

la A-E de muntele ! 

| 
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DEALUL-PRAŞCA 

Dealul-Morii, filă, pendinte-de 

moşia Stupca, distr. Gurahu- 
 morulul, 

Are o moară şi 2 case cu 
11 locuitori. 

Dealul-Munceilor, creastă de 

munte, foarte stincoasă. (1592 

m.), aflătoare pe masivul Ra- 
răului, nu departe de Pe- 
trele Doamnei (v. Rarăul, lanţ 

muntos), deasupra obirşiei Iz- 
vorului Alb, în apropierea oră- 

şelului Cimpulung. 

Dealul-Negrei, punte, 1312 m, 

* Dealul - Negureştilor, 

Dealul-Leahului, deal, 539 m. 

Dealul-Negru, maunte, 

ține de grupul înălțimilor cari 

pătrund din munţii mărginași 
ai Bucovinei în S. Carpaţilor 
(v. Carp. Buc. 

122| m. 

alt., la S. de muntele Bobeţ. 
“şi la N. de com. rur. Fundul 

- Moldovei, face parte din ra- 
mificaţiile  coamei muntoase 

Obcina- Leredeul, distr. Cimpu- 
lung. 

munte 
mic, 876 m. alt.,'între Piriul 

lui Vasile, riul Moldoviţa și 
Dealul Socului, ramificaţie a 
culmei secundare Măgura, în 

vecinătatea localităţilor Deia şi 
" Freudenthal, distr: Cimpulung. 

Dealul-Oglinda, pisc, allător pe 
culmea Dealul Oglinda, ţine de 
lanţul carpatin: Obcina-Mare 
sau Arşiţa (v. Carpaţii Bu- 
covinei) şi se găsește în apro- 

pierea comunei Putna, distr. 
Rădăuţi; are o inălţime de 
1167 m.). 

Dealul-Praşca, punte mic, 975 
Dealul-Malului, deal, 559 m. 

cevei, face parte din ramif. : 
secund. Alunişul, la V. de com. 

Vicovul-de- Jos, distr. Rădăuţi. * 

m. alt., din care izvorăşte 

piriul cu acelaș nume, făcind 
parte din  Obcina-Flocenilor, 
ramificaţie a sistemului muntos 

Rarăul, distr. Cimpulung. -** 

=



DEALUL-RĂDĂCINEI 

Dealul-Răgăciner, minte, 1180 
m. alt., de o formă triunghiula- 
ră, cu baza în muntele Şolboc 
şi cu virful la conlluenţa văilor 
Giorosteni şi Izvorului Alb, fă- 
cind parte din sistemul muntos 
al Rarăului, distr. Cimpulung. 

Dealul-Răă, piriă, afl. pe dr. 
Mo!dovei, izvorăşte din păd.' 
Cosacului (distr. Cimpulung) 
şi ocolind culmea Brinculeţul, 

„se varsă în Moldova mai jos 
de poalele culmei Dealul-Rău. 

Dealul-Răă, deal, 828 m. alt., 
între comunele Firstenthal la 
E. şi Suceviţa la S.-V., distr. 
Rădăuţi. . , 

Dealul-Rusu, munte, ține de 
culmea Poiana Mărului, care 
face parte din sistemul Obci- 
na-Mlare (v. Carpaţii Bucovi- 
nei) şi sc află în apropierea 
comunei Poiana-Micului, distr. 
Rădăuţi. 

Are şi un pisc cu: acelaş 
nume (1194 m.). . 

    
Dealul- -Scoruşului, ramificaţie 

mică muntoasă, ţine de munţii 
„ Suhardului (v. Suhardul), distr. 
Cimpulung. 

Dealul - Secerei, ramificație | 
mică muntoasă, 785—914 m. 
alt., se” desprinde din lanţul 
carpatin Obcina-Mare saă Ar- ! 
şița (v. Carpaţii Bucovinei) şi 
se lăţeşte între izvoarele pi- ! 
riuleţului Putna, distr. Cimpu- | 
lung. | 

Dealul - Slatina, deal, 882 m. 
alt., din coastele căruia izvo- ! 

“Tăsc piraele Slatina și Re. 
mescă, in apropierea localită- 
ților Vicovul-de- Jos și Voilinel, 
distr. Rădăuţi. 

Dealul-Socului, paunte Mic, 942 | ! 

' Dealul-Strigoaea,unte,906 m. 

Dealul-Suhardului, culme, ce 

Dealul - Tătăraşi, deal, 

Dealul-Tofla, numele părţii de 

- distr. Cimpulung. 

L - 
| Dealul-Țăranca, deal, 506 m. 

* Dealul-lui-Vasile, munte mic, 
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m. alt., ramificaţie a culmei 
secundare Măgura, intre Piriul 
lui Vasile, pirîul Deia și Dealul , 
Negureștilor, în vecinătatea ; 
com. Deia, distr. Cimpulung. 

alt., ramificaţie a Dealului O- 

glinda: din coastele lui izvo- 
răşte piriul Putna, distr. Ră.- 
dăuţi, lîngă hotarul acestui 
distr. cu al Cimpulungului 

ține de munţii Suhardului (v. 
Carpaţii Bucov.) și sc găseşte   lingă loc. Dorna-Candreni distr. 
Cimpulung. 

distr. 
Suceava, 400 m. alt., spre V. 
de Ipoteşti și la S. de com- 
plexul de păduri cu acelaş 
nume. 

N. a culmei ce se naște din   continuarea povirnişelor cres- 
„tei Piatra-Dornei, care se gă- 
sesc în partea Bucovinei (v. | 
Carpaţii Bucov). 

Dealul-Tomei, munte, 1015 m. 
„alt, pe coama laterală Afiniţa, 

la S.-V. de înălţimea Bobeica, 

alt., la N.-V. de localitatea 
Calafindești, distr. Siret, for- ! 
mind hotarul intre Bucovina | 
şi Rominia. 

- Dealul-Ursoaea, maunte, 922 m 
ait., la V. de piriul şi localita- 

70 m.alt., intre Piriullui Vasile | 
la E., Piriul Tritului la V., riu- 
leţul Boul la N.-V. şi riul Mol- 
doviţa la N.-E,; formează o | 

| 

i 

| 
tea Putna, distr. Rădăuţi. | 

i 
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| 
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DELENII 

ramificaţie a culmei secundare 
Măgura, în vecinătatea comu- 
nei Vatra-Moldoviţei, distr, 
Cimpulung. 

| Deia, sat, distr. Cimpulung, aşe- 
zat pe piriul cu acelaş nume, 
afluente al Moldoviței, la con- 
fluenţa lui cu piriiașul Deiţa. 

Suprafaţa 28.61 km:; popu- 
laţia 340 locuitori, romini; relig. 
gr. or. 

Este in apropiere de dru- 
„mul distr. Vama-Ruşii-Moldo- 
viței şi de linia ferată Vama- 
Rușii-Moldoviţa. 

Ține de şcoala populară și 
de biserica parohială din F “ru- 
mosul. 

La 1776 era cătun pendinte 
de satul Moldoviţa pe care 
Petru Rareş l-a dăruit în anul 
1534 mănăstirei Moldoviţa. 

Populaţia se ocupă cu pră- 
sila de oi şi cu exploatarea de 
păduri. 

Satul posedă 1+ hect. păm. 
arabil, 381 hect. finaţuri, 0,69 
a. grădini, 211 hect, izlaz, 58 
hect. poeni, 2155 hect. pădure. 

Are 12 cai, 252 vite cornute, 
432 oi, 97 porci şi 29 stupi 
de albine. 

Deia, piriă, alluent pe dr. Mol- 
doviţei, izvoraşte de sub culmea 
Dealul-Socului şi, după ce pri- 
meşte micul afl. Deiţa, se 
varsă în Moldoviţa, în dreptul 
satului Frumosul, distr. Cimpu- 
lung. 

' Deiţa, mic afluent, al pir. Deia, 
ce se varsă în Moldoviţa; iz- 
voraşte din Poiana-Fintinele, 
distr. Cimpulung. (v. Deia), 

i Delenii, cătun, pendinte de com. 
rur. Presecăreni, distr. Storo- 
Jineţ. 

Atenenţă a parohiei din Pre- 
"secăreni,



DELENIĂ 

Delenii, cătun, pendinte de tir- | 
gul Vama, distr. Cimpulung. | 

Are 12 case şi 102 locuitori, | 
. 1 

romini, gr. or. | 

i 
i 

!, 

Demacuşa, cătun, pendinte de 
com. rur. Ruşii-Moldoviţei, 
distr. Cimpulung. i 

Are 177 locuitori, 'romini, 
gr. or. 

Demacuşa, pirit, all. pe dr.. 
Moldoviţa, îşi adună apele sale 
din izvoarele împrăştiate între. 
muntele  Feredeul, : muntele 
Paşcan şi culmea Dealul-Pe- 
triş şi, primind pe st. piraiele:   Tomnatic și Petac, urmează 
valea Demacușşii şi se varsă, o- 
colind Qbcina-Slatina, în riul 
Moldoviţa, lingă com. Ruşii 
Moldoviței. 

Denesiuca (Denesiwhku), firld, 
pendinte de moșia cu adm. 
part. Zucica, distr. Cernăuţi. 

Derehlui, cătun, pendinte de | 
com. rur, Mlologhia, distr. Cer- ! 
năuți. 

Are 
gr. or, 

184 locuitori, ruteni ! 

Derehlui, piriă, afl. pe dr. Pru- 
tului, izvorăşte din bahnele : 
păd. Stilo, între localit. Hliboca 
şi Mihuceni şi, primind nume. : 
roşi mici afluenţi, precum Bur- : 
sucul, Crivorii, Tisovăţul, Hlis- | 
na Și Corovia, se varsă în riul | | 
Prut, în faţa localit. Ostriţa, ! 
distr. Cernăuti, udind în cursul | 
său comunele: Cuciur-Mare, 
Voloca, Mologhia şi Ceahor, 

Derman, deal, 50| m. alt. laS. 
de com. rur. Botuşana, distr. 
Gurahumura. a ! 

Diaca, piriu, atluent pe dr, Bis- 
triței, izvorăşte de sub poalele 
muntelui Virtul- Vulvei, în 

Dihtineţ (Dichtinetz), 
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Transilvania şi formează. pină 
la împreunare cu Bistriţa ho- 
tarul Bucovinei (mai jos de 
com. Cirlibaba, distr. Cimpu- 
lung), spre Transilvania. 

i „Dibrova, tirlă, pendinte de moşia 

cu adm. part. Cerepcăuţi, distr. 
Siret. 

Dibrova, cătun, pendinte de 
com. rur. Volcineţ, distr. Si- 
ret. 

Are 10 case şi 46 locuitori, 
ruteni, gr. or. 

Dihterca (Dichterka), cătun, 

pendinte de Dihtineţ, satul de 

reşedinţă al com. rur. cu a- 
celaş nume, distr. Vijniţa. 

Are 15 case şi 55 locuitori, 
huţani. 

cătun, 
pendinte de com. rur. Chise- 
liţeni, distr. Vijniţa. 

Are 11 case şi 42 locuitori 
ruteni, gr. or. 

: Dihtineţ (Dichtinetz), cor. rur., 
- distr. Vijniţa, aşezată pe piriul 

cu acelaş nume, la confluenţa 
sa cu Putila. 

Suprafaţa 29.89 km:.; popu- 
laţia 1579 locuitori, aproape 
esclusiv huţani gr. or. și ciţi-va 
israeliți. 

Se compune: 1) din satul de 
reședință Dihtinef care im- 
preună cu tirlele Gruni, Chi- 
cerca şi Socoli, are 784 locuitori, 
avind pelingăsinc și cătunele: 
Besaşin, Dichterca, Lipovţe, 
Ruda şi 'Tarnorica cu Buco- 
vinca: şi 2) din satul atenent 
Greblena (vezi Greblena,sat). 

Partea centrală a comunei 
e străbătută de drumul dis- 
trictual Vijniţa - Storoneţ - Pu- 
tila. Are o școală populară cu : 
0 clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Dumitru:. 

    

DOBRONĂUȚ . 

Aci se află urme de izvoare 
de păcură. 

Populaţia se ocupă cu pra- 
sila de vite, cu stinăria și cu 
exploatarea pădurilor. 

Comuna posedă 213 hect. pă- 
mint arabil, 1204 hect. finaţuri, 
35 hect. grădini, 231 hect. islaz, 
1290 hect. pădure. 

Se găsesc 107 cui, 890 vite 

cornute, 1900 oi, 485 porci şi 
150 stupi. 

Dihtineţ (Dichtinetz), filă, pen- 

dinte de moșia cu adm. part. 
Putila, distr. Vijniţa. 

Dihtineţ, piriă, all. pe st. riu- 

lețului Putila (v. Putila). Izvo- . 
răşte din păd. Maximeţ, la poa- 

lele muntelui cu acelaş nume 

şi se varsă în Putila, lingă 
com. Dihtincţ, distr. Vijniţa. 

Dobra, cătun, pendinte de tir- 

gul Vama, distr. Cimpulung. 
Are 9 case şi 48 locuitori, 

romîni gr. or. 

Dobra, pirîi, all. pe st. Moldo- 

vei, izvorăşte de sub Dealul 

Dobrei şi după ce ocolește 

Runcul-Focşii, se varsă în Mol- 

doviţa, mai sus de staţia de 
di. de Moldoviţa, distr. 
Gurahumora. 

Dobronăuţ, com. rur., distr. 

Cernăuţi, aşezată la izvoarele 

piriului Biali, în colţul extre- 
mului N. al districtului, şi 
aproape de com. rur..Horo- 
Şăuţ, (Coţman). 

Suprafaţa 26.80 km.:; popu- 
laţia 1496 locuitori ruteni; relig. 
gr. or. 

Este ultimul punct al dru- 

mului princip. ce vine de la 

Noua-Suliţă și Sadagura; de 
aci încolo, pleacă un drum 
distr. spre com. Ciarnipotoc 
(Piriul Negru) distr. Coţman



DOBRONĂUȚ u6 DORNA-CĂNDRENI 
  

Are o şcoală populară cu 2 
clase şi o biserică parohială 
cu hramul „St. Nicolae:. 

La 1776, era în posesia spă- 
tarului Ioniţă Cuza, 
Comuna posedă 1284. hcet, 

“pămint arabil, 232 hect, lina- 
țuri, 31 hect. grădini, 116 
hect. islaz, 1008 hect. pădure, 
7/2 hect.:bălţi și heleştee. 

Se găsesc 107 cai, 570 vite 
mari, 31 oi şi 267 porci. 

Dobronăuţ, moșie, cu adm. part., 
distr. Cernăuţi. 

Supralaţa 17.63 km.:; popu- 
laţia 199 locuitori, dintre cari 
3 părţi ruteni, gr. or., gr. cat. 
şi rom. cat. şi-o parte ger- 
mani, israeliți ŞI poloni. 

Dobrova, tirlă, pendinte de com. 
rur. Cuciur-Mare, distr. Cer- 
năuți, 

Are:2 case şi 8 locuitori, 

Dolha, vechii cătun, pendinte 
de com. rur. Ruşii-Moldoviţei, 
distr. Cimpulung. 

Dolha, munte, (1403 mM.), ţine de 
şirul carpatin Hrebenişce-Sta- 

“viloare (v. Carpaţii Bucovinei) 
ȘI se găseşte în apropierea lo- 
calităţii Serghie, distr.. Vijniţa. 

Dolhopole . (Cimpulungul Ru- | 
sesc), cor. rur., distr. Vijniţa, 
aşezată pe dreapta Ceremuşu- 
lui Alb, între Stebne la N. şi 
Coniatin la S.-V. 

Populaţia 1063 locuitori, ru- 
teni; relig. gr 

Se compune din satul de 
reşedinţă cu 642 locuitori şi 

din cătunele: Domencovata, 
Hencereva-Chicera (Hanczere- 
wa-Kyezera), Reicale (Rei- 
kale) şi Vipcina (1WVipczyna). 

Partea. centrală a comunci 
este străbătută de drumul de 
munte labloniţa-Stebne. Are un 

  
“partea . 

găsește o peşteră numită”! 
“după. prinţul. Rudolf al Aus- 

- triei, 

  

oficii poştal; o şcoală: popu- 
lară cu: o clasă și o biserică 
parohială cu hramul „St. Du- 
mitru.. 

Această comună este men- 

ționată într'un hrisov, datind 
din 21 Octombrie 1606, pe tim- 

pul domniei lui Simeon Mo- 
vilă, unde se spune că apar- 
ținea minăstirei Suceviţa. La 
1776 era însă în stăpinirea . a 
8 boeri şi a minăstirei Putna. 
După un an de la ocuparea 
Bucovinei, era stăpinită nu- 
mai de: Ioniţă Sturza,. Ioniţă 

Cantacuzino şi Iordache Darie. 
Numele rutenesc Dolhopole, 

de la cuvintele: ruseşti, dol- 
go = lung şi pole = cîmp; este 
identic cu. rominescul Cimpu- 
lung. Comuna însă purta chiar 

numele deCimpulungul Rusesc, 
punctul central al ocolului cu 
acelaș nume. 

Acest ocol avea încă din 
timpul cucerirei teritoriului de 

„către Ştefan cel Mare, 1498, 

drepturi speciale, cari se «dleo- 

sebeaii de privilegiile ocolului 
. numit Cimpulungul Moldove- 
- nesc, prin faptul, că locuitorii 

  
ce purta numele de brăniş- : 
teni (țărani liberi), plăteau 
dări .mai mici și ţineau, îm- 
preună cu vornicul lor, 

ţinutul. vechiă al Cernăuţului. 
lingă piriul Pircălab, în 

de sus a comunei, 

se 

Populaţia, formată din Hu- 
țani, se ocupă cu prăsila de vite, 
cu exploatarea pădurilor şi 

„cu plulăritul. 

Comuna posedă 120 hect. 
pămînt arabil, 673 hect. fina- 
țură, + hect. grădini, 241 hect, 
islaz, 214 hect. pădure. 

Se găsesc 81 cai, 540 vite cor- 
nute, 1186 oi, 281 porci și 76 
stupi. 

de : 

  

Dolhopole, fîrlă, pendinte de 
moşia cu adm, part. Putila, 
„distr. Vijniţa. 

Are 2 case și. 18 locuitori. 

Dombrova, firlă, pendinte de 

moşia cu adm. part. Lucav eţ, 

distr. Vijnița. : 

Domencovata, cătun, pendinte 

de com. rur. Dolhopole, distr, 
Vijniţa. ii 

Are 

gr. or. 
109 locuitori, ruteni, 

Dorna, rîu, afl. pe dr. Bistriţei i, 

izvorăşte in masivul muntos 
Caliman Și intră in Bucovina 
la S. de com. Poiana- Stampei, 
distr. Cimpulung. De aici ia 
riul un curs spre V. formînd 

Valea-Dornei şi se îndreaptă 

lingă Podul- Coșnei spre E, 
continuind această 'direcţiune 
pină la Dorna-Vatra, unde se 
varsă în riul Bistriţa. . 

Distanţa percursă pe terito- 
riul Bucovinei este de 3+km.;în 
care străbate o parte din distr. 

Cimpulung, trecînd prin com. 

Poiana-Stampei şi Dorna-Cân- 
dreni și ajungind la o lăţime 
de 50 m. - 

Riul Dorna ce practicabil 
“pentru. plute, însă numâăi în 

* timpul verei şi are ca afluenţi 
pe st.: Dornişoara cu Greblişul, 
Teşniţa, piraiele: Coşha şi Teş- 
na (cari formează hotarul Bu- 

covinei spre Transilvania), 1z- 
vorul Alb şi pir. Hazului:: 

* Afluenții pe dr. sint: Roșu, 
Gsira; Neagra şi Secu. 

Dorna-Căndreni, Com. rul rală, 

distr. Cimpulung, aşezată -pe 
„riul.Dorna, afluente al Bistriţei 

“mini _relig. 

Aurii. Ă 
Populaţia 2228 locuitori, ro- 

gr. or; cu puţini 

israeliți şi germani. 

Se compune din vatra: sa
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“tului cu 1818 locuitori şi din : 
cătunele atenente: Caândreni, 
La Izvor, La Piatra, 

„gani, Piluganii-Pr ralenilor, Po- 
iana-Negri şi Smizi (v. fie- 
care), 

Este străbătută de drumul 
mare carpatin, care de aci 
trece în Transilvania. Secţia 
locală a acestui drum e numită 
de popor pină azi drumul 'Tă- 
tarilor, | 

Are un oliciă . telegrato-po- 
Ştal; o școală populară cu o 
clasă în satul de reşedinţă ŞI 
alte 2 în cătunele atenente Po- 
iana-Negri şi Dealu-Florenilor ; 
o biserică parohială cu hramul 
„Adorm. M. D.* în satul de re- 

- şedinţă şi alta filială în Poiana- 
Negri, 

La 1762, Ioan Țăpărdău. şi 
Metodiu Cirpă, au zidit aci o 
biserică, care sa dărimat abia 
in al 70-lea an al secolului 
trecut. 

La 1776, era unită cu Vatra- 
Dornei, într'un singur sat nu- 
rait Dorna şi eră proprietate, 
jumătate a casci domneşti şi 
cea-l-altă jumătate a minăstirei 
Suceviţa. 

Lingă muntele Ouşor, sau 
găsit de repetate ori monede, 
arme, săgeți, virfuri de lănci, 
cămăși de zale ş. a., probabil 

e pe timpul invaziunilor tă- 
tărești, 

La ocuparea Bucovinei, s'a 
găsit aci urme. de exploatări 
de aramă (Valea Aramei) şi 
de spălătorii de aur. 

Numele comunei provine, 
după legendă, dela colonistul 
transilvănean Vasile Candrea, 

„care nume este săpat pe o pia- 
tră la biserică. 

Aci se găsesc izvoare feru- 
ginoase, -de care se folosesc în 
parte vizitatorii băilor: de la 
Vatra-Dornei. 

Populaţia, formată în mare 

Pilu- | 

  
  

parte din colonişti transilvă- 
neni, se ocupă cu prăsila de 
oi şi de vite mari, precum şi 
cu exploatarea de păduri și cu 
plutăritul în timpul verii. 

Com. posedă 91 hect. pă- 
mint arabil, 3917 hect. finaţuri, 
1Bhect.grădini, 1487 hect. islaz, 
2515 hect. poeni, 13410 hect. 
pădure. 

Se găsesc 326 cai, 4135 vite 
cornulc, 3820 oi, 1030 purci şi 
63 stupi de albine. 

Dorna-pe-Giumălăă, cătun, pen- 
dinte de tirgul Vatra-Dornei, 
distr. Cimpulung. 

Are 515 locuitori, 

Dorna - Vatra, tirg, situat la 
vărsarea riuleţului Dorna in 
Bistriţa Aurie, distr. Cimpu 
lung. Are o suprafaţă de 169.89 
kilom. pătraţi cu peste 5000 de 
locuitori, cari afară de un nu- 
măr oarecare de evrei şi ger- 
mani, sunt toți romini şi de 
religiune ortodoxă. 
Comuna se compune, afară 

„de _tirgul Dorna propriii zis, 
încă din cătunele rurale: Arge- 
stru, Dorna-pe-Giumălău, Buli- 
ceni, Călinești, Chilia, Gheor- 
ghiceni, Rusca, Gura Negrii, 
Haşu Moroşeni, Popenii, Roşu 
şi Şarul Dornei. 

Este străbătut -de marele 
drum carpatin şi e și staţie a 
drumului de fer local Hatna- 
Cimpulung cu prelungirea pînă 
la Dorna. 

Dorna- Vatra este centrul 
unui ocol judecătoresc, avind 
jdecătorie, percepţie, 2 şcoale 
cu cite 6 clase, una pentru fete 
şi alta pentru băcţi, poștă, te- 
legraf, un mare stabiliment 
pentru fabricare de lemnărie 
industrială de export şi o şchelă 
de plute pe Bistriţa. Aci se 
atlă şi marele stabiliment. bal- 
near cu. instalaţiuni moderne, 
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apele feruginoase fiind bine 
captate şi stabilimentul avind 
și o instalaţiune pentru băi 
de nomol. 

Cultul este ingrijit de o bi- 
serică ortodoxă cu hramul „Sf, 
Mariei“, ce se află în centrul tir- 
gului şi de o biserică ortodoxă 
filială în cătunul Moroşeni cu 
hramul „Sf. Arhanghelii Mihail 
şi Gavril“, pe lingă care mai 
sint în fiinţă şi 8 bisericuţi de 
cimitir pe la cătunele împrăş- 
liate, unde liturghia se face 
de către paroh și cei doi preoţi 
auxiliari, la anumite sărbători 
mari. 

Populaţiunca se ocupă cu 
prăsila vitelor și oilor şi ciş- 
tigă mult în timpul verii cu 
băile, carisunt bine frecucntate, 
Locuitorii de prin cătune gă- 
sesc afară de asta destulă ocu- 
paţiune cu plutăritul pe riul 
Dornei și a Bistriţei, precum 
Şi cu ceva negoț peste graniţa 
romină. 

Ca proprietate rurală, Dorna 
ținea pină la 1776 pe jumătate 
de averea curţii domnitoare 
din Moldova ; cealaltă jumătate 
cră averea mînăstirei Suceviţa. 
Intr'o vreme se ocupatii şi la 
Dorna, ca la Cirlibaba, familii 
de țigani cu spălatul aurului 
din nisipul Bistriţei, 

Ca averecomunalăDorna po- 
sedă: 68 hect. pămint arabil; 
4327 hect. finaţuri; 21,5 hect, 
grădini; 2087 hect.. izlaz; 310 
hect. poieni şi 9700 hect. pădure. 
Animale domestice sunt în 
Dorna: 439 cal, 5240 vite cor- 

-nute,. 5269 oi şi 712 porci. 

“Dorneşti, sat vechiă, ce se află 
pe apa Sucevei, între comu- 
nele Frătăuțul-Noi şi Hadic: 
falva. 

Este menţionat pentru prima 
dată, într'un hrisov din 20 Au- 
gust 1550, prin care -Domni-
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torul Moldovei, Petru loan, l-a 

dăruit bisericei mitropolitane 
cu hramul „Sf. George“ din 

Suceava. Prin documentul din 
12 Ianuarie 1680, Ştefan Pe- 

triceicu-Vodă, care aveau aci 

o casă pentru Vara tar făcut 
danie minăstirei Sf, Onufrei. 

În scurgerea “vremurilor, a- 

cest sat a dispărut, aşa că la 

1776 era numai moşia cu acest 
nume. 

La 1777, cea mai mare parte 

a acestei moşii, prin înţele- 
gerca dintre episcopul He- 
rescu şi guvernatorul aus- 
triac trecu în posesia mină- 
stirei Burdujeni, deci la Ro- 
minia; restul rămase pe teri- 

toriul Bucovinei şi pe el s'aă 
intemeiat 2comune: Frătăuţul- 

Noă şi Hadifcalva (v. fiecare). 

Dorneşti, fermă, pendinte de 
com. rur. Andreasfalva, distr, 
Rădăuţi. 

Are 2 case şi 15 locuitori 
romini. 

Dornişoara, piriu, afluent pe 

st. riului Dorna (v. Dorna), se 

formează din apele piriului Ru- 
sului şi pir. Dornişoara-Cracu, 
ce izvorăsc din apropierea 

muntelui Măgura - Calului, în 

Transilvania; întră pe terito- 

riul Bucovinei nu departe de 

com. Poiana-Stampei, distr. 

Cimpulung și se. varsă ceva 
mai sus în riul Dorna, primind 
mai intii pe st. ca mic afluent 
pir. Grebliş. 

Doroşăuţ (Doroszoutz ), corp, 
rur., distr. Coţman, aşezată pe 

malul sting al Nistrului, la 
confluență cu piriul Toutri, a- 
proape în faţa localităţei gali- 

țiene Zazulince. 

Populaţia 2211 locuitori, ru- 
„teni, gr. or." 

Cuprinde pe lingă vatra sa- 
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tului și tirla Horodişcin (Horo- | | Dorotea-Plotoniţa, com. rur., 
dywszczyn). 

Este străbătută de drumul 
distr. Zastavna-Doroşăuţ, care 
o leagă cu drumul principal 

Cernăuţ-Zaleszezyki (Galiţia), ; 
precum şi cu cel princip. Cer- ! 
năuţi-Uscie-Biskupie (Galiţia), . 
prin intermediul drumului dis- : 

trictului  Horoşăţ-lurcauţ-Za- : 

stavna; prin drumuri de ţară 

comunică cu Ocna şi Porholiuţ. 
Are o şcoală populară cu 3 | 

! 

clase şi o biserică parohială cu : 

hramul „St. Vasile“. 

La 1776, era-în posesia fa- 
milici Iamandi. 

Aci sai găsit în 
mulţime de monede vechi po- 

lone, datind din prima jumă- 
late a secolului al XIII-lea. 

1896, o' 

Nistrul, avind în dreptul a- ; 
cestei localităţi 

coase, este prevăzut cu 2 po- 
duri de piatră. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, cu prasila de vite şi ! 

cu pescuitul. 

Doroşăuţ, moșie, cu adm. part, 
distr. Coţman, 

Suprafaţa 7.50 km.; 
laţia 62 locuitori, în majoritate 
isracliţi, restul poloni şi ruteni. 

Cuprinde pe lingă moşia Do- 
roşăuţ pr. zisă cu + case şi 20 
locuitori, şi cătunele: Horo- 

dişcin şi odaia (v. fie-care). 

Comuna posedă 1835 hect. - 
pămint arabil, 77 hect. finaţuri, 
6 hect. grădini, 93 hect. islaz 
Şi 70 hect. pădure. 

Se găsesc 140 cai, 444 vile 
cornute, 187 oi, 209 porci şi 
+1 stupi de albine. 

Dorotea, mic afl. pe dr. pir. 

țărmuri slin- ! 

popu- . 

Suha, ce se varsă în Moldova : 

lingă comun Bucșoaia, distr. 
Cimpulung 
raște mai jos de Pietrile Brus- 
turosului, distr. Cimpulung. 

(v.. Suha); izvo- : 
i 
i 
! 
' 

i, 

distr. Cimpulung, așezată în 
valea Suha, intre cele 2 pirae, 

afluenţi ai săi, Doroteiă şi Bră- 
neşti. 

Populaţia 853 locuitori ro- 
mini, relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 
distr. şi de linia ferată locală 
Hatna-Cimpulung. 

Cuprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 815 locuitori şi cătunul 
Țarina (v. Țarina, căt.) 
"Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică filială cu 

hramul „Înălţarea Domnului“, 
atenență a parohiei din Buc- 
şoaia. | 

La 1776 era cătun, pendinte 
de Bucşoaea.” 

Populaţia se ocupă cu pra- 

sila de oi şi de vite mari, pre- 

cum Şi cu exploatarea de pă- 
duri. 

Comuna posedă 58 hect. pă- 
mint arabil, 833 hect. fineţuri, 

3 hect. grădini, 377 hect. izlaz 
Şi 2273 hect. păduri. 

Se găsesc 72 cai, 523 vile cor- 
nute, 1381 oi, 289 porci şi 81 
stupi de albini. 

Dosul, munte, 1295 m. alt., ra- 

mificaţie a culmei muntoase 

_Obcina-Feredeul, între mun- 
tele Blahur şi cătunul Por- 

cescul, comuna Breaza, distr, 

Cimpulung. 

Douhei Chineţ (Dowhyj Kinec), 
cătun, pendinte de com. rur. 
Chiseleu, distr. Coţman. 

Are 4 case şi 16 locuitori. 

Dracineţ, con. rur., distr. Sto- 

rojineţ,așezată pe partea stingă 
a piriului Hliniţa. 

Populaţia. 3008 locuitori, a- 

proape esclusiv ruteni, relig. 
gr. or. 

Este străbătută de drumul 
„princip. Sterojineţ-Hliniţa ; are
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un oficii poştal; o şcoală po- 
pulară cu 2 clase şi o biserică 
parohială cu hramul „St. Ni- 
colae“. 

Se compune din vatra sa. ! 
tului şi din cătunul Ordonanţa, 

numit astfel, după o legendă, 
pentru că aci Sar fi aşezat un 

paznic de către Turci, pe timpul 
stăpinirei lor, 

La 1776, era în posesia mi- 
năstirei Probota. 

În apropiere se află un deal, 
numit Dealul- Dracului, dela 
care se zice că ar fi provenit 

şi numirea de Dracineţ, dată 
comunei și care are legătură 
cu numirea slavă de Ciartoria, 

ce o poartă o comună înveci- 
nată. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1935 hect. 

pămint arabil, 604 hect. tina- 

ţuri, 45 hect. grădini, 407 hect. 
islaz, 658 hect. pădure. 

Se găsesc 197 cai, 1137 vite 
cornute, 277 oi, 668 porci, 

130 stupi. 

Dracineţ, moșie, cu adminis- 
traţie specială, distr. Storojineţ. 

Suprafaţa 11.60 kim.2. 
Populaţia 6+ iocuitori, de di- 

ferite naţionalităţi şi confesiuni. 

La 1776, cra proprietatea 
miînăstirei Probota. 

Dragomireşti, unire vechie a 
com. rur. Mitocul-Dragomir- 
nei. (Distr. Suceava). 

ragomirna, mindstire, situată 

lingă com. rur. Mitocul-Drago- 
mirnei, distr. Suceava, la ho- 
tarul ţărei despre Rominia. 

A fost fondată de către Ali- 
tropolitul Moldovei__ Anastasie 
Crimca, la anu 16036 terito- 
riul Dragomirdști; oștenit de 
la tatăl săi Ili& Crimea. Zidu- 
rile împrejmuitoare au fost ri- 
6312.— Dicţionarul Bucocinri. 
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dicate, în urmă, de domnul Mol- ! 
dovei Miron Movilă Barnov- : 
schi. La 1642 a fost locdea- ! 
părare pentru o samă de lo- ; 
cuitori şi lirgoveţi suceveni ce 
se refugiase aci de urgia lui 
Timuş Hatmanul, ginerele lui 
Vasile Lupu, care a şi prădat-o 
Şi ars-o fără cruţare. Minăstirea 
are pină în prezent monahi şi 
servă astăzi ca biserică cu hra- 
mul „Coborirea Sf. Duh“, a- 
vînd pe lingă sine o capelă 
pentru serviciul de iarnă cu 
hramul „Sf. Nicolae“ şi o bi- 
serică a schitului cu hramul 
„Sf. loan Teologul, 

Bunurile acestei 
erau: 

„= 1) Dragomirești, dăruită de 
fondator, astăzi încorporată 
la Mitocul-Dragomirnei; 

2) Jumătate din Ruşciori pe 
Suceava, din care după încorpo- 
rarea Bucovinei cea mai mare 
parte rămase Moldovci; 

3) Birnova; 
+) Buninţi; 

5) Costești. 
Hrisoavele minăstirei Drago- 

mirna sau pierdut în urma 
năvălirei cazacilor lui Timuş, 
în timpul celei d'a doua dom- 
nii a lui Vasile Lupul (1652), 
„In timpul incorporării Buco- 

vinei, minăstirea poseda şi ur- 
mătoarele moșii, aflătoare în 
Moldova: Dobronăuţii, Nicşe- 
nii, Uricenii, Slătinoaia şi FIlă- 
minzii. 

Astăzi minăstirea este intre- 
ținută de fondul rel. gr. or. 
Şi are un egumen cu 12 călu- 
gări. 

minăstiri 

Dragomirna, tirlă, pendinte de 
moşia Mitocul, atenenţă a mo- 

„şiei cu adm. spec. Pătrăuți, 
distr. Suceava. 

Dragomirna, piriă, afl. pe st. Su- 
cevei, izvoraşte la hot. Romi- 
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nici mai sus de M-rea Drago- 
mirna, distr. Suceava, şi cur- 
gind printre satele Lipoveni şi 
Mitoca Dragomirna, se varsă 
in dreptul localit. Iţcanii-Noi, 
distr. Suceava. 

Dragoşa, cătun, pendinte de 
com. rurală Frumosul, distr. 
Cimpulung. 

Are 472 locuitori, romini, 
gr. or., cari locuesc aci pe 
timpul verii prăsind vitele lor. 

Numele său provine, după 
legendă, de la Dragoș-Vodă, 
care ar fi. zidit aci o biserică. 

Pe locul numit Poiana Mă- 
rului, ce depinde de acest că- 
lun, se crede car [i existat o- 
dată un sat, din care nu se 
vede azi nici o urmă. 

Dragoşa, cătun, pendinte de 
com. rurală Vatra-Moldoviţei, 
distr. Cimpulung. 

Are 3 case şi 10 locuitori. 

Dragoşa, piriii, afluent pe st. 
Moldoviței, izvoraşte de sub 
poalele muntelui Prislop, mai 
sus de Poiana Mărului şi după 
ce străbate așa numita pădurea 
Măcrișului, se varsă în Moldo- 
vita, în dreptul haltei de dr. de 
i. Dragoşa, distr. Gurahumora. 

Dragoşina, afluent al riulețului 
Suceviţa, izvoraşte sub poiana 

* Tresora şi se uneşte cu el mai 

sus de M-rea Suceviţei, distr, 
Rădăuţi (v. Suceviţa). 

Drăgoeşti, com. rur. districtul 
Gurahumora, aşezată pe par- 
tea dreaptă a piriului cu acelaș 
nume. | 

Suprafaţa 18.48 klm.?; po- 

pulaţia 1734 locuitori, romini; 
relig. gr. or.; sint însă şi ciţi-va 

- germani de relig. evangelică, 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului şi ferma Seci. 

12
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„Este aşezată lingă drumul 
distr. Suceava - Gurahumora. 
Are o şcoală populară cu 3 
clase şi o biserică parohială cu 
hramul „Naşt. AL. D.%, de care 
ține şi biserica filială din Vor- 
niceni (sai Tolova-Mică). 

A fost dăruită de fiii lul Dra- 
goș-Vodă, de monahul Teo- 
dosie şi de sora sa Eudochia, 

minăstirei Voroneţ. La 5 A- 

prilie 1558, Alexandru Lăpuş- 
neanu confirmă această danie. 

In această localitate circulă 
o mulţime de poveşti, ce ai de 
eroii pe Dragoș. Se află, apoi, 
aci, cuinele unei cetăți, ale unci 

minăstiri ȘT ale Ter Biserici. In 
aceste ruine s'aii găsit table 

de piatră cu chipuri istorice 
săpate în ele. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 959 hect. pă- 
mint arabil, 155 hectare fina- 

(uri, 45 hect. grădini, +50 hect. 

islaz, O hect. 3 a. vii, 209 hect, 

pădure, O hect. 11 a. heleştae. 

Se găsesc 135 cai, 886 vite 
cornute, 731 oi, 709 porci, 116 

slupi. 

Drăgoeşti, pzoșie, cu administra- 
ție specială, distr. Gurahumora. 

Suprafaţa 8.75 klm.?, popu- 
laţia 27 locuitori, dintre cari 
23 israeliți şi 4 romini. 

Se compune din moşiile: 1) 
Drăgoeşti, pr. zisă, cu ferma 
La Căsoaia, avind 3 case şi 13 
locuitori, şi 2) Lucaceşti, cu 
ferma Samuş în Băeşeşti (vezi 
Lucaceșşti, moșie), i 

Depindea odată de com. cu 

acelaș nume (vezi Drăgoești, 

com). 

Drăgoeşti, mic afluent al pir. 
Ciunciurile cu care impreună 

se varsă în pir. Stupca (v. 
" Stupea), izvorînd în apropie- 

rea muntelui Ciunciurile şiu- 

Drăgoşanca, moșie, cu adm. 

Drăgoşanca, cătun, pendinte de 

Druc, îirlă, pendinte de vatra 

Dubăuţi (Duboutz), cor. rur., 

"peste Prut şi care o uneşte cu 

    60 stupi de albine. 
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dind sat. Dragoești, distr. Gura- 
humora. 

part., disir. Siret. 
Suprafaţa 1.68 lkIm.?; popu- 

laţia 15 locuitori, în majoritate 
germani. 

com. St. Onufrei, distr. 
Siret. 

“Are 18 case şi 32 locuitori, 

romini, gr. or. 

rur. 

comunei Bilca, districtul Ră- 
dăuţi. - 

distr. Coţman, aşezată în masă 
compactă pe ţărmul sting al 
Prutului, la S$. O. de com. Ber- 
homet-pe-Prut. 

Populaţia: 1080 locuitori ru- 
teni, de relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 

distr. Sniatin-Storojineț, numit 
și drumul mare carpatin, care 
e prevăzut cu un poi de lemn 

Berhomet-pe-Prut şi cu HIli- 
niţa ; are o şcoală populară cu 
o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D.* 

Această comună a fost dă- 

ruită de Ştefan-cel-Mare, prin 
hrisovul din 3 Noembrie 1463, 

lui Andreicu Şortoreischi. La 

1776, era în posesia Marelui 
Vornic Ioniţă Sturza, 

Aci sc află un castel frumos, 

zidit de un moşier.       Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 955 hect. 
pămînt arabil, 35 hect. finaţuri, | i 

19 hect. grădini, 62 hect. islaz, . 

17 hect. păduri. . 

Se .găsesc 56 cal, 215 vite | 
cornute, 185 oi, 248 porci şi. 

DUBOVĂȚ 

Dubăuţi, moşie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 478 klm.?; popu- 
laţia 99 locuitori, în majoritate 
ruteni, restul sermani Şi po- 
loni. 

Pe lingă moșia Dubăuţi, pr. 
zisă, cu 76 locuitori, mai co- 

prinde şi cătunele: Dubivciuc 
(Dubiwezul:) și Ţarinchi (Za- 
rinky) (v. fie-care). 

Dubina (Dubyna), tirlă, pendinte 
de moşia Onuţ pr. zisă, care 
la rindu-i este o parte numai 

din moşia cu adm. part. Onuţ, 
distr. Coţman. 

Dubivciuc (Dubiwczuk), cătun, 

pendinte de moşia cu adm. 
part. Dubăuţi, distr. Coţman. 

Are 4 case şi 16 locuitori. 

Dubova, cătun, pendinte de com. 

rur, Alihalcea, distr. Cernăuţi. 

Are 176 locuitori, ruteni, gr. 
or. Îşi trage numele de la pădu- 
rile de stejar (dub) ce se gă- 
sesc aci, 

Dubova, fermă, pendinte de 

moşia cu adm. part. Tereblecea, 
distr. Siret. 
Are 5 case şi 34 locuitori, 

romini, gr. or. 

Dubovăţ, complev de mici 
înălțimi, acoperite cu stejăriş 

ŞI cu fineţuri, distr. Storojineţ. 
Din el izvoraşte piriul Du- 

bovăţ, care se varsă în Siret. 
Se mărginește la V. cu pir. 

Dubovăţ și la S. cu Storojei- 
ncasca. 

' Dubovăţ, pirii, afluent pe dr. 

Siretului, ce izvoraşte în re- 
giunea deluroasă care se în- 

tinde de la Movila Jarova la 
- S.,spre Dealul Muncelului şi se 
varsă în riul Siret mai jos de 

tirgul Storojineţ.



DUBROVA 

Dubrova, cătun, pendinte de că- 
tunul Lucavceţ-de- Jos, com. rur, 
Lucaveţ, distr. Vijniţa, 

Arc 20 case şi 84 locuitori, 
ruteni gr. or. 

Dubul, cătun, pendinte de satul 
Argel, distr. Cimpulung. 

Are 5 case şi 18 locuiluri, 
huţani. 

Dubul, mic afluent, pe st. riu- 
leţului Moldoviţa (Argel),. cu 

care se împreună 'ceva mai : 
sus de Argel, în faţa muntelui 
Pohai, distr. Rădăuţi. 

Dumanisca, cătun, pendinte de 
com. rur. Cuciurmare, distr. 
Cernăuţi. 

Are 7 case şi 27 locuitori, | 
ruteni, gr. or. 

Dumaninschi, tirlă, pendinte de 

moşia Camena pr. zisă, care 
la rindu-i este o parte din 

moșia cu adm. part. Camena, 
distr. Cernăuţi. 

Dumbrava, sumele unei re- 
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iuni, lingă 

jari şi care se zice că e iden- 

tică cu Dumbrava Roşie (Dum- 
brăvile Roși după cronicari), 
unde sc pare că Ştefan cel 
Mare a pus, in toamna anului 
1497, pe prizonierii poloni din 
armata învinsului rege Al- 

hrecht, să are o făşie mare 
de pămint, semănindu-o apoi 

cu ghindă. 

Dumbrava, firlă, pendinte de 

moşia cu adm. part. Stănești, 
distr. Siret. 

Dumbravnic, cătun, pendinte 

de satul Ciumărna, distr. Cim- 
pulung. 

Arc 31 case cu 123 locui- 
tori, huţani. 

Dunăvăţul, căi, pendinte de 

com. rur.. Bănila Moldove- 

nească, distr. Storojineţ. 

Dunăvăţul, cînap, cunoscut sub 

numirea de „Cimpul Dună- 

văţului“, distr. Storojineţ, aşe- 

com. Hliboca, 
distr. Siret, presărată cu ste- 

  

DVORLEȚ_ 

at la poalele răsăritene ale 
dealului Cirligata și ale Dum- 
brăvii Tandoaea, îintinzindu-sc 
pină la com. Cireş, 

După-Luncă, cătun, pendinte 

de com. rur. Frumosul, distr. 

Cimpulung, 

Are 8 case şi +2 locuitori, 
romini gr. or. 

Duşa, piriă, all. pe st. riule- 
“ţului Siretul Mic, izvorăşte de 
sub Dealul Humoria şi sc re- 
varsă în Siretelul Mic, mai jos 
de com. Pătrăuţul de Sus, distr. 
Storjineţ. 

Dutca, afluent nae, pe dr. Ce- 
remuşului Alb, izvorăşte de 

sub poalele muntelui Maximeţ, 
distr. Vijniţa. 

Dvorleţ (ID)worlec), pante, ţine 

de şirul carpatin Hrebenişte 

Staviloare (v. Carpaţii Buco- 
vinci) şi sc găseşte în apro- 

pierea localităţii Sergic. distr. 
Vijniţei; are 1471 m.



[i 
Eisenaii (sau Prisaca), moșie, Hatna - Cimpulung ; are o; Ereşti, cătun, pendinte de com. cu adm. spec., distr. Cimpu- : școală; şi o casă deeconomiea : rur. Seletin, distr. Rădăuţi. lung. între Vama şi Cimpu- ; coloniştilor germani. Este așezat la poalele mun- lung. 

„telui cu acelaş nume. Suprafaţa 3.39 km?; popu- Eisenthal, v. Vacăria. Are 131 locuitori, huţani. laţia 786 locuitori germani. de 
relig. evanghelicăşi puţini rom. ; Erdhiitten, moșie, atenență a | Ereşti, marete, cu 1247 m., situat catolici. i“ moșiei cu adm. part. Izvor, | nu departe de comuna Selctin, Este lingă drumul principal ! distr. Rădăuţi, „» distr, Rădăuţi, Gurahumora — Cîmpulung; ! Are 9 case şi 164 loc., hu- haltă de drum de fer a liniei | țani.



Falcăul, cătun, pendinte de com. 

rur. Seletin, distr. Rădăuţi. 

Este aşezat pe piriul cu ace- | 
laş nume, | 

Are 4 case şi 42 locuitori, 
hulani, 

Falcăul, localitate, cu fabrică de 

scinduri, pendinte de moşia 
Seletin, atenenţă a moşiei cu | 
adm. part. Isvor, distr, Ră- : 
dăuți. 

Are 6 case şi 94 locuitori 
de diferite naţional.tăţi. 

Falcăul, tîrlă, pendinte de va- ! 

F 
decom. rur. Sadova, distr. Cim- 

pulung. 

romini, gr., or. 

Are 24 case şi 79 locuitori, : 

“Făgeţel, afluent mic, pe dr 

Moldovei, izvorăşte sub mun- 

tele Timpa şi se varsă în 
Moldova, lingă satul Breaza, 

1 distr. Cîmpulung. 
Favarniţa, piriri, afl. pe dr. Ce. : 

remuşului (v. Ceremuşul). Is- : 
voraște de sub muntele Smi- - 
dovala şi se varsă în Ceremuș, 
mai jos de localil. Petroşeni 
(distr. Vijniţa). 

i na , 
i Făgeţel, munte mic, 820 m. alt., 

ramificaţie a muntelui Pauşa, 

pe-Boul, distr. Cimpulung. 
tra com. Straja, distr. Ră-. 

" dăuţi. 

Falcăul, afluent, pe st. Sucevei, 

isvoraşte din partea de N. E. 
a şirului muntos Tomnaticul 
Și, cu rgindpeste Poidna de Sus, : 
se varsă în Suceava, aproape . 
de tot de gura pir. Tomnati- : 

cul, mai jos de căt. Frasin, 

distr. Rădăuţi. 

Falcăuţul, afluent mic, pe st. 
Sucevei, isvoreşte de sub mun- 

tele Petruşca şi se varsă în 

Falcăului, mai jos de căt. Fra- 
sin, distr. Rădăuţi. . 

Faţa-Runcului, cătun, pendinte 

„ Făgeţel, tirlă, pendinte de com. 
rur. Breaza, distr. Cimpulung. 

Are 3 case şi 19 locuitori. 

, Făgeţel, pădure; din care izvo- 

afluent. al riulcțului Coșma, 
distr. Cimpulung. 

Făgeţel, poiană, la poalcle de 
N-V. ale muntelui Măgura, 
distr. Cîmpulung. 

» Făgeţel, piriu, izvorăşte din ; 
Suceava, gură în gură cu pir. Transilvania şi formează im- 

preună cu izvorul Banului și 

„cu piriiașul Livadei, pir. Coşna 
care cste afluent pe st. Dor- 
nci. 

în vecinătatea localităţii Ruşii- 

răşte piriul cu acelaș nume,: 

Feredeul de Sus, munte (1-60 
m.), se găseşte între localită- 

țile Breaza şi Moldova (Su- 
lița), distr. Cimpulung şi ține 
de sistemul culmilor Obcina 
Feredeul, 

'! Figoruvea, firlă, pendinte de 

vatra com. 'Tereblecea-Romi- 

ncască, distr. Siret. 

* Fîntîna-Albă, (sau Biala-Kier- 
nica), con. rur., distr. Siret, 
aşezată în colțul de N.-V. al 
districtului, la hotarul cu Ră- 
dăuţi, spre V. de com. Cli- 
măuţi, şi anume la poalele dea- 
lului păduros Fundătura. 

Suprafaţa 8.16 km.?; po- 
pulaţia 997 locuitori lipoveni- 

ruşi starovierţi (de legea ve- 
che), | 

- Este ultimul punct al dru- 
i mului distr. ce vine de la 

Siret; prin drumuri de ţară, 
comunică cu Cuciurmare (Cer- 
năuți) şi cu Frătauţul-Noiă 
(distr. Rădăuţi). 

Are o biserică mare de rit 
ortodox rusesc, împreună cu o



FÎNTÎNA-GĂLBAZEI 

minăstire de călugări, în care 
rezidă mitropolitul lipovenesc, 
recunoscut nu numai de Lipo- : 

ci şi de cci : venii bucovineni, 
din țara rominească (Dobro- ! 
gea). Afară de asta posedă și 
o minăstire de maici, de ace- 
Jaş rit. 

Această comună este men- 
ționată întrun hrisov din 20 
Iunie 1463. La 1776, nu exista 
probabil fiind-că fusese dis- 
trusă. A fost, însă, reînteme- | 
iată în 1784, prin o colonie 
de Lipoveni și numită de ei 
Biala IKiernica, 

Populaţiunea se ocupă cu 
agricultura, în special însă cu 
grădinăritul şi cu cultivarea 
pometelor, exploatind nu nu- 
mai pe cele din localitate ci 
Și pomete din locuri mari de- 
părtate, luate in- arendă. 

Este de remarcat că absti- 
nenţa de băuturi spirtoase și 
de tutun, precum şi de ori-ce - 
contact social cu alte naţiona- 
lităţă, au făcut ca aceşti locui- 
lori să rămină în obiceiurile 
lor strămoşeşti, aduse din Ru- 
sia, şi să ducă o viaţă relativ 
f. morală, deşi ignorentă, ne- : 
avind pină acum nici măcar 
şcoală în localitatea lor. 

Comuna posedă +44 hect. pă- 
mint arabil, 108 hect. fânaţuri, 
74 hect. grădini, 55 hect. izlaz, 
135 hect. pădure. | 

Se găsesc 185 cai, 183 vite ! - 
mari cornute, 166 porci și 130) 
stupi, 

Fîntîna-Gălbazei, loc de pă- 
şune, la IE. de aşa zisa re-. Ei 

giune de pășuni Mănila, distr. 
Cimpulung. 

Fintânele, poiană, distr. Cim- | 
izvoarele ce- : pulung, între 

or] 2 pirae Deiţa şi Flori, 
și la S.-V. de muntele Ie- 
zărel. 

- Fîntinelul , 

Florinta, firlă, cu 

dinte de moşia Mihoveni, ate- : 

-nenţă a' moșiei cu adm. spec. 
- Pătrăuți, distr. Suceava. 
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piriă, aluent 
dr. Sucevei, izvoraşte în apro- 
pierea orașului Rădăuţi şi, unin- 
du-se cu numeroasele izvoare 

pe 

de prin prejur, se varsă după . 
un curs nu tocmai lung în 
Suceava, în dreptul com. Satul 
Mare, distr. Rădăuţi. 

com. rur. Comăreşti, dlistr. 
Storojineţ. 

Este coprinsă, 
Davideni, la S., 
măreştii la N, 

între com. 

Şi com. Co- 

La poalele ei se deschid o . 
mulţime de poeni. 

Fîntîniţa, pădure, pendinte de . 

Floca, nic afluent, pe dr. Su- | 
ceviţei, izvorăşte din Poiana ! 
Brusturului şi se varsă în 
Suceviţa, lingă satul Margi- 
nea, distr. Rădăuţi (v. Suce- 
viţa). 

Moldova, între Dealul Arde- 

loaia şi Piatra Furcului, distr. 
Cimpulung. 

2 case, pen- 

: Fluturica, cătun, pendinte de 

„com. rur. Cîrlibaba, districtul 

Cimpulung. 
Are 201 

gr. or. 
locuitori, ruteni, 

Fluturica, pisc, ce ţine de Munţii 
Cirlibabei şi se află în apro- 

pierea localit. Cirlibaba, distr, 
Cimpulung (1347 m.). 

Fogodisten, supranumire dată ; 
com. Iacobești, (v. Iacobești, 
distr. Suceava,) după colonia 

Flora, naunte, 1139 m. alt., ra- : 
_milicaţie a coamei muntoase . 
* Obcina-Feredeul, la E. de riul : 

- Frasini, 

de Secui din Transilvania, ce : 

“pulaţia 111: locuitori, 

drumul 

FR ASINI 

a fost fondată acolo la ocu- 
parea Bucovinei. Acest nu- 
me înseamnă în limba ma- 
ghiară „Bine primit de D-zeu“ 

Franzthal, cătun, pendinte de 

com. _rur. distr, 
Cernăuţi. 

Are 106 locuitori, ruteni şi 
romini gr. or. 

Aci sau găsit obiecte din 
epoca de. piatră. 

IȘI trage numele dela Impă- 
ratul Francisc Iosef I, care, 

venind din Rădăuţi, s'a oprit 

aci şi a luat masa pe 0 co- 
lină: valea ce se deschidea 
inaintea ochilor, atrăgind ad- 
miraţia Impăratului, fu numită 
„Franzthal“. 

Mologhia, 

Franzthal, moșie, cu adm. part., 
distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 14.80 km.?; po- 
ruteni, 

israeliți, germani și romini; 
majoritatea este. de relig. gr 
orientală. 

Coprinde pe lingă moșia 
Franzthal. propriu zisă, și tirla 
Rutca. 

com. rur., districtul 

Cimpulung, aşezată pe partea 
dreaptă a văii Suha, la con- 
fluența sa cu riul Moldova, şi 
lipită in partea de N. de com. 
rur. Bucşoaea. 

Suprafaţa 17.62 km.?; po- 
pulaţia 1008 locuitori, jumă- 

„tate ruteni şi germani. de relig. 
gr. or. pentru majoritate. 

Este străbătută de drumul 

distr. şi de linia ferată indus- 
trială . Bucşoaea-Ostra; peste 
marginea de nord a com. trece 

mare Gurahumora- 
Cimpulung, precum şi linia fe- 
rată Hatna-Cimpulung. Este 
staţie de dr. de f. ure un oficiu 
telegrafic; ţine de şcoala şi de 
biserica din Bueşoaca.



__FRASINI 

L.a 1776 era in posesia mi- 
năstirei Voroneţ. 

Are o fabrică mare de scin- 
duri. | 

Populaţia se ocupă cu cex- 

ploatarea pădurilor şi cu lu- 
crul în fabrică; parte însă se 

ocupă cu prăsila de oi. și de 
vite mari. 

Comuna posedă 142 hect. 
păm. arabil, 287 hect. finaţuri, 

+ hect. grădini, 289 hect. izlaz, 
1070 hect. pădure. 

Se găsesc 17 cai, 349 vile 
249 porci, 48 : cornute, 369 oi, 

stupi de albine. 

Frasini, cătun, pendinte de com, 
; rur, Seletin, distr. Rădăuţi. 

Arc 10 case şi 52 locuitori, 
huţani. 

Frasini, localitate cu herghelie 
de cai, pendinte de moșia Se- 
lelin, atenenţă a moşiei cu , 
adm. part. Izvor, distr. Ră- ! 
dăuţi. 

de diferite naţionalităţi. 
Are 7 case şi 68 locuitori . 

Frasinul, dea! (563 m.), spre V.! 
de com. Neuhiitte şi spre S.-E. 

* decom. Bănila-Aloldovenească, 
„distr.. Storojineţ. 

Frătăuţul-Noii, con. rur., dis- | 
trictul Rădăuţi, aşezată pe ma- 
lul siing al Sucevei şi lipită de 
comunele Bilca la V. şi Costişa ! 
la E. 

Popuiaţia 3182 locuitori ro- 

mini de relig. gr. or. şi ciți-va 
germani, rom. cat. şi evang. 

Se. compune: 

de reşedinţă, care, împreună 

„cu. tirlele. Besnia, Iacobași şi 

1) din satul - 

- Pietroasa, numără 3384 locui- * 
tori; 2) din: cătunul Ruda şi : 
3) din tirlele IHulpare, Cimpul- : 

- Mare, Tărnauca. și Undipopie, 

(v. fie-care)... 
Printr'un drum distr., comu- | 

“poat, — Dicţionarul Rucocine! 
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nică cu Pătrăuţul (Storojineţ) şi 
cu oraşul Siret; prin altul, in- 
treţinut numai pină la hotarul 

distr., cu Fintina-Albă, Cli- 
măuţi ; e legată şi prin drumuri 
de ţară. 

Are o şcoală populară cu 
3 clase şi o biserică parohială 
'cu hramul „Adorm. M. D.* 

Este întemeiată pe teritoriile 
comunelor [rătăuţul-Vechiă şi : 
Dorneşti. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna aceasta, împreună ! 
cu Costişa, posedă 4627 hect. 
pămint. arabil, 823 hect.. fina- | 

țuri, 27 hect. grădini, 857 hect. 
islaz, 1730 nect. păduri. 

Se găsesc 319 cai, 1460 vite ! 

cornute, 433 oi,. 834 porci şi - 

138 stupi. 

a moşiei cu adm. part. Har- 
deggthal, distr. Rădăuţi. 

Are 5 case şi 34 locuitori, 

coprinzind în sine şi tirla O- 
cruh. 

Frătăuţul-Vechiii, moșie, ate- 
nenţă a moşiei cu adm. part. 

. Hardeggthal, distr. Rădăuţi. 

Are 4 cuse şi 59 locuitori, 
romini, gr. or. 

Frătăuţul-Noii, moşie, atenenţă : 

Coprinde în sine şi tirla ; 
Ogorul Domnesc. 

. Frătăuțul- Vechiii-Nemţesc, co- 

mună rurală, distr. Rădăuţi, 
lipită de Frătăuţul- -Vechiu-Ro- 
minesc (v. Frăt. V. Rom.). 

Suprafaţa 27.38 klm.?, îm- 

preună cu Frătăuţul-Vechiă- 
Rominesc; populaţia 1273 lo- 
cuitori germani, de relig; ev. 
Şi puţini numai de cea rom. 
cat. 

Se servește de aceleaşi dru- 
muri ca și Frătăuţul-Vechiă- 
Rominesc (v. Frăt. V. Rom.); 
are o şcoală populară germană   

„ FRĂTĂUȚUL-VECHIU-ROMÎNESC 

cu 4 clase şi o biserici de rit 
evangelic. 

Colonie înființată de nume- 
roase familii germane, la 1787, 

pe teritoriul com. Frătăuţul- 
Vechiu (v. Frătăuţul V.Rom.). 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi mai ales cu creșterea 

vitelor, în care escelează prin- 

tr'o frumoasă prăsilă de'cai. * 

Se găsesc 347 cai, 556 vite 
cornute, 88 oi, 462 porci. 

" Frătăuţul-Vechiii- Româînesc,co- 

mună rurală, distr. Rădăuţi, 
așezată pc malul drept al Îl. 

Suceava, între Andrâsfalva şi 
Gălăneşti şi în faţa Frătăuţului- 
Nou. 

Suprafaţa 27.38 klm.?; po- 
pulaţia 8316 locuitori romini; 

relig. gr. or. 
îste unită cu Rădăuţi, prin- 

tr'un drum principal, şi cu 
Vicovul-de-]Jos printr'un drum 
distr. cc trece prin Gală- 
neşti. 

Are un oficii: poştal, o şcoală 
populară cu 4 clase şi una fi- 
lială cu o singură clasă; o bi- 
serică cu hramul „Sf. Arh. 
Mihail şi Gavril“. 

Teritoriul com. corespunde 

cu vatra vechiului sat romi- 
nesc Frătăuţi, care este amintit, 
„pentru prima oară, într'un hri- 

sov din 1429, al lui Alexandru- 

cel-Bun. Ştefan-cel-Mare, la 

dăruit minăstirei Putna, prin 
hrisovul din 14 Oct. 1488, 

Pe părți din acest teritoriu 
- Saii întemeiat comunele de azi, 
Frătăuţul-Noi şi Cosţișa - (v. 
fie-care). 

Insemnat este vechiul cătun 
identificat cu vatra comunei și 
numit Tocmitura, pentru le- 

gendele referitoare ce circulă 
„prin popor (v. Tocmitura).. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna aceasta, împreună 
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FREUDENTHAL 
  

cu Frătăuţul- Vechiti-Nemţesc, 
posedă 17.16 hect. pămînt a- 

_rabil, 212 hect. 
hect. grădini, 696 hect. islaz, 
48 hect. pădure. 

Se găsesc 276 cai, 1760 vite : 
cornute, 338 oi, 932 porc, 307 
stupi. 

Freudenthal, moșie, cu adm. 
spec., distr. Cîmpulung, la S.-E. 
de Vatra-Moldoviţei. 

finaţuri, 29 ; . 

Suprafaţa 2.88 klm.?; popu- . 
"laţia 174. locuitori, germani, 
de relig. ev. pentru majoritate 

- Și rom. cat. „pentru o a treia 
parte. 

Este străbătută de drumul . 
distr. Vatra-Rușii-Moldoviţei; 
haltă de drum de fer a liniei 
locale Vama-Rușii- -Moldoviţei. 

Are o şcoală şi o capelă de 
rit evangelic. 

Colonie germană, întemeiată 
pe teritoriul com.. rur. Vatra- 
Moldoviței, la 1809, de către 
proprietarul! de mine Manz. 

Se găsesc IV cai, 163 vite 
cornute, 55 oi, 

„Stupi, 

Froşchi (Froszky), cătun, pen- | 
dinte de com. rur. Sergieni, 
distr. Vijniţa. ” 

Are 212 locuitori, huţani. 

Frumoasa (sai Frumosul), con. 

119. porci, 21 ! 

rar. distr. Cîmpulung, așezată : 
la” confluența piriului cu acelaș 
nume cu Moldoviţa. 

- Suprafaţa 66,62 klm.:; po- 
pulaţia 1639 locuitori romini, de 
relig. gr. or., şi puţini germani 
Și israeliți. 

Se compune: 1) din satul 
“Frumosul pr. zis, care are im- | 
preună cu tirla Fundul Frumo- | 
sului 1106 loc., şi 2) din cătu- | 
nelc atenente Dealul: Bradului, 
Dragoșa și După- Luncă (v. 
fie-care). 

Este străbătută de drumul ; 

“ Frumoasa, piria, afluent pe st. ! 

Frumoasa, îirlă, 

distr. şi de linia ferată locală, 
Vama - Ruși - Moldoviței, care 
are aci haltă. 

Are 0 şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială cu 
hramul „Naşterea M. D.« 

Această comună Sa înte- 
meiat pe teritoriul numit „Bra- 
nişte:, pendinte de satul Mol- 
doviţa. 

La 1534 această localitate a 
fost făcută danie, de către Petru 
Rareş, minăstirei Moldoviţa, 
in stăpinirea căreia se găsea 
şi la 1776. 

Aci se aflau odată mine. 
Are ferestrae mari cu o des- 
voltată industrie de lemnărie. 

Populaţia se ocupă cu ex- 
ploatarea pădurilor şi cu lucrul 
în ferăstrae precum şi cu pră- 
sila de oi. 

Comuna posedă 97 hect, pă- 
mint arabil, 825 hecl. finaţuri, 
6 hect. grădini, 545 hect. islaz, 
159 hect. poeni şi 5000 hect. 
pădure. 

Se găsesc 105 cai, 619 vite 
cornute, 1500 oi, 400 porci şi 

“115 stupi de albine. 

pendinte de 
moşia cu adm. spec. Sf. Ilie. 

Are 2 case şi 9 locuitori. 

Frumoasa, firlă, pendinte de 
com. rur. Bosancea, distr. Sto- 
rojineţ. 

Are 2 case și 18 locuitori. 
Este numai o jumătate. a 

moşiei Frumoasa cealaltă ju- 
mătate ţine de comuna Bo- 
sancea (vezi Bosancea com.). 

Frumoasa, fermă, pendinte de 
com. rur. SI. Ilie, distr. Su- 
ceava. 
Are 2 case şi 16 locuitori, 

Moldoviței, își adună apele din 
mai multe izvoare înprăştiate 

        

FUNDUL. FRUMOSUL UI 

intre muntele 'Tomnaticul și 
poiana Higa şi se varsă în: 
Moldoviţa, lingă com. Fru- 
moasa, în dreptul inălţimei 
Runcul Cădoi, distr. Cimpu- 
lung. 

Frumosul, fir7ă, pendinte de sa- 
tul Pojorita (pr. zis) com. 
rur, Pojorita, distr. Cimpulung. 

Fruntea, munte, 1075 m,, ce ţine 
de culmea Travien (v. Carp. 
Bucov. VIII), şi se găseşte nu 
departe de local. Şipot-Privat, 
distr. Vijniţa. 

Fruntea, culme mică, care se 
desprinde din culmea laterală 
Dadul (v. Dadul, culme), avind 
şi 2 virfuri cu acelaş nume, - 
unul la N., de 1473 m. şi altul 
de 1350 m., distr. Cimpulung. 

Fruntea, pădure, pe malul sting 
al Siretului Mare, la N.-V. de 
com. rur. Şipot, distr. Vij- 
niţa. 

Fundătura, deal, 483 m. alt., la 
N. de com. Fintina-Albă, distr. 
Siret, 

Fundătura, îndlfinae, situată nu 
departe de com. Fintina Albă, 
distr. Rădăuţi şi care ţine de 
reg. colinară dintre Siret şi 
Suceava. 

Fundoaea, tîrlă, pendinte de sa- 
tul Iacobeni, com. rur. cuacelaş 
nume, distr. Cimpulung, 

Fundoiul, munte (1350 m.), ce 
ține de culmea Mestecăneştii 
(v. Mestecăneşti, culme) şi se 
allă în apropierea localit. Ia- 
cobeni, distr. Cimpulung, 

Fundul-Frumosului, tirlă, pen- 
dinte de satul Frumosul pro. 
priu zis, care este o parte din



FUNDUL-MOLDOVEI 
  

com. rur. Frumoasa, distr. Cim- 
pulung. 

Fundul-Moldovei, com. ru, 
distr. Cimpulung, așezată pe 
o mare întindere pe ambele 
maluri ale riului Moldova, în- 
tre Pojorita și Breaza. 

Suprafaţa 246.10 km.; po- 
pulația 2.509 locuitori romini, 
relig. gr. or. precum şi puţini 
germani şi israeliți. 

Se compune din satul Fun- 
dul Moldovei proprii zis, cu 
1973 locuitori şi din “cătunele 
atenente: Arseneasa, Botoş, 
Colacul, Tătarca şi Valea Sti- 
hei. (v. fie-care). 

Este străbătută de drumul 
distr. Pojorita-Breaza. Arc un 
oliciu poştal,-o şcoală populară 
cu 3 clase şi 2 biserici: una 
parohială cu hramul „Sf. Du- 
mitru“ în Fundul Moldovei-de- 
Jos şi alta filială cu hramul 
-Sf. Nicolae“ în Fundul Mol- 
dovei-de-Sus. 

Aci există o casă de eco- 
nomii a Rominilor. 

La 1776, era domeniu dom- 
Nesc. 

Prin apropierea acestei co- 
mune şi anume prin văile Tă- 
tarcă şi Tătărcuţa, pare a fi 
avut loc ultima trecere a Tă- 
(arilor, atit la intrarea lor în 
Ungaria și Transilvania, cit 
Şi la întoarcere. 

De citeva sute de ani se ex- 
ploutează acio mină de cuprucu 
mai multe grote ca Peta, Run- 
cu $. a. Această mină a fost 
causa înființării a unei colonii 
germane, numită Luisenthal 
la 1805, Mina era la început 
proprietate a statului, dar la 
1821 trecu în posesia antre- 
prenorului Manz. 
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Are ferestrae cu industrie de 
lemn, o fabrică de argăseală 

şi mai multe mori. 
Populaţia, formată din lo- 

cuitori originari şi din colonişti 
transilvăneni şi germani, se 
ocupă cu prăsila de oi şi de 
vite mari, precum Şi cu sti- 
năria; germanii sunt mincri, 

Comuna posedă 150 hect. 
pămint arabil, 5.746 hect. fi- 
naţuri, 24 hect. grădini, 4.106 
hect. islaz, 706 poeni şi 13.470 ! 
hect. pădure. 

Se găsesc +16 cai, 3.300 vite 
cornute, 6.500 oi, 415 porci şi 
129 stupi de albine. 

Fundul - Pojoritei, cătun; pen- ! 
dinte de com. rur. Pojorita, 
distr. Cimpulung. 

Are 135 locuitori, romini, | 
gr. or. 

Fundul-Putnei, cătun, pendinte 
de com. rur. Pojorita, distr. 
Cimpulung. 

Are 4 case şi 24 locuitori, 

Furcăul, munte, se inalţă în faţa 
mănăstirei Suceviţa, disir. Ră- 
dăuţi ţine de lanţul muntos 
Obcina-Feredeul. 

Fusteica, cătun, pendinte de 
com. rur. Onut, distr. Cot- 
man. 

Are 2 case şi 8 locuitori, 

Fiirstenthal (rom. Voivodeasa), 
com. rur., distr. Rădăuţi, a- 
şezată, în lungime, pe piriul 
Voivodeasa, afluent al Suce- 
viței, între localităţile Margi- 
nea şi Suceviţa. 

Populaţia 982 locuitori ger- 
mani, rom. cat, 

Este lingă drumul distr. Mar- 

t 
| 
i   
|   

  

FUSCE 

ginea-Suceviţa; are o şcoală 
primară germană şi o bise- 
rică rom. cat. 

Colonie, întemeiată la 1803, 
de numeroase familii germane 
venite din Boemia aci cu o- 
cazia înfiinţării unei fabrici de 

sticlă, care arse în anul 1888, 
şi nu sa mai reînființat. 

In această localitate se află 
un monument comemorativ al 

vizitei făcute în 1858, de ar- 
hiducele Rudolf al Austrici. 

Populaţia se ocupă în spe- 

cial cu exploatarea de pă- 
duri. 

Comuna posedă 123 hect. 
pămint arabil, 58 hect. fina- 
țuri, 7 hect. 50 a. grădini, 211 
hect. izlaz, 175 hect. pădure. 

Se găsesc 88 cai, 262 vite 
cornute, 230 porci, 38 stupi. 

Fiirstenthal, moșie, atencnţă a 
moşiei cu adm. part. Margi- 
nea, distr. Rădăuţi. 

Are 13 case şi 96 locuitori, 

coprinzind pe lingă sine şi te- 

ritoriul numit Fabrica de sti- 
clă (Glashiitte). 

Fusa, masiv niuntos, ce se 

desprinde din şirul carpatin 

Obcina-Mare sau Arşiţa şi se 
găseşte între piracle Ciumărna 
Şi Dragoșa (v. Carpaţii Bu- 
covinci), nu departe de locali- 
tatea Ciumărna, distr. Gura- 
humora, avind o inălţime «de 
1163 m. 

Fusce, cătun, pendinte de com. 
rur, Seletin, distr. Rădăuţi. Este 

aşezată pe povirnişul dealului 
Crasna. 

Are 6 case şi 25 locui- 
tori.



Gaveleii, firlă, pendinte de com. 
rur. Gogolina, distr. Cernăuţi. : 

Găina, culme mică, ce ţine de 
"lanţul muntos al L.ucinei şi 

formează o ramificaţie de E. : 

al acestuia, intinzindu-se între .: 
păraiele L.ucava Smidești şi ! 
Tatarca (v. Carpaţii Bucovi- 
nei). 

Gălăneşti, cor. rur., distr. Ră- 
dăuţi, aşezată pe malul drept 
al. Sucevei, intre Vicovul.de- ; 
Jos la V. şi Frătăuţul-Nou : 
la E. 

Suprafaţa 17.72 km.?, îm- 
preună cu Voitinel; populaţia 
627 locuitori, romini, .de relig. 
Sr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului şi tirla Alesteceni. 

Este străbătută de drumul 
„— distr, Frătăuțul-Vechiă—Vico- 

- vul-de-Jos, care se uneşte aci ! 
cu cel distr. ce vine dela Ră- ! 
dăuți; staţie de fer a liniei fe- ! 
rate Rădăuţi. 

Are o şcoală populară cu o i 
clasă şi o biserică locală cu 
hramul 

Gavril“. : 

La ocuparea Bucovinei nu 

exista. Sa 
“Populaţia se ocupă cu agri- 

„St. Arh. Mihail şi: 

cultura şi cu creșterea vitelor. | 

G 
Are 56 cai, 450 vite cornute, 

393 oi, 240 porci, 30 stupi. 

Gălăneşti, moșie, atenenţă a 
moşici cu adm. part. Hardeg 
thal, distr. Rădăuţ. 

Are 2 case și 15 locuitori, 
coprinzind pe lingă sine şi 
herghelia Mesteceni. 

Găureni, sat, în partea de N. 
a distr. Suceava, aşezat într'o - 
văgăună, la poalele dealului : 
Găvăncasa. 

Suprafaţa 1.21 km.2; popu- 
laţia 236 locuitori, majoritate 
ruteni, de relig. gr. or. 

Este legat cu localităţile în- 
vecinătoare prin drumuri cim- 
pene; are o biserică filială cu 
hramul „Sf. Dumitru“, ate- 
nență a parohiei din Roma- 
nești. 

La 1776, era în posesia ma- - 
zililor Vasile Semenciuc şi Ste- 
lan Mălinescu. 

Numele provine de la fun- 
dătura în care esie aşezat satul. - 

Populaţia se ocupă cu agri- : 
cultura şi creșterea vitelor şi 
mai ales cu munca cu ziua în 
Rominia. 

Posedă 281 hect. pămint a- 
rabil, 5 hect. finaţuri, 3 hect. - 
grădini, 70 hect. imaşuri, 5 
hect. pădure. 

Se găsesc 4 cai, 95 vite cor- 
nuie, 61 oi, 21 porci, 

Găvăneasa, deal, 435 m. alt, 

spre E. de localitatea Crâini- 

ceşti, distr. Siret, şi formind 
hotarul spre distr. Suceava. 

Gemine, con. rur:;, distr. Cimpu- 

lung, aşezată pe o mare întin- 

dere dealungul piriuluicu acelaș 

nume, afluent al piriului Suha. 
Suprafaţa 53.01 lm.*; popu- 

laţia 673 locuitori, în majori- 
late huţani, de relig. gr. or.' 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 434 locuitori şi din 
cătunele: Junci, Mlesteceni, Mes- 
tișoara, Runcul, Şipota şi Ur- 
zica (v. fie-care). 

Este legat de Stulpicani 
printr'un drum ncintreținut, 

Arc o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohiali 

cu hramul „Sf. Ap Petru și 

Pavel“ de care depinde biseri- 

cile filiale din Slătioara şi 
Ostra. 

Aparţinea, la 1776, minăstirei 
Voroneţ. 

In privinţa numelui săi sînt 
două tradiţiuni. După una com. 

iși derivă numele de la primii 
locuitoriaisăicareeraii gemeni ; 

iar după ccalaltă, de la înte- 

mectorul ei, numit Geman,un



GEMINE 

monah fugit din minăstirea 
Rărăă şi pripăşit acolo. 

Populaţia, formată din hu- 
țani și din colonişti romini 
transilvăneni, se ocupă cu 
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Flocenilor şi sul culmea Piatra 
Nitana. 

: Giumalău, masiv muntos, face 
parte din lanţul culmilor Ra- : 

prăsila de oi şi cu exploatarea 
pădurilor. 
Comuna posedă 7. hectare 

pămînt arabil, 944 hect. fina- 
țuri, 8hect. grădini, 387 hec- : 
tare 

- duri. 

Se găsesc5 | cai, 462 vite cor- 

imașuri, 3820 hect. pă- 

nute, 1500 oi, 260 porci şi 72 
stupi de albine, 

Gemine, afluent al pir. Suha 
ce se' varsă în Moldova (v. 
Suha). Răsare de sub poa- ! 
lele munţilor Sturzi şi Căpă- 
ţina, aproape de hotarul Ro- |. 
miniei şi, trecind prin satul - 
Gemine, mai primeşte piriiașul 
Plotoniţa cu Slătioara şi pir. 
Adina. Ocolind culmea Dealul 
Grosului şi partea de E. a 
Opcinei Ursului, se revarsă 
in Suha, mai jos de com. Stul- 
picani. ” 

Georgiceni, cătun, pendinte de 
tirgul Vatra-Dornei, districtul 
Cimpulung. 

Este aşezat pe stinga riului 
Bistriţa Aurie la“piciorul mun- 
telui Corhana. | 

Are 1îi4 locuitori, romini, 
gr. or. 

Gherzoi,(Gerzoj), cătun, pen- 
dinte de satul de reședință 
Sergieni, com. rur, Sergieni, 
distr. Vijniţa. 

Giorosteni, piriiuș, care îm- 
preună cu izvorul Giumă- 
lăului, dă naştere pir. Isvorul 
ce se varsă în Moldova (v. 
pir. Isvorul), distr. Cimpulung: 
Răsare- sub poalele. muntelui 
Giumalău formînd Valea Gio- 
rosteni cese intinde sub Opeina- 

răului care ţine de şirul prin- 
cipal al Carpaţilor Păduroși 
din Bucovina. Punctul cel mai 
ridicat ce muntele Giumalău 
cu 1859 m. care reprezintă : 
înălțimea cea mai mare din 
Bucovina și este situat nu 
departe de localit. Vatra Dornei, 
distr. Cimpulung. Virlul săi 
rotunzit se compune din două 
ridicături gemeni, de unde 
probabil i se trage și numirea 
(Gemenău) şi trimitespre valea 
Bistriţei nişte coame pădu- 
roase intunecate, ce se întind 
pină la localit. Vatra Dornei | 
(v. Rărăul, lanţ muntos). 
Ascensiunea Giumalăuluieste 

destul de obositoare şi se face 
dinspre Vatra Dornei sau mai 
cu înlesnire, de şi mai mult 
ocol, din partea localit. Iaco- - 
beni. sau pe Ja cătunul Rusca. 
Din punctul de vedere geolo- 
gic e interesant că acest munte 
impreună cu tot lanţul Ra- 
răului sunt constituiți din alte 
formaţiuni de cit ceilalți Car- 
paţi ai Bucovinei şi anume : 
din form. paleozoice şi me- | 
zocoice inferioare. 

Giumalău,tirlă, pendintede satul 

Pojorita, com. rur. Pojorita, 
distr. Cimpulung. 

Gîrbăuţ, (Gerboutz), con. rur., 
distr. Siret, așezată pe piriul cu 

___GLASHUTTE 

ționate, cu com Terebleşti, cit 
și cu ramura drumului princip. 
Cernăuţi-Siret, 

Ține de şcoala din Sinăuţii- 
de-Josşi de biserica dinȘinăuţii- 
de-Sus. 

Sa înființat pe teritoriul 
vechiului sat Șinăuţi, de la 
1774. La 1776, aparţinea ma- 
relui logofăt Lupu Balş, La 

-1780, a fost unită cu Si- 
năuţii. 

* Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și cu creşterea vitelor; 
o mare parte trece, în timpul 
verii, în Rominia, la lucrul 
cimpului. 

Comuna posedă 381 hect. 
pămint arabil, 13 hect. finaţuri, 
4 hect. grădini, 11 hect. ima- 
Șuri, 37 hect. păduri. 

Se găsesc 31 cai, 159 vitecor- 
nute, 212 oi, 108, porci și 30 
stupi. 

Gîrbăuţ, moșie, v. Sinăuţii-de- 
sus, moşie cu adm. parl., distr. 
Siret. 

Gîrbosul, piriîi, all. pe st. riu- 

leţului Siretul..Mic, răsare de 
sul culmea deluroasă Leurda 

şi se varsă în Siretul'Alic în 
dreptul com. Pătrăuţul-de-sus, 
distr. Storojineţ. 

„Gîrbova, mic: afluent al pir. 

Botuşul,-ce se varsă în riul 
Moldova (v. Botușul), răsărind 
de sub plaiul Moştiştei, distr, 
Cimpulung. 

“Gîrla, deal, 385 m. alt, la E. 
acelaş nume, la poalele dealu- . 

lui Baloșa, între com. Șinăuţii- | 

de-Sus și de'Jos, în apropierea . 
hotarului dinspre Rominia. 

Suprafaţa 4.62 lkm.:; popu- : 
laţia 691 locuitori, ruteni de 
relig gr. or. 

Prin drumuri de ţară comu- 
nică cu comunele sus men- 

de com. rur. Tărăşeni, distr. 
Siret. 

Glashiitte (fabrica de sticlă), 

teritorii, pe care a fost ve- 

chea fabrică . de sticlă, căreia 

se datoreşte intemeierea co- 
lonici Fiirstenthal (v. Fiirsten- 
(hal).



GLIT 

Depinde de moşia Fiirsten. | 
thal, atenenţă a moșiei cu 
adm. part. Marginea, distr. 
Rădăuţi, 

Glit, corn. rur., distr. Gurahu- 
mora, așezată pe piriul cu ace- 
laş nume, afluente al pir. Solca, 
spre N.-V. de com. Arbora. 

Suprafaţa 1549 km.2 im- 
preună cu Lichtenberg; popu- 
laţia 1006 locuitori, germani, 
ruteni, romini, ş. a., de relig. 
rom, cat. gr. cat. şi gr. or. 

Este străbătută de drumul | 
principal Solca-Vicov: are o 
Școală part. germ. şi o bis. 
rom. cat.; gr. orientalii ţin 
de bis. parohială din Mar- 
ginea. 

Populaţia, formată din fa- 
milii originare de romini Şi 
ruteni, peste cari au survenit 
numeroase familii de germani 
din Eger (Boemia), se ocupă 
cu agricultura şi cu creşterea 
vitelor. 
Comuna posedă 100 hect, 

pămint arabil, 75 hect. fina- 
ţuri, 12 hect. grădini, 270 hect. 
imaşuri, 1.573 hect, păduri. 

Se găsesc 90 cai, 403 vite 
cornute, 52 oi, 292 porci, 134 
stupi, 

  
  

Glit, pirii, afl. pe st. Solcei | 
(v. Solca); răsare sub poalele 
muntelui Pleşul şi, primind pi- 
riiaşele Adincata şi Scaca, se 
varsă în Solca, în dreptul com. 
Arbora, distr. Rădăuţi. 

Gogulina.. (saii Stroeştii-de-sus), 
com. rur., distr. Cernăuţi, a- 
şezată pe ţărmul sting al Pru- 
tului, întrun terituriă mlaăşti- 
nos, intre Noua Suliţă și Le- 
hucenii Tăutului. . 

Supralaţa 6.60 km.:; popu- 
laţia 449 locuitori ruteni Şi 
foarte puţini romini, izraeliţi |! 
şi poloni; relig., pentru cea 

| 

| 

| 

| 
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mai mare parte, este 
gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului şi tirla Gaveleu. 

Prin drumuri de țară este 
legată atit cu localităţile ve.- ! 
'cine sus menționate, cit ŞI cu 
drumul principal Noua Suliţă- 
Sadagura, ce trece pe la N. la 
2 km. depărtare, paralel cu 
linia ferată Noua Suliţă-Sada- 
gura. - 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Dumitru, 

La 1776, această comună era 
numai o parte din com. Stro- 
eşti-pe-Prut. Cu timpul o jumă- 
tate proape din sus menționata 
comună s'a deslipit, formînd o 
comună cu adm. part., numită 

cca ! 
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Gogulina saă' Stroeștii-de-Sus. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, precum Şi cu lucrul în 
magaziile din Noua Suliţa. 
Comuna posedă 349 hect, 

arabil, 144 hect, finațuri, 13 
hect. grădini, O hect. 13 a. vii, 
48 hect. imaşuri, 43 hect, pă- ! 
dure. 

Se găsesc 47 cai, 154 vite 
mari, 157. oi. 

Grafiuca, tirlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. specială Iujineţ, 
distr. Coţman. 

Grafiuca, fîrlă, pendinte de mo- 
șia cu adm. part, Șerăuţii-de- 
Sus, distr. Cernăuţi. 

Grăniceşti, corn. rur., distr. Si- 
„ret, aşezală între piriul Horaeţ 

şi dealul Stirca, la hotarul dis- : 
trictelor Suceava și Rădăuţi. 

Suprafaţa 12.48 lm.2; 'po- : 
pulaţia 1183 locuitori, romini, 
de relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 
„principal Siret-Suceava. Are 
0 Școală populară cu o clasă 
Şi o biserică parohială cu 

| 

| 
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hramul „St. Arh, 
Gavril. 

Accaslă comună este men- 
ționată,. pentru prima oară, 
întrun hrisov din 13 Martie. 
1615, prin care domnul Mol- 

- dovei, Stefan Tomşa, o daă- 
rucşte mănăstirei Solca. A. 
ceaslă danie a fost confirmată 
şi de Radu Mihnea, prin hri- 
sovul din 20 Februarie 1625, 

La 1776, se afla tot în po- 
sesia numitei mănăstiri. La 
1780, a tost unită cu comunele 

- Iacobești, Romaneşti și Gău- 
reni (distr. Suceava). 

Populaţia, formată din locui- 
tori originari, peste cari au 
Venit - emigraţi din 'Fransil- 
Vania, se ocupă cu agricultura 
Și cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 833 hect, pă- 

mint arabil, 226 hect, finaţuri, 
11 hect. grădini, 135 hect. ima- 
Şuri, 1 hect. 50 a. pădure. 

Se găsesc 101 cai, 554 vile 
cornule, 664 oi, 348 porci şi 
169 stupi. 

Mihail şi 

Greaţca, numire, dată de po- 
por, satului Călineştii-lui-Ena- 
che, 

Greaţca, moșie cu adm. spec. 
distr. Suceava. - 

Suprafaţa 4.49 *m-?; popu- 
laţia 81 locuitori, dintre cari 
63 romini gr. or, 

Grebenul, culme ce ține de lan- 
“ţul principal al Carpaţilor Pă- 
duroși Bucovineni și se întinde 
pe 0 distanţă de 10 kil., de la 
muntele Hrehin şi pănă la pis- 
cul ce poartă el însuşi numele 

* de Grebenul (v. Carpaţii B.). 
Punctul cel mai inalt al aces- 
tei culmi este muntele Balea 
Obcinei (1477 m.) care se nu- 
mește și Bitca Oblinc. 

Greblena, saf, distr. Vijniţa,



GREBLIȘ 

formind, împreună cu 

de reşedinţă Dihtineţ, o singură 
com. rur. cu numele Dihtincţ. 

Suprafaţa 29.80 km.?, 

satul 

' 
' 

îm- : 

-preună cu satul de reşedinţă | 
Dihtineţ; populaţia 795 locui- 

tori ruteni şi f. puţini isracliţi; : 
relig. gr. or. 

Se compune: '1) din vatra 
satului, care, împreună cu tir- 

lele Lipovăţ şi Ruda, are 469 

locuitori; şi 2) din. cătunele: 

Gruni, Chicerca' (Isyezerka), 
Mancile(Manczyly), cu Groapa 
și Socoli (Sokoly) (v. fie-care). 

Este aşezat la N.-V. de satul . 

de reşedinţă, la piciorul mun- : . . 
: Gropile, colonie de Germani, în- telui Hanger. 

Grebliş, piriă, mic afluent pe : 
st. Dornişoarei care se varsă 

Cimpu- | Si: 
“Gropile, fîrlă, atenenţă a. mo- : 

| Stroeşti, + 

“în riul Dorna, distr. 
lung (v. Dorna, riu). 

Groapa, grup de case şi trup 

de pământ: ce formează un 
singur cătun cu Mancile (Man- 
czyly) şi depinde de satul Gre- 
blena, com. rur. Dihtineţ, distr. 

Vijniţa. 

Gropana sau Rudeşti, moșie, 

cu adm. part. distr. Siret. 
Suprafaţa 8.0+ km.2; popu- 

laţia 40 locuitori ruteni, israe- 

iţi, germani, ş. a. 

Gropenii (Gropana saii Ru- 
deşti), corn. rur., distr. Siret 

aşezat pe dealuri, la hotarul 

_ţărei cu Rominia, în vecină- 

tatea localităţilor Băleăuţi Şi 
„ Botuşeniţa. 

Suprafaţa 1.36 km.?; popu- ! 

laţia 254 locuitori ruteni, de . 

„relig. parte gr. or.. parte gr. cat. 

Printr'un drum de ţară, este 

„pusă în legătură cu drumul 

distr. Siret-Suceava, ce trece 

prin apropiere; ţine de şcoala 
şi biserica din Bălcăuţ. 

| 

i 

| 

dinte de Botuşceniţa şi era în 
posesia mazilului Teodor Hu- 
lubei. A fost unit la 1780 cu 

Butuşeniţa şi Bălcăuţi. 
Populaţia se 

în Rominia, 

la munca cimpului. 

Comuna posedă 272 hect. 

pămint arabil, 28 hect. fina- 

ţuri, 2 hect 30 a. grădini, 22 

hect. imaşuri, 102 hect. pă-. 
(uri. " 

Se găsesc 6 cai, 46 vite cor- 
nute, 5 oi, 30 porci şi 50 stupi. 

fiinţată pe teritoriul com. rur. 
Bălăceana, distr. Storojineţ. 
Are 25 iocuitori. 

şiei cu adm. 

distr. Suceava. 

spec. 

Gropile, fîrlă, pendinte de moşia 

cu adm. part. Loporăuţ, disir. 

Cernăuţi. 

Gruni, cătun, pendinte de satul 

Stebne, com. rur. Stebne cu 

Szpetki, distr. Vijniţa. 
Are 7 case şi 32 locuitori. 

"Gruni, cătun, pendinte de satul 
Greblena, atenenţă a com. rur. 
Dihtineţ, distr. Vijniţa. 

Are 117 locuitori huţani. 

Gruni, firlă, pendinte de Dih- 

tineţ, satul de reşedinţă al com. 
rurale cu acelaş nume, distr. 

Vijniţa. 

Gruni-Velechi(Welechij-Grunj), 

pisc, ce se ridică pe masivul 
aşa numit Muntele-Ostrei (v. 
Ostra munte); are o înălţime 

de 1385.m. 

mm ! ; > E . 

La 1176, cra cătun, pen- | Gura-Boului, căfun, pendinte de 

ocupă puţin - 

cu agricultura şi cu creşterea . 
vitelor; mare parte însă lrece - 

în timpul veri . . 

GURAHUMORA   

com. rurală Vatra-AMloldoviţei, 
distr. Cimpulung. 

Are 4 case şi 28. locuitori. 

Gura-Coşnei, cătun, pendinte de 
com. rur.Poiana-Stampci, distr. 
Cimpulung. 

Are 111 locuitori. 

' Gura-Haitii, vîrf, 1610m.,ceţine 

de munţii La Roşi (v. Carp. 
Bucovinei, şi sc găsește in 
aprop.localit. Dorna-Candreni, 
distr. Cimpulung. 

Gurahumora, district, înfiinţat 
de curind. Are o suprafaţă de 
818.70 kilom. 'patraţi, cu 55.000 
locuitori şi se mărgineşte la E. 
cu districtul Suceava, la N. cu 

districtul Rădăuţi,la V. cu dis- 
trictul Cimpulung şi la S. cu 
regatul Romîniei. 

Este împărţit în două oco- 
luri judecătoreşti, adică Gura- 

humora şi Solca, din care ce. 
dintăi făcea pină la 1893 parte 
din districtul Sucevei, iar al 
doilea din districtul Rădăuţi. 

Regiunea districtului este co- 
linară şi. parte muntoasă; are 
insă complexuri întinse de cîm- 

pii ce sunt foarte bine cultivate 
şi chiar mănoase. 

Pe lingă bogăţia exterioară 

a pămîntului, ce priește atit 

la agricultură cit şi la. pră- 

sila vitelor şi la industria lem- 
nărici, acest. district mai are şi 

un alt factor de prosperitate 

specială, şi anume minele bo- 

gate de' sare de la Cacica și 
izvoarele de slatină (sare li- 

chidă), imprăştiate prin diferite 

localităţi, cum de ex. în im- 

“prejurimile Solcei, ce 'şi trage 
de la acest lucru chiar numele 

(soli înseamnă pe slavoneşte 
sare). 

Populaţiunea rurală este în 
majoritate romînească, excepţie 

făcînd coloniile de Germani din 

   



GURAHUMORA 

satele Bori, Poiana - Micului, 
Ilişeşti şi Lichtenberg, apoi co- 
lonia maghiară Ioseffalva, fon- 
dată la 1786 pe teritoriul că- 
tunului rominesc de odinioară, 
Vorniceni, şi micile colonii de 
Slovaci din Poiana-Micului şi 
din Soloneţul-Noă. Aceşti Slo- 
vaci s'au pripășit în mare parte: 
ca lucrători aduşi la salinele 
din Cacica şi la tăiatul pădu- 
rilor. 

Districtul Gurahumora este 
udat în partea de S. de riul 
Moldovei, ce intră în “district, 
nu departe chiar de tirgulețul 
Gurahumora, și părăseşte dis- 
trictul la Baiașeşti, pentru a'şi 
continua cursul pe pămintul 
Rominiei. 

In privinţa căilor de comu- 
nicaţie, acest district este bine 
inzestrat, avind de ciți va ani 
încoace o linie ferată locală, 
care străbate în contururi bine 
chibzuite părţile cele mai prin- 
cipale ale districtului, atingind 
bine-inţeles Jocalitatea Cacica 
cu salinele ci, precum şi re- 
şedinţa districtului însăşi. Aci, 
în apropierea tirgului Gura- 
humorului, se întilnesc de ase- 
meneca şi cele două drumuri 
principale ale Bucovinei, adică 
Şoseaua împăratului Franz, ce 
vine din direcțiunea Sucevei şi 
drumul mare Carpatin, ce se 
coboară de la Solca în jos Şi, 
impreunîndu-se, continuă în di- 
recţia spre Cimpulung-Dorna. 
Afară de asta mai are districtul 
şi alte drumuri foarte bune, din 
cari cel mai de samă duce spre 
hotarulromin, la Cornu-Luncei. 

Districtul Gurahumora, ca şi 
cel al Sucevei, este plin de a- 
mintiri istorice, probă înainte 
de toate mănăstirile în parte 
încă conservate din acest dis- 
trict, între cari cea mai de 
samă este Moldoviţa. Urmează 
apoi mănăstirea Humorului, 
6312.— Dicţionarul Bucorinelaa a 
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Voroneţul şi Solca, despre cari 
Se-vorbreşte pe ind la locurile 
lor. In acest district a avut pro- 
babil loc (lingă tirgul Gura- 
humora) ciocnirea grozavă a 
celor două popoare. invada- 

1 toare,cari ati frămiîntat Europa, 
adică a Hunilor şi a Goţilor 
(376), lucru ce se conchide din 
ambele soiuri de arme aflate în 
multe locuri împreună. Lîngă 
comună Valea Sacă a avut loc 
o luptă criîncenă între regel 
ungar Matei Corvin şi Moldo- 
veni. Cele mai scumpe amin- 
tiri le prezintă însă localitatea 
Dragoieșşti, cu ruinele cetăţii 
şi mănăstirei "CE Tree să [e 
existat acolo, şi care dacă nu 
sunt precizate prin nici o dată 
istorică, totuși ait rămas pică 
astăzi izvorul a o mulţime de 
tradiţii şi legende populare in- 
teresante şi nesecate. 

Despre prosperitatea agri- 
colă şi economică a acestui 
district ne daă dovadă cifrele 
ultimei statistici. După aceasta 
districtul Gurahumorului po- 
sedă: 22.839 hect. pamint a- 
rabil, 5.757 hect. finaţuri, 534 
hect. grădini, 10.239 hect. ima- 
şuri, 31.395 păduri, 5 hect. he- 
leştac. 

Animale domestice posedă 
districtul : 3.370 cai, 22.000 vite 
cornute, 11.700 oi, 19.300 porci, 

Loc. posedă 2.540 stupi. 

  

Gurahumora, tîrg, în districtul 
şi în centrul ocolului judecă- 
toresc cu acelaşi nume, situat 
la revărsarea piriului Humorul 
în Moldova. Are o suprafaţă 
de 24.61 km. pătr. cu aproape 
4.000 de locuitori, din cari ma- 
joritate romini, iar restul evrei 
şi meseriaşi de diferite naţiona- 
lități. 

Tirgul este străbătut de dru- 
mul mare Carpatin, de linia 
ferată locală Hatna - Dorna,   

GURAHUMORA 

avind legătură cu districtul 
și prin alte “căi de comuni- 
cație mai puţin bune. Dru- 
mul mare Carpatin se uneşte 
nu departe de tirg cu şoseaua 
Împăratului Franz; iaro şosea 
specială foarte bună duce de 
la Gurahumora la salinele din 
Cacica. Afară de mici stabili- 
mente industriale, tirgul nu 
are decit negoțul provincial cu 
vite şi cereale, pe care îl prac- 
lică însă esclusiv evreii. 
Gurahumora e sediul căpi- 

tanului districtual (prefectura). 
'"Aci se găsesc, pe lingă jude- 
cătoria de ocol, două şcoale 
populare cu cite 6 clase, un 
ficiă telegrafic-poştal, o per- 

ceptorie, o casă de economie şi 
un cabinet de lectură romîn. 

Are o biserică catolică, una 
greco-catolică, una protestantă 
şi o biserică mare ortodoxă 
cu hramul „Arhanghelilor Mi- 
hail şi Gavril“, zidită de cu- 
rind. 

Ca istoric tirgul nu prezintă 
nici un interes, localitatea fiind 
pină la mijlocul veacului trecut 
un simplu sat. 

După statistica din urmă, 
comuna Gurahumora avea ur- 
mătoarea proprietate : 600 hect. 
pămint arabil, 329 hect. fina- 
țuri, 36 hect. grădini, 226 hect. 
imaşuri, 939 hect. păduri. 

Animale domestice eraă: 126 
cai, 672 vite cornute, 88 oi, 586 
porci. Loc. aă şi 722 stupi de 
albine. 

Gurahumora, moșie, cu adm. 
spec., distr. cu acelaş nume, 

Suprafaţa 8.24 km?; popu- 

laţia 91 locuitori, în majoritate 
germ. rom. cat,, restul romîni, 

Se compune din moșiile: 
Gurahumora, cu 12 case şi 67 
locuitori; Minăstirea Humoru- 
lui, Poiana-Alicului şi Voroneţ 
(vezi fiecare). 
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GURA MIRESEI 

Gura Miresei, roșie, distr. Su- 
ceava, aflătoare în vecinătatea 

de E. a com. rur. Uideşti. 
Suprafaţa 1.71 km?. N'are 

nici un locuitor, consistînd nu- 

mai din păduri și din păşuni. 

Gura Molniţei, nzoșie, pendinte 
de moşia cu adm. part. Ro- 
sojeşti, distr. Siret. 

Are 2 case şi 13 locuitori. 

Gura Negrei, cătun, pendinte 

de tirgul Vatra-Dornei, : distr. 
Cimpulung. 

Are 284 locuitori.   
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Gura Ostrei, cătun, pendinte 

de com. rur. Stulpicani, distr. 

Cimpulung. 
Are 21| case şi 104 locui- 

tori. 

Gura Plaiului, firlă, pendinte 
de moşia Vicovul-de-Sus, pr. 
zisă, care la rindu-i face parte 

„din Moşia Vicovul-de-Sus, ate- 

nenţă a -moşici cu adm. part. 

ce poartă acelaş nume, distr. 

- Rădăuţi, 

Gura Pojoritei, firlă, pendinte 

de satul Pojorita (pr. zisăcare   

GURA VORONEŢ 

este o parte din com. rur. Po- 
jorita, distr. Cimpulung. 

Gura Solcii, sat, pendinte de 

com. rur. Iacobești, distr. Su- 
ceava. Are 254 locuitori, ma- 

joritate romini. 
Are o capelă de cimitir 

pendinte de parohia: Roma- 
neşti. 

Gura Voroneţ, complex de pă- 

dure şi livezi, spre E. de com. 
cu acelaş nume, distr. Gura- 
humora.



Hacaci, pante mic (832 m.), în 
partea de N. a cătunului Coş- 
ciuia, com. rur. Bănila Mol- 

dovenească, distr. Storojineţ. 

Din poalele lui de S.-E. iz- 
voreşte piriul Hacacei; iar cele 

de E. sunt udate de p. Dumi- 
trița, unit cu p. Comăreşti. 

Hadicfalva (rom. Dorneşti), corn. 
rur., distr. Siret, aşezată p 

“malul sting al riului Sucea- 
va, în vecinătatea disir. Ră- 

„dăuţi. | 
Suprafaţa 21.41 km*; popu- 

laţia 3.539 locuitori maghiari- 

ciangăi,de relig. rom. cat. 

Este străbătută de un drum 
distr. ce vine dela Rădăuţi și 
care .se uneşte cu drumul 
princip. Siret-Suceava în că- 
tunul Ratuș, com. Negostina; 
prin marginea sa din spre apa 

Sucevei, trece linia ferată Cer- 
năuţi-lţcani, din care se des- 
prinde aci o ramură, apucind 
spre Rădăuţi. 

£ taţie de drum de fer; are 
un oficiu..telegrafo-poştal; o 
şcoală populară maghiară cu 

+ clase şi o bis. rom. cat. 
Colonie maghiară, întemeia- 

tă în anul 1;85, pe teritoriul 

vechiului sat rominesc Dor- 
nești (v. Dorneşti). 

Numele Hadicfalva (satul 

  

  

Hi 
lui Hadik) i sa dat în onoa- 
rea lreldmareşalului Baron 
Andreaş Hadik de Futak. 

In apropierea localităţei şi 
anume la poalele muntelui 

Iancu s'au găsit schelete omc- 

neşti, cari, împreună cu tumuliii 

ce se văd aci, denotă că pe 
locul acesta ai locuit oameni, 
în negura vremurilor trecute. 

Populaţia -se ocupă cu creş- 
terea vitelor, cu agricultura, 

cu grădinăria şi în deosebi cu 

cuitivarea verzei şi a cepei; 
mulţi din locuitori sunt că- 

răuși sau se îndeletnicesc cu 
agricultura. 

Comuna posedă 1978 hect. 
pămînt arabil, 217 hect. fina- 

țuri, 55 hect. grădini, 40 hect. 
imașuri. 

Se găsesc 436 cai, 961 vite 
cornute, 827 oi, 1.155 porci 

Şi 1.117 stupi. 

Hadictalva sau Rudeşti, moșie 
cu adm. part., distr. Siret. 

Suprafaţa 3.8+ km.?; popu- 
laţia 27 locuitori izraeliţi, ru- 
teni ş. a. 

Hadilov (Hadylow), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Cuciur Mare, 
distr. Cernăuţi. 

Are 10 case şi 49 locuitori, 
ruteni. . 

  

  

Haciungu, culme muntoasă, ce 
se desprinde din lanţul carpa- 

tin Obcina Mare sai Arşiţa 
(v. Carpaţii Bucovinei) şi se 
întinde de la izvoarele riule- 
țului Putna spre regiunca co- 
linară dintre Suceava şi Su- 
ceviţa. 

Haideica (Haydeyka ), zirlă, 

pendinte de moşia cu adm. 

part. Chiseleu, distr. Coţman. 

Haliţa, complex de locuri ara- 

bile şi păşuni, la confluența 

celor două Sireturi, spre N. de 
com. Cupca şi Suceveni, distr. 

Storojineţ. 

Hangerul, munte, ce ţine de 

munţii Maximeţ - Losova (v. 
Carpaţii Bucovinei) şi se află 
in apropicrea local. Dihtineţ, 
distr. Vijniţa, 

Hardeggthal, localitate, cu o 
herghelie de cai, depinzind 

de moşia Horodni-cul-de-Sus, 

atenenţă a moşiei cu adm. 
part. Hardeggthal, distr. Ră- 

„dăuţi. o 

Iși trage numele de la con- 
tele Hardegg, care a venit de 
multe ori aci la vinătoare. 

Hardeggthal, moșie, cu admi-
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nistrația particulară, distr. Ră- 
dăuţi. 

Suprafaţa 87.12 km.?; po- 

pulaţia 496 locuitori, 2 părţi 
germani rom. cat. şi ev., v 

parte romiîni, gr. or., şi o alta 

ruteni gr. cat., poloni, ş. a. 

Se compune: 1) din moşiile: 

Andrasfalva, Rădăuţul Nem- 

ţesc, Bilca, Frătăuţul-Noi, Fră- 
tăuţul- Vechii, Gălăneşti, Ho- 

rodnicul - de - Sus, Horodnicul- 

de-Jos, Costişa, Satul- Mare 

Rominesc, Voitinel şi Volovăţ 
(v. fie-care); 2) din hergheliile: 
Burla şi Milișăuţ (v. fie-care). 

Se găsesc 855 cai, 188 vite 
“cornute, 73 porci, 9 stupi. 

Haşu, cătun, pendinte de com. 

rur. Iacobeni, distr. Cimpulung. 
Are 9 case şi 34 locuitori. 

Haşu, cătun, pendinte de tirgul 

Vatra - Dornei, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 8 case şi 57 locuitori. 

Hatna, corn. rur.,distr. Suceava, 
„aşezată pe pir. Hatna, afluent 

al riului Suceava. 
Suprafaţa 11.79 km.2; po- 

pulaţia 2263 locuitori, aproape 
esclusiv ruteni, de relig. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 1927 locuitori şi din 
satul Dărmăneşti, 

Este punctul de întilnire a 2 |. 
drumuri: unul principal Siret- 

Suceava și altul distr. Siret- 
Hatna. E staţie de drum de fer 
a liniei Cernăuţi-Suceava, din 
care se desprinde aci o ra- 

mură ducind spre Cimpu- 
lung. 

Are un oliciii telegrafo-po$- 
tal; o şcoală populară.cu 2. 

clase; o biserică parohială cu 
hramul „Inălţarea Domnului“. 

La 1776 era cătun. 
Populaţia formată din Hu- 

țuli (sai Huţani), veniţi din   

distr. Rădăuţului, se ocupă cu 
agricultura şi cu creșterea vi- 
telor și parte cu exploata- 
rea pădurilor şi cu lucrul în 
Rominia. 
Comuna posedă 907 hect. 

pămînt arabil, 70 hect. fina- 

țuri, 18 hect. grădini, 303 hect. 
imaşuri, 162 hect. pădure. 

Are 89 'cai, 804 vite cor- 
nute, 765 oi, 723 porci, 46 

stupi, 

Hatna, pădure, distr. Strojineţ, 

în partea de N.a cătunului 
Hatnii. 

Hatna, mic afluent, pe st. Su- 
cevei, ce răsare între dealu- 

'rile Călineşti Poparincu şi, ra- | 
mificindu-se sub formă de vi- 

roage numeroase, se varsă în 

riul Suceava, în faţa sat. Hatna, 
distr. Suceava. 

Hatna, moșie, ţine de moşia cu 

adm. spec. Costina, distr. Su- 
ceava. 

Are 5 case cu 34 locuitori. 

Hatnii, cătun, pendinte de com. 

rur. Carpaciu- pe-Siret, distr. 
Strojineţ. Cultul bisericesc se 
face de parohia din Prescăreni. 

Havrileşti sai Gavrileşti (rut. 
Hawryliwce), com. rur., distr. 
Coţman, aşezată în masă com- 
pactă pe partea dreaptă a pi- 

riului Sovica, între Cliveşti 
Și Ivancăuţi. 

Suprafaţa 6.40 km.?; popu- 
laţia 1040 locuitori, ruteni de 
relig. gr. or. precum şi puţini 
israeliți. 

Se află lingă drumul distr. 

Stăuceni - Nepolocăuţi. Are o 
şcoală populară cu o clasă și 

o biserică parohială cu hramul ' 
„Sf. Nicolae“. 
Această comună «ste men- 

ționată pentru prima oară, 

. 

  

  

intr'un hrisov al Voevodului 
Alexandru, purtînd data de 2 
lunie 1453, sub numele slav 
Gawrilovce, cu ocazia cum- 
părării ei de către Logofătul 
Mihail. 

După hrisoavele domneşti, * 
unul din 1503, dela Ştefan cel 
Mare şi altul din 1519, dela 
fiul său Bogdan, se poate ve- 
dea că această localitate se 
afla în posesiunea episcopului 
de Rădăuţi, şi atunci ca şi 
la 1776. 

Populaţia se ccupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 759 hect. 
imaşuri, 46 hect. păduri şi 39 
pămint arabil, 15 hect. fina- 
ţuri, 26 hect. grădini, 29 hect. 
hect. bălți şi heleștee, 

" Segăsesc 33 cai, 174vite cor- 
nule, 241 oi, 59 porci şi 20 
stupi de albine. 

Havrileşti, moșie, cu adm. parl., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 3.06 km.?; popu- 
laţia 50 locuitori, germani, po- 
loni şi izraeliți. 

Havriş, mic afluent, pe dr. Su- 
ceviței, răsare de sub dealul 
Cireşului şi se varsă în Su- 
ceviţa, în faţa com. Marginca, 
distr. Rădăuţi (v. Suceviţa). 

Hencereva - Chicera, (Hancze- 
rewa  Kiczera) cătun, co- 
mună rurală Dolhopole, distr. 
Vijniţa. 

Are 158 locuitori, ruteni, 

Hepa, cătun, pendinte de com. 
rur., Seletin, distr, Rădăuţi. 

Are.6 casc şi 30 locuitori, 
huţani. 

Este aşezat la“poalele mun- 
telui cu acelaş nume, . 

Hepa, munte, ce ține de şirul 
carpatin Obcina Feredeul şi



HIGA 

„se găseşte intre localităţile 
Straja şi Seletin, distr. Ră- 
dăuţi (1160 m:). 

Higa, cătun, pendinte de com. 
rur. Sadova, distr. Cimpulung. 

Are 30 case şi 96 locuitori, 
romini. 

Higia, munte, 916 m. alt., la 
Sud de Dealul Lung şi anume 
la confluența văii Sadova cu 
riul Moldova, în vecinătatea 
com. rur. Sadova, distr. Cimpu- 
lung. 

Hilga, munte, 1002 m. alt., fă- 
cind parte din sistemul muntos 
Rărăul, la S. de Bitca Mu- 
reșan, distr. Cimpulung. 

Hilgea, cătun, pendinte de com. 
rur. Bănila Moldovenească, 
distr. Storojineţ şi aşezat pe 
piriul Hilgea, la confluenţa sa 
cu Siretul Mic.   Aci se găseşte un ferestrăi 
cu aburi. 

  

Hilgea, moșie, cu adm. specială, 
distr. Storojineţ. 

Suprafaţa 26.35 km.*; popu- 
laţia 57 locuitori, în majori- 
tate israeliți. 

i 
| 
| 
| 

| 

Hirna, cătun, pendinte de com. | 
rur. Sadova, distr. Cimpu- ! 
lung. i 

Are 50 case şi 165 locuitori | 
romini, | 

N ! 
Hirna, firlă, pendinte de com. ! 

rur,-Pojorita, distr. Cimpulung. 
Are 2 case şi 8 locuitori. 

Hirboveţ, mic afluent, pe dr. 
Suceviţei, cu care se împreună 
aproape gură în gură cu pi- 
riul Volovăţu, mai sus de com- 
Rădăuţ, distr. Rădăuţi (v. Su- 
cevița). Răsare din lunca Su- 
ceviţei. 

| | 
| 

| 
| 

| 
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Hlibicioc, cătun, pendinte de 
com. rur. Broscăuţul - Noi, 
distr. Storojineţ. 

Hlibicioc, cătun, pendinte de 
com. rur. Cuciur-Mare, distr. 

! Cernăuţi. 
Are 9 case şi 40 locuitori 

ruteni. 

Hlibicioc, cătun, pendinte de 
moşia cu adm. part. Comena, 
distr, Cernăuţi. | 

Are 4 case şi 17 locuitori, 
ruteni. 

Hlibicioc, conzple. de mici dea- 
luri și livezi, pe partea dreaptă 
a piriului cu acelaş nume, spre 
E. de Storojineţ, distr. Storo- 
jineţ. 

Hlibicioc, pirîu, afl. pe dr. Cere- 
muşului, răsare sub păd. Ta- 
boriş şi se varsă în Ceremuși 
în faţa tirguleţului Văşcăuţi, 
distr. Vijniţa. 

Hlibicioc, piriu, afluent pe st. 
riului Siret, ce răsare de sub 
dealul Domalenschi Țeclan, mai 
sus de căt. Hlibicioc şi ali- 
mentat de o mulţime de iz- 
voare şi piriiaşe, ce-şi au obir- 
şia lor pe terit. întinsei com. 
Cuciur Mare, se varsă în riul 
Siret, aproape de localit. Rop- 
cea, distr. Storojineţ, formînd 
valea largă a Hlibiciocului. 

Hliboca (Hliboka), tirg, distr. 
Siret, aşezat în valea Siretului 

„Şi despărţit numai prin citeva 
fineţe de com. rur. Presecă- 
reni (distr. Sorajineţ). Supra- 
faţa proprietăţilor comunale e 
de 14,95 km. patraţi, în care 
se cuprind şi cele două ate- 
nenţe Chicerca şi Cinstea, cu 
4700 locuitori, din cari cea 
mai mare parte sunt ruteni 
&r. or. şi alţi slavi gr. cat. 

  

  

HLIBOCA 

E străbătut de drumul prin- 
cipal Cernăuţi-Siret, din care 
se bifurcă un drum ce duce 
la Storojineţ şi alte căi comu- 
nale. Ca staţie principală a 
liniei mari Lemberg-Cernăuţi- 
Suceava, serveşte ca punct de 
legătură pentru linia ferată 
locală Hliboca-Berhomet pe 
de o parte şi linia locală HIi- 
boca-Siret pe de altă parte. 
Are două şcoli populare cu 
cite 4 clase, o biserică orto- 
doxă ce ţine de protopresbi- 
teriatul Storojineţului și una 
gr.catolică. Are şi bancă popul, 
cu un cab. de lect, 

Populaţia slavă străină sa 
pripăşit aci pe urma punctu- 
lui de întilnire a celor trei 
linii ferate, fiind trebuinţă de 
mulţi lucrători, precum şi cu 
ocazia înființărei unci mari 
fabrici de spirt. Actualmente 
funcţionează în Hliboca şi alte 
fabrici, din cari una de cără- 
mizi foarte căutate. Tirgul de 
vite ce se ţine în Hliboca în- 
cepe a îi de asemenca foarte 
căutat, avind legătură bună cu 
satele bogate de prin prejur. 

Hliboca, cătun, pendinte de sa- 
tul Semacova, com. rur. Co- 
niatin, distr. Vijniţa. 

Are 9 case şi 48 locuitori, 
ruteni. 

Este aşezat pe dealuri, la 
V. de satul Semacova, şi e nu- 
mai o parte din cătunul HIli- 
boca, cea-l-altă parte depinzind 
de satul de reședință Conia- 
tin, 

Hliboca, moșie cu adm. parl., 
'distr. Siret. | 

Suprafaţa 29.43 km.?; popu- 
laţia 122 locuitori, ruteni şi 
izraeliţi. 

Coprinde pe lingă moşia 
Hliboca, pr. zisă, şi tirlele Bod- 
nari, Chicerea şi Ploce.



HLINIȚA 

Hliniţa, cor. rur., distr. Storo- 
jineţ. aşezată la confluenţa 
piriului Hliniţa cu Prutul. 

Suprafața 1.19 km?; popu- 
laţia 1975 locuitori, în majo- 

- ritate ruteni, de relig. gr. or. 

„Se compune din vatra sa- 
tului cu 1805 locuitori și din 
cătunul Corostovata cu 169 lo- 

- cuitori.Areşio coloniedeţigani. 
Este străbătută de drumul 

principal Storojineţ - Sniatin; 
are o şcoală populară cu 2 
clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D.« 

La 1776, mazilul “Teodor 
Flondor, în a cărei posesie se 
alla, a zidit aci o biserică al 

„cărei patronat este, pănă în 
ziua de azi, deţinut de familia 
Flondor. 

; În apropicrea Hliniţei, se 

/ 
i 

d 

2 

U/ 
" „Mozdzirne- Zamky“ - (adică : 

găsesc ruine istorice, probabil 
din vremea Polonilor, căci 
poartă numele caracteristic de 

castelele cu obuziere). 
Pe teritoriul comunei se află 

0 vie. 
Populaţia se ocupă cu a- 

gricultura şi creşterea _vi- 

Ma
ce
, 

m
d
a
 | 

telor; ţiganii însă, cari într'o 
vreme erau foarte numeroși, 
ipractică meseria de lăutari 
ambulanți, odinioară vestiți, 

: mai ales pentru ariile şi cîn- 
; tecele lor bătrineşti -moldo- 

vene. Limba acestor artişti 
ai naturei era pină nu de mult 
cea rominească; astă-zi însă 
numai cei bătrîni mai ştiii ro- 
mineşte. Colonia se mai men- 
ține în cătunul Corostovata şi 
a fost răi decimată la : 1866 
prin holeră şi foamete. 
Comuna posedă 992 hect. 

“pămint arabil, 87 hect. fina- 
țuri, 16 hect. grădini, 159 hect. 
imașuri, 323 hect. pădure. 

Se găsesc 87. cai, 385 vite 
cornute, 153 oi, 300 porci, 71 
stupi. 
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Hliniţa, piriă, afluent pe dr. 

Prutului, răsare sub dealul 

Criva, la S. de com. Broscău. 

tul Vechii, distr. Storojineţ şi 
primind pe st. piriiaşele' La- 

„zZăr şi Cabena, iar pe dr. pi- 
rîiaşele'Vivlar şi Lopatnic, se 
varsă în Prut la N. localit. HIi- 

nița, distr. Storojineţ, după ce 
„a udat comunele Bobeşti și 

Dracineţ, distr. Storojineţ. 

Hliaiţa-Flondor, r20șie,cu admi- 

nistrație specială, distr. Storo- 
rojineţ. Suprafaţă 14.64 km?; 
populaţia 20 locuitori; proprie- 

tate a familici Flondor. 

Hliniţa-Nadler, moșie, cu admi- 
nistraţie specială, distr. Storo- 
Jineţ. Suprafaţa 4.26 . km?; 
populaţia de 33 locuitori, toţi 
izraeliţi.: 

Hlisna, piriiaș, ce răsare pe 

marginea de S. a com. Cuciur- 
Mare şi se varsă în pir. De- 
rehlui (fr. Derehlui). 

Hoiniceni, cătun, pendinte . de 

com. rur., Bănila Moldove- 

nească, distr. Storojineţ. 
Are 199 locuitori, romini, 

gr. or. 

Holeţchi-Velechii (Holeckij We- 
lekij), ante, 1.014 m., ce ţine 
de grupul de culmi Cornu- 
Tomnaticul (v.Carp. Bucovinei 
şi se află în apropiere de com. 
Şipot Privat, distr. Vijniţa. 

Holmul, culme mică, ce este aşe- 
zată la E. de lanţul carpatin 
Obcina-Mare sau . Arşiţa (v. 
Carpaţii Bucovinei) şi se în- 

„tinde între piriul Suceviţei şi 
piriul Şoarecul. Are şi un 
pisc ce poartă acelaş nume 
(874m). 

Holmui, deal, 560—930 m. alt., 

  
  

    

HORECEA 

intre piraele Dragoşina la V., 
Suceviţa la N. şi Şoarecu la 
O., în vecinătatea com. Suce- 
viţa, distr. Rădăuţi. 

Holoşena (Holoszyna), cătun, 

pendinte de com. rur. Iablo- 

nița, distr. Vijniţa. | 
Arc 170 locuitori ruteni. 

Horaiţa, localitate, cu o her- 

ghelie, pendinte de moșia Cos- 
tișa, atenenţă a moşiei cu adm. 

part. Hardeggthal, distr. Raă- 
dăuţi, 

„Horaiţa, pirîă, afluent pe: st. 

Sucevei, răsare de sub culmea 
Prilog şi udind sat. Romanești, 
se varsă in Suceava în faţa 
localit. Mileşăuţul de jos, distr. 
Rădăuţi. 

Horaiţa, culme mică, ce ţine 

de reg. colinară dintre Siret 
și Suceava şi se află in apro- 
pierea com. Mitoca-Dragomir- 

na, distr. Suceava. 

Horecea (și Ludi-Horecea), core. - 
rur., distr. Cernăuţi, aşezată 

pe malul drept al Prutului, 
între Cernăuţi şi Ostriţa. 

Suprafaţa 3.12 km?; popu- 
laţia 630 locuitori, ruteni și 

„romini, de. relig. gr. or. 

Prin drumuri de ţară, co- 

munică cu oraşul Cernăuţi; şi 
cu drumul principal. In apro- 
piere se'află un vad peste 
Prut. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Naşterea M. D.5, 

fostă mănăstire (v. Horecea, 
mănăstire). 

Numele săii vechiu este.Ho- 
recea. Cu timpul a primit şi 
numirea Ludi (adică oameni 
pripășiți) spre - deosebire” de 
mahalaua Cernăuţului Hore- 
cea. Localitatea purta odată nu-



HORECEA 

mele Scutela, fiind-că locuitorii 
acestei comuni erai scutiţi 
de biruri, 

In apropierea comunei se 
află o pădurice, în mijlocul 
căreia există o peşteră, ce 

servea drept beci, în care! 
călugării de la mănăstirea Ho-| 
recea păstrau fructele în tim- 
pul ernei. 

Populaţia se ocupă cu agri 

cultura, cu creşterea vitelor 

Şi puţin cu ale grădinărici. 

Comuna posedă 110 hect, 
pămînt arabil, 13 hect. fina: 
țuriă, 17 hect. grădini, 22 hect. 

„- imaşuri, 9 hect. pădure, 
Are 40 cai, 139 vite mari, 

122 oi, 125 porci. 

Horecea, mahala a Cernău- 

țului, aşezată pe malul Prutului 
Şi înconjurată de o pădure 
frumoasă, care serveşte Cer- 
năuţenilor, în timp de vară 
drept loc de excursiuni frec- 

vente; formează o secţiune 
comunală deosebită cu parohie 
proprie. | 

Arc 750 de locuitori, cea 

mai mare parte Romini şi de 
religie ortodoxă, ce se ocupă 

cu plugăria şi pescăritul. Are 
o şcoală pop. şi o biserică fru 
moasă, toastă mănăstire (v, 
Horccea, măniistirc). 

Mahalaua Horecea posedă 

198.4 hect. pâmint arabil, 8.49 
hect,. -finaţuri, 35.77 hect. gră- 
dini, 72 hect. imaşuri 
hect. pădure, 

Locuitorii posedă 40 de 
139 de vile cornute, 122 of, 

125 porci şi 19 stupi deal- 
bine. 

Horecea, minăstire, astă-zi bi- 
serică parohială a. comunei 
rurale cu acelaş nume (v. 
Horecea, com. rur.) se pare 
că 'şi trage inceputurile “sale 
pe urma unci sihăstrii, ce se 
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află în pădurea de pe malul 

„Prutului. La 1730 a clădit 
episcopul de Rădăuţi şi mai 

„tirziu mitropolit al Moldovei, 
Antoniu, pe acel loc o biserică 

de lemn cu cite-va chilii de 

călugări. La rangul de mănăs- 
tire a fost ridicată această mică 
chinovie abia în vremea egu- 

menului Artimon, care a ter- 
minat pe la 1766 clădirea de 

peatră cu ajutorul Mitropo- 
litului Gavril şi a marelui 
logofăt Cilibiu. In chiliile con- 

struite după un anume stil, 

adică intre naosul şi turnurile 
Disericei, viețuiau la luarea 
Bucovinei 
încă 20 de monahi. Odată cu 
secularizarea celorlalte mănăs- 
tiri, a fost desființată şi Ho- 
recea. 

Mânăstirea poseda între alte 

proprietăţi concedate de Vodă 
Grigori Kalimah, şi dreptul în- 
casării taxelor pentru trecerea 

Prutului cu podul umblător 

ce se află in apropiere, iar 
- dincolo de hotar avea moşiile 

Mogoşești şi Nahoreni.. 

Horodiştea, vechiu cătun, în 

care sau pus bazele com. rur. 

de azi, Voloca-pe-Derehlui, 
distr. Cernăuţi. 

Horodiştea, deal, 515 m,, se 
găseşte în apropierea comu- 

nelor Voloca și Mihuceni, distr. 
Cernăuţi și nu departe de locali- 
tatea unde, se pretinde astă-zi 
cu oare care certitudine, că 
ar îi tost Codrul Cosminului, 
vestit prin epizodul singeros 
de la 1498; cind ostaşii lui 
Ştefan cel Mare au călcat 
armata regelui polon Albrecht. 

Horodiştea, tirlă, pendinte de 
com. rur. Cincău, districtul 

Are 2 case şi 4 locuitori. 

de câtre Austria 

] 

Horodnicul, 

  

HORODNICUL.DE-JOS 

Horodivein (Horodywszezyn), 
cătun, pendinte de moşia cu 
adm. part. Doroşăuţ, distr. 
Coţman. 

Are 7 case şi 29 locuitori, 
ruteni, gr. or. 

Horodivein (Horodywszezyn), 
tirlă, pendinte de com. rur. 
Doroşăuţ, distr. Coţman. 

afluent, al pir, 
Saha, ce curge în Suceava (v. 
Saha); răsare sub muntele Pe- 
troasa şi primind pe st. pi- 
riiaşul Locescu si pe dr. piriia- 
şul Tesora, se impreună lingă 
sat.? Horodnicul de Sus cu pir, 
Topliţa şi constitue pir. Saha 
(v. Saha). 

Horodnicul, coamă muntoasă, 

ce ţine de reg, colinară dintre 
Moldova şi Suceava şi se în- 
tinde intre riul Suceava şi 
afluentul ei Suceviţa, formind 
un triunghiu scurt şi avind ca 
punt culminant dealul Osoiu. 

Horodnicul-de-Jos, com. rur., 
| - distr. Rădăuţi, aşezată pe un 

mic afluente al piriului Horo- 

dnic, spre V. de Rădăuţi, 
Suprafaţa 19.80 lkm.?; popu- 

laţia 2100 locuitori romini, de 
relig. gr. or. 

Este în apropierea drumului 
princip. Marginea-Vicovul-de- 
Jos, precum şi a drumului 

distr. Rădăuţi-Gălăneşti. 
Are o casă de economie; 

un cabinet de lectură; o şcoală 

populară cu 3 clase; o biserică 

parohială cu hramul „St loan“ 
Şi o alta filială în vechiul cătun 

- Călugăriţa, cu hramul „Inăl- 

țarea Sf. Cruci“, zidită la anul 
1591 în locul schitului de călu- 
găriţe ce durase pănă atunci, în 
acest loc. . 
„In hrisoave se pomeneşte 

despre această com. ca fiind



HORODNICUL DE-JOS 

unită cu Horodnicul-de-Sus, 
într'o singură comună numită 
Horodnic. 

In apropiere se văd peste 
60 de tumuli, dintre cari unele 

au fost săpate. în 1893 şi s'au 
găsit în ele unelte de piatră, 
resturi de cărbuni de lemn, 
fragmente de oase împietrite, 
eic. 

Populaţia se ocupă cu a- 

gricultura şi cu creșterea vi- 
telor. 

“ Comuna posedă 2083 hect. 
pămint arabil, 430 hect. fine- 
țuri, 21 hect grădini, 292 hect. 
imaşuri, 1367 hect. păduri. 

Se găsesc 183 cai, 1243 vite 
„cornute, 227 oi, 832 porci şi 

280 stupi. 

Horodnicul-de-Jos, moșie, ate- 
nență a moşiei cu adm. part. 
Hardeggthal, distr. Rădăuţi. 

Are 8 case şi 85 locuitori 
romini. gr. or. Coprinde şi 
herghelia Preditul-Noă, pre: 

- Iulie 1597, de la Ieremia Mo- 

vilă, a fost dăruită mănăstirei 

  cum şi tirlele Preditul-Mijlo- ) 
ciă, Tocuritura şi Topliţă. 

Horodnicul- -de-Sus, com. rur., 
distr. Rădăuţi, așezată pe pi- 
raele Topliţa şi Horodnic, fiind 

lipită de partea de S.-V. a Ho- 
;rodnicului-de-Jos şi spre V. de 

+ Rădăuţi. 
Suprafaţa 31 .00 km. 2; po- 

pulaţia 2592 locuitori, romini, 
de relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 
„principal Marginea - Vicovul- 
de-Jos şi în apropiere de dru- 
murile distr. Rădăuţi-Gălănești 
şi Rădăuţi-Marginea. 

„- Are 2 şcoale populare, una 
cu 2 clase şi alta cu 4 clase; 
o biserică parohială cu hra- 
mul „Sf. Dumitru“ şi o casă 
de economie, 

A fost pănă în timpurile din 
urmă unită cu Horodnicul-de-     Jos, într'o singură comună nu- 
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mită Horodnic, care este men- 
ționată pentru prima dată, în- 

trun hrisov din 20 August 
1474, al lui Ştefan - cel- Mare. 
Intr'un hrisov posterior, din 

timpul lui Iancu Vodă, cu data 
de 14 Februarie 1582, se vede 

că aparţinea familiei Diacului 
Prin hrisovul din 12 

Suceviţa. 
| Populaţia formată din locui- 
tori originari. şi din colonişti 

„din Transilvania, se ocupă cu 
agricultura, cu creşterea vite- 
lor şi cu păduritul. 
Comuna, una din cele mai 

frumoase şi mai bogate din 
Bucovina, posedă 1897 hect. 

pămint arabil, 550 hect. fina- 
țuri, 28 hect. grădini, 543 hect. 

imaşuri, 1367 hect. păduri. 
Se găseso 130 cai, 1321 vite 

cornute, 277 oi, 1118 porci şi 
116 stupi... 

Horodnicul-de-Sus, moșie, ate- 

nență a moşiei cu adm. part. 

Hardeggthal, distr. Rădăuţi. 

Are 6 case și 50 locuitori 
romini, gr. or., împreună: cu 

„ hergheliile Preditul-Vechiu şi 
Hardeggthal. 

Horoşăuţi ( Horoszoutz), cor. 
rur., distr. Coţman, aşezată 
pe ambele părţi ale piriului 

cu acelaş nume, între com. Bo- 
ianciuc şi hotarul spre distr, 
Rădăuţi. 

Suprafaţa 9.45 km.?; popu- 
laţia 1642 locuit., ruteni, gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului şi tirla Berdo. 

Este străbătută de drumul 
distr. lurcăvăţ-Horoşăuţi, care 
o leagă cu drumurile princi- 

pale Cernăuţi-Uscie Biskupie. 
(Galiţia) şi Noua Suliţă-Do- 
bronovăţ. 

Are o şcoală populară cu o 

  

  

HRANIȚA: 

clasă şi o. biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D.e. 

La 1776, era proprietatea că- 

măraşilor Mihalachi Bognischi 
şi Mihail Vlaicu. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 860 hect. 
pămint arabil, 59 hect. fina- 

ţuri, 47 hect. grădini, 110 hect. 

“imaşuri, 738 hect. păduri, 3 

“hect. 50 a. heleştee. 

Se găsesc 95 cai, 492|vite:cor- 
„nute, 287 oi, 195 porci şi 44 

- stupi de albine. : 

Horoşăuţi, moșie, cu adm. part., 

- distr, Coţman. 
Suprafața 10.46 lkm.:; po- 

pulaţia 101 locuitori, în majo- 

ritate ruteni gr. or. 

Coprinde, pe lingă moşia Ho- 
roşăuţ pr. zisă, şi tirla Berdo. 

Hovineţ (Howynec), mic aflu- 
-“ent pe st. Screţelului Mic, iz. 

“ voreşte din păd. Fintiniţaş i se 
varsă în Sireţelul Mic, lingă 

“înălțimile cunoscute sub nu- 
mele de Selişcioara, mai sus 
de com. Davideni, distr. Sto- 
rojincţ. 

Hrabusna, cătun, pendinte de 

satul Putila. com. rur. Storo- 
neț-Putila, distr. Vijniţa. 

Are 119 locuitori, ruteni, 
gr. or. 

Hrabusna, tîrlă, pendinte de 

vatra satului Storoneţ-Putila, 
distr. Vijniţa. 

Hraniţa, pirîui, af. pe st. Mol- 

dovei, ce ia naştere din piriia- 
şele Pripasna şi Trepare, în 
apropierea com. Stroeşti, distr. 
Suceava, și formează de la lo- 
calitatea Liteni şi pănă la con- 
fluenţa cu pir. Buneşti hotarul 
între Bucovina şi Rominia, 
primind înainte de vărsarea



HREBEN 

sa în Moldova, pe terit. romin 
la dr. încă piriiaşele Stupca Şi 
Ciunciurile, cari izvorăsc Şi ele 

“în Bucovina: 

Hreben, cătun, pendinte de com. 
rur. Şipot, distr. Rădăuţi, 
“Are 131 loc., huţani, gr. or. 

Hreben, culme laterală, ce se 
desprinde din munţii Losova- 
Maximeţ (vezi Carpaţii Buce- 
vinei). E 

Hreben-Izvor, munte, ce ţine de 
culmea Obcina Feredeul şi se 
află nu departe de localitatea 
[zvor, distr. Rădăuţ, avind o 
înălțime de 1368 m. 

Hrebeneşti (Hrebenyszte), firld, 
pendinte de vatra satului Ia- 
bloniţa, distr. Vijniţa. - 

Hrebeneţ, nzunte (13464 m.), ce 
ține de culmile sistemului Ob- 
cina Feredeul şi se află spre 
N.-V. de comuna Șipot Came- 
ral, nu departe de hotarul Un- 
gariei, distr. Cimpulung. 

Hrebeniştea, culme, ce formea- 
ză partea de N. a şirului mun- 
tos Hrebeniştea-Stăvioare şi 
este despărțită de restul sudic 
printr'un plaiă aşezat între 
valea Putilei şi a Ialovicioarei 
(v. Carpaţii Bucovinei). 

Hrebeniştea, munte (1.424 m.), 
ce ţine de şirul carpatin Hre- 
beniștea-Stăvioare (v. Carpaţii 
Bucovinei) şi sc găseşte în a- 
propiere de hotarul Galiției în 
distr. Vijniţa. 

Hrebeniştea - Stăvioare, șir 
muntos, la nordul Carpaţilor- 
Pădureşi ai Bucovinei (v. Car- 
paţii Bucovinei) avind ca punct 
culminant pe muntele Dverleţ 
(Dwerlec). 

6231, — Dicționarul Bucovinel 
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Hrebin, cătun, pendinte de com. 
Tur. Plosca, distr. Vijniţa. 

Are 3 case şi 9 locuitori. 

Hrebin, cătun, pendinte de com. 
rur. Sergieni, distr. Vijniţa. 

| Are 142 locuitori, huţani, 
gr. or. - 

Hrebin, cătun, pendinte de com. 
rur. Toraceni, distr. Vijniţa. 

Are 19 case Şi 109 locuitori, 
huțani, gr. or. : 

Hrebin, naunte (inălţ. 1.432 m), 
ce ţine de înodătura de culmi 
Obcina Chiril * şi. Căpăţina, 
care face parte din şirul prin- 
cipal al Munţilor Păduroși Bu- 
covineni; se află în apropierea 
oraşului Cimpulung pe hotarul 
Rominiei. | 

Hreţ (Hrec), cătun, pendinte de 
satul Ciumărna, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 3 case cu 13 locuitori, 

Hricava (Hrynawa), firlă, pen- 
diote de com. rur. Cuciurmare, 
distr. Cernăuţi. 

Are 3 case şi 17 locuitori, 
ruteni, gr, or, 

Hrinceşti, sat vechiu, ce pare, 
după tradițiune, că ar fi existat 
spre E. de comuna de azi Căz- 
vana, distr. Gurahumora (vezi 
Căjvana). 

Hrobi (Hroby), cătun, pendinte 
de com. rur, Şipot, diste, Raă- 
dăuţi. 

Are 185 locuitori, huţani şi 
ruteni, gr. or. 

Hrobi (Hroby), virf de munte, 
situat pe culmea Stara Vipcina 
(v. Stara Vipcina), avind o înăl- 
țime de 1.505 m.; se află între 
comunele Izvor şi Moldova 
(Suliţa), distr. Rădăuţi. 

  

  

HUMORIA 

“Hrobi-Potoc (Hrob y-Potok); iz- 
vor, ce.răsare din masivul 
muntos Hrobi; chiar sub poa- 
lele muntelui cu acelaş nume 
şi împreună cu izvorul Lucava 
dai naştere riului Moldova 
(distr, Cimpulung), împreunin- 
du-se lingă culmea Camienca 
(hamienka). 

Hucăul, pîrîă, afl. pe st. Pru- 
tului, ce răsare sub dealul Baş, 
la S. de localit. Toporouţ, a- 
proape de hotarul Galiției, între 
culmile deluroase Savcina şi 
Cuciuba (Savezyna ISuczuba) 
şi după ce udă com. Toporouţ 
şi Rarancea, se varsă în Prut 
în dreptul tirguleţului Boian, 
distr. Cernăuţi. 

Huliu, pîriiaș, care constitue îm- 
preună cu piriul Bereni aflu- 
entul Corciatsca (Corezata) ; 
izvorăsc la S. de com. Corceşti, 
distr. Storojineţ. 

Hulpari, firlă, pendinte de com 
rurală Frătăuțul- Noi, distr.. 
Rădăuţi. dă 

Are 3 case şi 10 locuitori. 

Humena, complex de păduri Şi 
fineţe, distr. Storojineţ, la S. de 
Suceveni, lingă hotarul de S.-E. 
al districtului. 

Humoria, mic platou, (508 m.), 
distr. Storojineţ, cuprins între 
ultimele ramificaţiuni ale lan- 
ţurilor de coline ce merg spre 
Siret. 

Se mărginește la N. cu Si- 
retul, la S. cu piriul Arsovăţ, 
la V. cu inălţimile Leurda şi 
Poiana-Mare, iar la E. cu crin- 
gul Corn şi cu locurile arabile 
ale com. lordăneşti. 

Humoria, culme, ce ţine de reg, 
deluroasă dintre Siret şi Su- 
ceava. 
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HUMORUL 

Humorul, mindstire, în districtul 
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Gurahumora, pe malul drept al 
riulețului cu acelaşnume. A fost 
fondată la 1427, de către fii vor- 

nicului Lazăr, numiţi Stanciu 

şi Costea, pe teritoriul satului 

Dobrin ce exista în acel loc şi 
li se dăruise de domnul Ale- 
xandru-cel-Bun. Însuşi domnul 
a dăruit apoi această minăs- 

- tire cu moşiile Dvorniceni, Sta: 
„_uceni şi Glodeni. 

In timpul domniei lui Petru 

Rareş, între anii 1527 şi 1530, 

minăstirea, precum şi tot ce o | 

încunjura, a căzut prada pus- 
stiirei, precum ne arată şi as- 
tăză încă ruinele de pe locul 

acela. Sfintul lăcaş a fost totuşi 
reconstruit la mică depărtare, 

de către logofătul Toader Bo- 

- bojoc şi soția acestuia Anas- 
tasia la anul 1536, aşa cum 

„se găseşte şi acum. Serveşte 

astăzi ca biserică parohială a   
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comunei Minăstirea Humor. 

În interiorul ci se văd încă les- 

pezile mormintelor ctitoriceşti. 
La secularizarea minăstirei 

Humor de către austriaci, se 
aflaă acolo încă 11 monahi. De 

această mănăstire ţineaă mo- 

şiile Humora şi Gurahumora, 
o parte din satul Baiaşeşti, apoi 
Parteştii, fracțiuni din satele Co- 
maneşti și Romaneşti şi mun- 
tele Măgura. 

In Moldova minăstirea Hu- 
mor avea moşiile Vorniceni, 
Strahotinul, Feredieni, Covas- 
na, Dersca, precum şi ceva 
podgorii. 

Humorul, mare afluent, al riu- 
lui Moldova, ce-şi adună iz- 
voarele sale sub coamele cul. 

milor dintre Humori, Poiana- 

Mărului, Poiana-Micului şi Sco- 

rușetul, şi se varsă în Mol- 
dova lingă tîrgul Gurahu-   

HUTA-NOUĂ 

mora, în districtul cu acelaş 
nume. 

In cursul său șerpuit, Hu- 
morul primeşte încă pe dr. 
piriul Luncei, pir. Maderniţa 
şi pir. Lersei, iar pe st. piraele 

- Cigăuş şi Varvata. Formind 
o vale din cele mai încintă- 
toare şi plină de mici stabili- 
mente pentru exploatarea lem- 
năriei, udă satele Pleşi, Poiana- 
Micului, Mănăstirea Humoru- 
lui şi Bori. 

Humorul, piriti, afluent pe dr. 

Bistriţei, izvoreşte de sub poa- 

lele culmei Butea- Armeanului 
şi se varsă mai jos de com. 
Cirlibaba, distr. Cimpulung. 

Huta-lischi, cătun, pendinte de 
com, rur. Crasna Iischi, distr, 
Storojineţ. 

Huta-Nouă (v.: Neuhiitte),



Iabloniţa ( Jablonitza ), core. 

rur., distr. Vijniţa, aşezată pe 
Ceremuşul Alb, la S.-E, şi li- 
pită de: Coniatin. | 

Suprafaţa 65.30 km.*; po- 
pulaţia 1190 locuitori ruteni 
şi un mic număr de izrae- 
iţi. 

Se compune: 1) din satul 
de reşedinţă Iabloniţa, care, 
împreună cu tirla Hrebeneşti, 
numără 673 locuitori; şi 2) din 
cătunele: Holoşena, lalovicioa- 

ra şi Plai (v. fie-care). 
E străbătut de un drum 

de munte care vine dela Viş- 
nița şi trece prin Coniatin, 
Dolhopole şi Stebne şi ajunge 
la Storoneț-Putila. 

Are o şcoală populară cu o 

singură clasă; o biserică pa- 
rohială cu hramul „Sf. Arh. 
Mihail“ în satul de reşedinţă, 
precum şi o capelă in Ialo- 
vicioara (v. Ialovicioara, că- 
tun). 

La 1776, era sat pendinte 

de Cimpulungul Rusesc. 
Populaţia formată din Hu- 

țani, gr. or., se ocupă cu pră- 

sila de vite şi cu plutăritul, 
Comuna posedă 121 hect. 

pămint arabil, 982 hect. fina- 

țuri, 12 hect. grădini, 841 hect. 

imaşuri, 226 hect. poeni, 5569 
hect. păduri. |   

| 
Se găsesc 125 cai, 574 vite 

cornute, 1008 oi, 239 porci și 
51 stupi. | 

Iabloniţa (Jabionitza), cătun, 

pendinte de moșia cu adm./ 
part. Putila, distr. Vijniţa. 

Are 8 case şi 16 locui- 
tori. 

Iablonovăţ, fermă, pendinte de 
moşia cu adm. part Cuciur 
Mare, distri Cernăuţi. 

Are 7 case şi 35 locui- 
tori. 

lablonovăţ, firlă, pendinte de 

moşia Camena, pr. zisă, care 
împreună cu cătunul Hlibicioc, 

formează moşia cu adm. part. 
Camena, distr. Cernăuţi. 

Iacobaşi, firlă, pendinte de va- 
tra com. Frătăuţul-Noă, distr. 

Rădăuţ. 

Iacobeni, con. rur., Cimpulung, 
aşezată pe ambele maluri ale 
Bistriţei Aurii. 

Suprafaţa este de peste 50 de 

km. patraţi, fiindcă comuna se 
compune din vatra satului cu- 
rat rominească şi trasă mai 
mult pe partea muntelui avind 

două cătune Ciotina şi Haşii 
Şi din coloniile germane sta-   

bilite în regiunea minicră din 
vale şi cari” compun atenen- 
țele Manzthal, Eisenthal şi Pu- 
cios. Populaţiunea totală e de 
3300 locuitori, din cari 1000 
sunt romini băstinaşi, gr. or., 

iar restul coloniști germani 
parte catolici, parte evange- 
lici. 
Comuna e străbătută de ma- 

rele drum carpatin ce vine din- 

spre Cimpulung, trece spre 
Dorna și leagă Bucovina cu 
Transilvania şi de soseaua de 
artă nu de mult construită ce 
se îmbină de aci luînd direc- 
ţia spre Cirlibaba și trecînd în 
Maramureş, lacobenii. au şi 
staţie de cale ferată a liniei 
locale Hatna-Dorna: 

In comună se află 4 şcoli 

populare şi trei biserici, din 

cari una gr. orientală cu hra- 
mul Sf. Gheorghe, una cato- 

lică şi una protestantă. Are 
oficiu telegrafo-postal, bancă 
pop. şi cabinete de lectură, 

unul romin și altul german. 

Comuna este importantă 
prin stabilimentele miniere ce 
sau înființat aci încă pe la 
1872 din iniţiativa unor minieri 
bogaţi veniţi din Ungaria (co- 
mit. Zips). Intreprinderea atre- 
cut apoi în minile familiei Manz 
din Stiria, care la rindul ei a
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adus între anii 1784-98 colonişti 
numeroşi germani deprinşi cu 
lucrul la mine şi au fondat aci 
o industrie minieră foarte te- 
meinică, ce sa ţinut pină la 
1860. După o decadenţă destul 
de lungă exploatările. miniere, 
mai ales acele de mangan, au 

fost continuate de către stat, 
avind ca locuri de căpetenie 
regiunile dela Arsiţan și Pu- 
ciosul. 

In Iacobeni se află o admi- 
nistrație montană, uzine mari 

de fonderie şi fasonare de fer 
brut, apoi un ferestrău mare 

de lemnării industriale şi cup- 
toare pentru fabricarea varului. 

Populaţiunea romînească se 
ocupă cu plutăritul pe Bis- 
trița. şi cu prăsila vitelor şi nu 
sa amestecat de loc cu cea 
germană. 

La O. de Iacobeni se gă- 
seşte plaiul Mestecăneşti peste 
care trece vestitul drum car- 
patin, iar în apropiere, încîn. 

 tătoarea regiune numită Valea 
Putnei. 

Iacobeni, roșie, cu adm. spec., 
distr, Cimpulung. 

Iacobeşti (sai Fogodisten), corn. 
rur.,distr, Suceava, aşezată în- 
tre satele Romanești şi Dănila. 

Suprafaţa 2.18 km.2; popu- 
„ laţia 572 locuitori, în majori- 

tate romini, de relig. gr. or. 
"Se compune din vatra sa- 

țului. cu 318 locuitori şi din 
satul atenent Gura-Solcii. 

Este aşezată aproape de dru- 
„mul princip. Suceava-Siret.: 

Are 2 şcoli cu cite o cla- 
să, una rominească şi alta 
ungureaşcă ; locuitorii romini 
tin de . biserica parohială din 

„„Xomaneşti. 
La 1776, o jumătate apar- 

ținea mănăstirei Ilişeşti, da- 
ruită fiind=ize-anul=4 787 de 

| 
| 

  

către voevodul Grigore Ghica; 
cealaltă jumătate aparținea ma. 
zilului Alexandru Vasilco. La 
anul 1777, după alţii la 1779, 
a fost mărită cu coloniști un- 
guri - Secui din Transilvania, 

cari au dat comunei supranu- 
mele de Fogodisten. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 

Se găsesc 21 cai, 150 vite 
cornute, 470î,111 porci şi 49 
stupi. 

lacobeşti (sai Fogodisten), 7720- 
şie cu adm. part. spec., distr. 
Suceava. | 

Suprafaţa 6.64 km.?; popu- 
laţia 57 locuitori, dintre cari 
31 romini şi 24 izraeliţi; relig. 
gr. or. şi mozaică (vezi Iaco- 

„beşti, com.), 

Ialovicioara saf, care, împreună 
cu satul de reşedinţă Plosca, 
formează com. rur. Plosca, 
distr. Vijniţa. 

Este așezat la corifluența pi- 
riului cu acelaș nume cu Ce- 
remușul Alb, spre S.-V. de sa- 
tul de reşedinţă, la o însem- 
nată depărtare. 

Se compune din cătunele: 
„Calensca Chicera (Kalenska 
Kyczera), Ozirna, . Polenschi 

" (Poleskyj) şi Stin (vw. fie- 
care). 

Comunică cu satul de. Teșe- 
dință, precum și cu Iabloniţa 
Şi Sloroneţ-Putila, prin dru- 
meacuri de călărie, prin poteci 
şi chiar prin drumuri de că- 
ruţe. | | 

Are 19 case şi 81 locuitori 
„huţani, gr. or. şi'o capelă cu 

cimitir, 

lalovicioara, cătun, pendinte 
de com. rur. Iabloniţa, distr. 
Cimpulung. | 

Are 101 locuitori huţani, 
gr. or. 

  
  

Ialovicioara, cătun, pendinte de 
com. rur. Şipot, distr. Ră- 
dăuţi. 

Are 6 case şi 22 locui- 
tori huțani gr. or. 

Ialovicioara, pirii, afl. pe dr. 
Ceremuşului Alb ce-şi adună 
apele sale la poalele muntelui 
Tomnaticul şi sub culma Co- 
bila şi se varsă în riul Cere- 
muş, în apropierea culmei 
Oglinda, distr. Vijniţa. 

Iarnovăţul, pirii, afl. pe st. riu- 
leţului Siretul Mic, răsare de 
sub poalele muntelui Muncel, 
distr. Storojineţ, şi se varsă în 

. Sireţel, în dreptul satului Ci- 
reși. 

Iarovăţul, culme ce ţine de lan- 
țul munților Tomnaticului şi 
se ridică dVasupra piriului Ia- 
lovicioara, care o desparte de 
culmea soră Coliba (v. Car. 
paţii Bucovinei). 

Iaroviţa, cătun, pendinte de com, 
rur. Şipot, distr. Rădăuţi. | 

Are. 25 case şi 85 locui- 
tori huţani gr. or. 

laroviţa, pisc, ce ţine de şirul 
carpatin al munţilor Tomna- 
ticului, 1580 m. (v. Carpaţii 
Bucovinei). 

Iazlovăţul, cor. rur., distr. Gu- 
rahumora aşezată pe valea 
formată de piriul cu, acelaş 
nume, afluent al riului Su- 
ceava. 

Suprafaţa 17. 92 lkm.?; po- 
pulaţia 1682 locuitori, romini; 
relig. gr. or. | 

Este legată, printr'un drum 
comunal cu com. Arbora, pe 
unde trece dr. distr. Radăuţi- 
Cacica şi prin drumuri comu- 
nale cu Milişăuţul-de-Sus şi cu 
cel de Jos precum şi cu Burla,
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IAZLOVĂȚUL 

Are o biserică parohială cu hra- 
mul „Sf. Nicolae“ și o şcoală 
populară cu o clasă. 

Intr'un hrisov, datind din 1 
Aprilie 1448, se face menţiune 
de această comună, ceea-ce în- 
semnează că întemeierea sa 
este foarte veche. A fost mult 
timp în posesia minăstirei Su- 
cevița, care la 1625 a cedat-o 
„com. Solca în schimbul com. 
Iubăneşti şi Cristeneşti, schimb 
confirmat şi de domnul de a- 
tunăă Radu Mihnea. 

Populaţia, formată din lo- 
cuitori originari, peste cari 
ai venit colonişti transilvă- 
neni, se ocupă cu agricultura 
Şi creşterea vitelor. | 
Comuna posedă 1293 hect, 

pămint arabil, 76 hect. fina- 
țuri, 16 hect. grădini, 258 hecţ, 
imaşuri, 34 hect. păduri. 

Se găsesc 77 cai, 1003 vite 
cornute, 259 oi, 747 porci şi 
183 stupi. 

Iazlovăţul, piriă, afl. pe st. Sol- 
cei (V. Solca). Răsare din pad, 
Glitului şi, primind, mai sus 
de staţiunea herghelici Buția, 
piriiaşul Secul, udă com. Iaz- 
lovăţ, se varsă în Solca, nu 
departe de punctul Gura-Sol- 
cei, distr. Rădăuţi, 

ledul, cătun, pendinte de com. 
Tur. Cirlibaba, distr, Cimpu- 
lung. 

Are 11 case şi 42 locui- 
tori romini, gr. or. 

ledul, pisc, ce ţine de munţii 
“Cirlibabei şi se află în apro- 
pierea localit. Cirlibaba, distr, 
Cimpulung (1576 m,). 

lencelo (Jenczelo), cătun, pen- 
» dinte de satul Tovarniţa, com. 

rur. Răstoace, distr. Vijniţa. 
Are 8 case şi 36 locui- 

tori, 
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lerono, zic afluent al pir. Boul, 
ce se varsă în riulețul Moldo- 
vița (v. Boul), răsărind de sub 
poalele muntelui Icrono. 

lerono, munte, 1274 m. alt., 
' între piriul cu acelaş nume şi 
muntele Pausa, a cărui rami- 
ficaţie vineaproape de com. rur. 
Ruşii- pe - Boul, distr, Cimpu 
lung. 

leşaniuca (Jeszaniwlza), cătun, 
pendinte de com. rur. Veren- 
ceanca, distr. Coţman. 

Are 8 case şi 52 locuitori. 

leşaniuca (Jeszaniwka), tirlă, 
pendinte de moşia cu adn. 
part. Verenceanca, distr., Coţ- 
man. 

Are 2 case şi 12 locuitori, 

lezărelul, punte, 84 m. alt., 
intre piriiaşele Pușci şi Flori 
precum şi riul Moldova, făcind 
parte din ramificaţiunile coa- 
mei muntoase Obcina - Fere- 
deul, distr. Cimpulung. 

lezerul, piriă, mic afluent al 
pir. Sadova, ce se varsă în 
Moldova (v. Sadova), răsărind 
sub culmea Dealul Petrişul, 
distr. Cimpulung. 

Igeşti, com. rur., distr. Storo- 
Jincţ, aşezată pe ambele părţi 
ale Sireţelului, intre Ciudei şi 
Pătrăuţ. Panin 
“Siiptafaţa 25.20 lm.*; po- 
pulaţia 2363 locuitori, toţi ro- 

- mini; relig. gr. or. 
Este în apropiere şi legat 

de drumul comunal Ciudei-Paă- 
trăuţul-de-Jos, prin drumeacuri 
rău întreţinute. Are o şcoală 
populară cu 2 clase; o sală de 
lectură „Progresul“, o biserică 
parohială cu hramul „A dorm. 
M. D.*; o casă de econo- 
mie,   

ILIŞEŞTI 

Se compune din vatra sa- 
tului. și din căt. Zamca. 

La 1776, era în posesia ma- 
zilului Petre Morţun şi a no- 
bilului polon Ioan Reus. 

E sediul multor familii vechi 
"răzeşeşti, cu nume cari indică 
că. au fost, cele mai multe, 
aduse, probabil, din Pocuţia- 
veche. Trăgindu-se din șleahta 
polonă, locuitorii aiiiconservat, 
pănă astăzi încă, semnele ca- 
racteristice originei lor, atit în 
port, cit şi în vorbe. De alt- 
fel însă sunt romanizați. 

După o legendă, comuna îşi 
derivă numirea dela primul 
locuitor al ei, colon venit din 
Transilvania, cu numele Egiş. 

Populaţia se ocupă cui agri- 
cultura şi creşterea vitelor; o 
mare parte însă din locuitori 
părăsesc, în timpul anului, ţara 
lor şi caută de lucru în Ro- 
miînia, 
Comuna posedă 1590 hect. 

pămint arabil, 453 hecţ. fina- 
ţuri, 9 hect. grădini, 252 hect. 
imaşuri, 615 hect. păduri, 

Se găsesc 171 cai, 722 vite 
cornute, 239 porci, 108 stupi. 

Igeşti, moșie boerească cu ad- 
minislraţie specială, distr. Sto- 

„rojineţ. 
Suprafaţa 4.27 km.*; popu- 

laţia 40 -locuitori, romiîni şi 
izraeliți 

La 1776, cra în posesia ma- 
zilului Petre Morţun şi a no- 
bilului polon Ioan Reus. 

Ilinca (Jelinka), firlă, pendinte 
de vatra satului Ivancăuţ, com. 
rur. Ivancăuţ, districtul Coţ- 

man, 

Ilişeşti, con. rur., distr. Gura- 
humora, aşezată pe partea 
stingă a pir. cu acelaş nume, 
lingă hotarul cu distr. Suceava. 

Suprafaţa 30.11 km.2; pPopu-



ILIȘEȘTI 

laţia 3726 locuitori, parte ro- 

mini gr. or. parte germani, 

rom. cat. şi ev. 
Este străbătută de drumul 

principal Suceava-Gurahumo- 
-ra; are un oliciă telegrafo- 
poştal. E în apropiere de sta- 
ţia Păltinoasa, a liniei ferate 
Hatna-Cimpulung. 

Are 2 şcoli populare, una 

romiînească şi alta germană, 

cu cite 6 clase fie-care; '3 bi- 

serici dintre cari una rom. pa- 

rohială. gr. ortod. cu hramul 
„Adorm. M. D.*, alta ev. de 
conf. aug. şi a treia rom. cat.; 

2 case de economii, ale celor 
2 populaţiuni. 

La 1776, pe teritoriul pe care 
se află acum această comună, 

se afla o miînăstire zidită în 

anul 1714 şi în care se găseau 
“ încă 6 monahi. 

- După întemeerea sa, această 
comună, a fost distrusă de mai 
multe ori de Turci şi de Tătar. 

In apropiere se află ruinele 
unei ei cetăţi despre care se zice 

„că STI De pe timpul verei locul 
;de petrecere al unei domnriţe. 

Numele provine, probabil, 
de la posesorul săi Ilişescu, 
Populaţia—formată din familii 
originare și mărită cu emi- 
granți transilvăneni şi apoi cu 

colonii germane aşezate aci la 
1787—se ocupă cu agricultura 

şi cu creştera vitelor. În a- 
ceastă din urmă ramură, es- 

celează populaţiunea germană, 
prin o frumoasă prăsilă de cai. 
Mulţi din locuitorii germani 
sunt meseriaşi. 
Comuna posedă 1485 hect. 

pămint arabil, 159 hect. lina- 

ţuri, 40 hect. grădini, 866 hect. 

imaşuri, 370 hect. păduri. 

Se găsesc618 cai, 1415 vile 
cornute, 300 oi, 1484 porci. 

Ilişeşti, moșie, cu adm. spec., 

distr. Gurahumorului.   

118 

Suprafața 5.87 km.?; popu- 
“ laţia 10 locuitori. 

Coprinde pe lingă moşia Ili- 
„şeşti pr. zisă şi tirla Opcina. 

Depindea odată de com. cu 

acelaş nume. 

Ilişeşti, piriă, afl. pe dr. Suce- 
vei, răsare lingă com. Ilișești 
şi se varsă în Suceava, în drep- 
tul locatit Costina, distr. Su: 

ceava. 

Intre Putne, coamă de deal, 
627 —1032 m. alt., ramificaţie 
a dealului Oglinda, între pi- 

riul Putnişoara. la O. și des- 
părțit de piriul Putna, prin 
dealul Băbăcăria, lingă com. 

Putna, distr. Rădăuţi. 

Iordăneşti (sai Hălăceni), corn. 
rur.» distr. Storojineţ, situată 
pe ambele maluri ale Siretului 
mare, între Ropcea şi Cara- 
pciu. | 

Suprafaţa 23.30 km.?; popu- 
laţia 1755 locuitori, numai ro- 
mici; relig. gr. or. 

Esteaşezată lingăldrumul dis 
trictual Storojineţ-Petriceanca 
şi lingă linia ferată Storo- 
jineţ-Hliboca. 

Are o şcoală cu o clasă; o 

biserică cu hramul „St. Ar- 

hangheli Mihail şi Gavril“, 
care deserveşte şi 'cătunele 
Slobozia Ropcei şi Pribanul. 

A fost mai întii în posesia 
minăstirei Putna, apoi a boe- 
rului Iordache Balş şi mai 
tirziu a minăstirei Moldoviţa. 
„La 1776, o jumătate se găsca 
în posesia răzeşilor, iar cea- 
laltă jumătate in posesia mazi- ; 
lului Nicolae Lescoi. 

In Iordăneşti, pe malul Si; 

retului, s'a găsit o secure d 
piatră. 

Populaţia d'aci se ocupă cu 
agricultura şi creşterea vi- 

telor. 3 

Am
ev
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, 

IOSEFFALVA 

(Comuna posedă 1343 hect. 

pămînt arabil, 227 hect. fina- 

țuri, 23 hect. grădini, 253 hect. 

imaşuri, 560 hect. păduri. 

Se găsesc 103 cai, 1242 vite 

cornute, 45 oi, 309 porci, 248 

stupi. 

lordăneşti (sau Hălăceni), 7720- 
șie Doerească, aparţiitoare ve- 
chei familii moldoveneşti Gri- 
gorcea şi formind împreună cu 
Carapeiul pe Siret o singură 
moşie, cu administraţie spe- 
cială. 

lordăneşti, roșie, atenenţă a 

moşiei Cupca, distr. Storojineţ. 
Are 3 locuitori. 

loseftalva (sai Tolova), cor, 
rur., distr. Gurahumorului, a- 

şezată pe piriu Stupca, afluente 
al Hraniţii. 

Suprafaţa 7.06 km.?; popu- 
Jlaţia 992 .locuitori, parte ro- 

mini, parte maghiari; relig. 

gr. or. şi rom. cat. 
Coprinde pe lingă vatra sa- 

tului şi tîrla Podul-Tolovei. 
Este situată lingă drumul 

distr, Suceava - Gurahumora; 

nească cu o clasă şi o alta ma- 
ghiară o biserică rom. cat.; sa 

asigurat teren pentru construi- 

atenenţă a parohiei din Dră- 
goeşti. 

După vechi tradiţii, âceastă 
localitate se numea. Vorniceni 
şi era. un sat pendinte de ve- 
chea comună Drăgoeşti, avind 

+ sediul unui pircălab. 
7 Dupădâsfiirițărea acestui sat, 

-a rămas în locu-i un teritoriă, 

care la 1776 era în proprie- 

J | ftatea Mitropoliei din laşi, de 

la care, un an mai tirzii, a 
trecut în stăpinirea boerului 
Ionache Cantacuzen.   La 1786, sau aşezat pe acest 

-are o şcoală populară romi- 

rea unei biserici filiale gr. or., - 

| 
LI ai



IOZEFOVCA 

teritorii! numeroase colonii de 
Maghiari cari ai înfiinţat co- 
muna de azi Ioseffalva, nu- 
milă ast-fel în onoarea Impă- 
ratului Iosef al II-lea. 

U mulțime de monede şi 
arme turceşti, găsite aci, pare 

ia invedera că vechiul sat a 
i fost ocupat odată de Turci, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vi- 
telor. 

Comuna posedă 586 .hect. 
pămînt arabil, 73 hect. fâna- 
țuri, 4 hect. 50 a. grădini, (2 
hect. imașuri, 

Se găsesc 78 cai, 428 vite 
cornute, 323 oi, 322 porci şi 32 
stupi. 
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lozefovca (losefowla), cătun, 
pendinte de com. rur. Cado- 
beşti, distr. Coţman. 

Are 7 case și 68 locuitori. 

Ipoteşti, com. rur., distr. Su- 

ceava, aşezată nu departe de 
-malul drept al fl. Suceava, între 

Bosancea la S. şi Suceava 
“Ian. | 

Suprafaţa 8.84 km.2; popu- 
laţia 1.522 locuitori, aproape 

esclusiv ruteni; relig. gr. or. 
Printre Ipotești şi com. Tiş- 

„“euţi şi Lisaura trece drumul 
distr. Suceava-Bosancea, care 
se continuă apoi pînă la extre- 
mul: punt, Chilişeni. 
„Are o şcoală populară cu o 

clasă şi o biserică cu hramul 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Ga- 
vril“, 

La 1776 era în posesia boe- 
“ rului Ienachi Cantacuzino. Nu- 

mele comunei provine, după 
legendă, de la un păstor ma- 

„homedan cu numele Ipo. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor. 
Comuna posedă 554 hect. 

pămint arabil, 396 hect. fina- 
ţuri, 12 hect, grădini, 94 hect.   
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imaşuri, O hect. 8 a. he- 
leştae. 

Se găsesc 66 cai, 385 vite 
cornute, 280 oi, 180 porci, 8 

stupi. 

Isari, cătun, pendinte de satul 
Lucaveţ-de-Jos, com. rur, Lu- 

Vijniţa. caveţ-pe-Siret, distr. 
Are 205 locuitori, 

| Isari, firlă, pendinte de moşia 
cu adm. part. Lucaveţ, distr. 
Vijniţa. 

Ispas, corn. rur., distr. Vijniţa, 
aşezală pe dreapta fl. Ceremuş, 
între Millie şi Cernohuze. 
Suprafaa 28.40 km.2; popu-. 

laţia 4047 locuitori, ruteni și 
puţini izraeliţi; relig. gr. or. 

Coprinde, pe lingă satul de 
„reşedinţă Ispas, cu 3403 locui- 

tori, şi satele Cernohuze-Ispas 
şi Măidan-Ispas (v. fie-care). 

Este în apropiere de drumul 

„distr. Vijniţa-Văşcăuţi şi de 
linia ferată Nepolocăuţi-Vij- 
nița. Are un oficiu telegrafo- 
poştal; o şcoală populară cu 
3 clase şi alta filială cu o sin- 
gură clasă; o biserică paro- 
hială cu hramul „Inălţarea 
Domnului“ în satul de reșe- 
dință şi alta filială în Măidan- 
Ispas; o parte din comună 
ține însă de enoria bisericei din 
Cernohuze. 

La 1776, aparţinea Mazililor 
Iordache Tomaţei, Ştefan Giur. 
giuvan, Iordache Lazul şi Ior- 
dache Darie. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu prăsila de vile. 
Comuna posedă 1805 hect. 

pămint arabil, 2156 hect. fina- 
naţuri, 56 hect. grădini, 561 
hect. imașuri, 1544 hect. pă- 

duri. 

Se găsesc 96 cat, 1543 vite 
cornute, 186 oi, 545 porci, 157 
stupi.   

ISTENŞEGIȚ 

Ispas, moșie, cu -adm. part, 
distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 35.68 km. ; Popu- 
laţia 194 locuitori poloni ŞI ru- 
teni; relig. rom. cat., pentru 
majoritate, gr. cat. şi gr. or. 
pentru rest, 

Se compune din moşia Ispas, 
” pr, zisă, cu 141 locuitori, Şi din 

localităţile Cernohuze-Ispas şi 
Măidan-lIspas sai Zvar (v. fic- 
care). 

Ispas Maidanschi, deal, 494 m., 
în apropierea. com. rur, Că- 

beşti, distr. Storojineţ, ţine 
- de regiunea "deluroasă dintre 

Prut şi Ceremuş, 

Istenşegiţ, (rom. Ţibeni), com. 
rur., distr. Siret, așezată între 
malul stîng al Sucevei şi dealu! 
Stirca, spre V. de Crăiniceşti, 
in fața localităţilor din distr. 
Rădăuţi, Satulmare şi .Bă- 

- dăuţ, 
Suprafaţa 22.44 km.?; popu: 

laţia 2558 locuitori, magbhiari- 

cingăi; religia romînă : cato- 
lică. 

Prin drumuri .de (ara CO- 
munică cu localităţile vecine 

precum şi cu. drumul prin- 
. cipal Siret-Suceava; e haltă de 
drum de. fer a liniei. Cernăuţi- 
Iţcani. 

Are o şcoală populară ma- 
ghiară cu o clasă şi o biserică 
rom. cat. 

Comună întemeiată în ia, 
pe teritoriul vechiului. sat ro- 
minesc Țibeni (v. Țibeni), de 
către o colonie de Maghiari, 

„strămutați din Zamostia şi ve- 
niţi aci sub conducerea misiv- 
narului Marconfy. 

Comuna este alcătuită în 
arhitectura caracteristică. a- 

cestui popor, cu o stradă mare 

Şi lungă, pc mărginile căreia 
sunt înşirate case aproape uni- 

. forme, a



IŢCANI-GARĂ 

“Populaţia se ocupă cu âgri- 
cultura și cu creşterea vitelor. 

„ Comuna posedă 1518 hect. 
pămînt arabil, 281 hect. fina- 
țuri, 52 hect. grădini, 234 hect, 
imașuri. 

Se găsesc 295 cai, 894 vite 
cornute, 450 oi, 605 porci, 115 

stupi. 

Iţcanii-Gâră, cor. rur., distr. 
“Suceava, aşezată pe malul 
sting al riului Suceava, între 
Iţeanii-noi şi Buninţi. 

Suprafaţa 1.42 km.2; popu- 
laţia 711 locuitori, parte ger- 
mani, parte izraeliţi; relig. 

rom. cat. şi mozaică pentru 

majoritate, gr. cat şi ev. pentru 
'rest, 

Alături de com. este un pod 
de lemn peste Suceâva ce 
serveşte .de trecere drumului 

“princip. Siret-Suceava. Estaţie 
- de drum de fer a liniei ce vine 
dela Cernăuţi și se bifurcă aci, 
o râmură apucind spre Su- 
ceava şi alta în Roininia. 

Are un oficiu vamal; 
oficiu telegrafo-poştal; o şcoală 
populară cu o clasă; ține de 
biserica filială din Iţcanii- Vechi; 
are un biuroii de poliţie. 

A fost înființată în anul 
1880, câ comună cu adminis- 
trație specială, pe teritoriul 
com: Iţcanii-Noi.. 

Populaţia: se ocupă în deo- 
_sebi cu negoţul. 

Comuna posedă 68 hect. 
părăint arabil, 7 hect. fina- 
țuri, 4 hect. grădini, 7 hect, 
imâșuri, 12 hect. păduri. 

Are 13: câi, 45 vite cornute, 
6: porc. 

Ifcanii:Noi, co. ruri, distr. 
“Suceavă, aşezată pe piriul 

""Rustorba, ăflueite al riului 
Suceava, la: hotarul: cu Ro- 

 mînia!' 
Suprafața 3.20 lera,2 ; Popu- 

lujineţ (Juzynetz),   

  

120 

laţia 415 locuitori, în majori- 
late germani; relig. ev. 

Este situată lingă drumul 
principal Siret-Suceava; punct 
detrecere în Rominia;are un 

oficii vamal şi o “şcoală popu- 

lară cu o clasă; populaţia ro- 
mină ţine de biserica cu hra- 
mul „Sf. Nicolae“ din Suceava. 

A fost fondată la anul 1787, 
_peteritoriul com. Iţcanii- Vechi, 
de o colonie de Germani. 

* Populaţia se ocupă cu ne- 
goţul, precum şi cu agricul- 

tura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 201 hect. 

pămint arabil, 41 hect. lina- 
ţuri, 5 hect. grădini, 63 hect. 

o imaşuri, 
Se găsesc 158 cai, 224 vite 

cornute, 150 porci; 64 stupi. 

CON. rur., 
distr. Coţman, aşezat în masă 

compactă pe dreapta iazului 

G6rny-Staw. 
Suprafaţa 4.35 hect.?; popu- 

 laţia 1032 locuitori, de relig. gr. 
or. şi foarte puţini izraeliţi. 

Prin drum. de ţară € legat cu 
com. vecine Chiseleu, Stauceni, 

Verenceanca şi Suhoverha. 
Are o şcoală populară cu o 

clasă şi o biserică locală cu hra- 
mul „Sf. Apostol şi Ev. loan“. 

" Această comună este men- 
ționată ca'existentă pe timpul 
lui Alexandru Lăpușneanu. 
Intr'un hrisov al domnitorului 

Iâtcu' Iane, din 28 Februarie 
1582, se spune că această loca- 
litate aparţinea familiei Ro- 

- hosna. Lă 1776, era în posesia 
Marelui: Stolnic Iordache Păş- 

- canu, 
Pobpulăţia: se cip cu! âgri-, 

- cultura; - 

_ Comuna: posedă 670' hect, 
pămint arabil, 36 hect. fina- 

“țuri, 14 hect. grădini, 54-hect, 
imâșuri, 2 hect. 50 -a.. păduri, 
75 hect. heleştee şi bălți...   

„_.. IURCĂUŢI 

Se găsesc6! cai, 101 vite cor- 
nule 120 oi, 51 porci și 21 
stupi. 

lujineţ, - moșie, cu adm. part, 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 3.95 km.?; popu- 
laţia 35 locuitori, aproape toţi 
izraeliţi. 

Coprinde în sine şi tirla 
Grafiuca. 

Iurcăuţi (Jurkoutz), con. rur., 
distr. Coțman, aşezată, în masă 
compactă, între comunele Ver- 
băuţi şi Boianciuc, la izvorul 
unui piriiaşce alimentează lacul 
de la poalele dealului Tur- 
liveschii. 

Suprafaţa 9.26 km.*; popu- 
laţia 1734 locuitori, ruteni, gr. 
or. 

Este străbătută de drumul 
distr. Horoşovăţ-lurcăuţi-Zas- 
tavna ce o pune în comunicăţie 

- cu drumurile princip. Noua Su- 
liță-Dobronovâţ, Cernăuţi-Us- 

 cie Biskupie (Galiţia) şi Cer- 
năuţi-Zaleszezyki (Galiţia). 

Are o şcoală populară cu 2 
„clase-şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. trei Erarhie, 

La 1776 era în posesia Ca- 
terinci Macrioaia şi alui George 
Cuciuc. In: anii 1766-—67, s'a 
stabilit aci o: colonie de emi- 
&raţi din. Galiţia. 

Populaţia se ocupă cu agri-! 
cultura şi cu exploatarea de 
păduri. 

“ Comuna posedă 1102. hect. 
pămint arabil, 24 hect. finăţuri, 

- 74 hect: grădini, 125 hect. ima- 
-Şuri, 15 hect. pădure şi 14 
“hect. eleştee. 

„. Se'găsesc 168 cai, 333 vite 
cornute, 111.-0i, 148 porci. şi 

- 53 stupi de albine, --.* 
+ 

lurcăuți, moșie, cu: adm. Part, 
- distr.: Coţmân.! 

--Suprafâţa 1099 km; popu-



IVANCĂUȚI 

laţia 151 locuitori, ruteni şi 
izraeliţi, precum şi puţini po- 
loni; rutenii sunt gr. or., gre 
cat. şi rom. cat. | 

Se compune: 1) din moşia 
Iurcăuţi, pr. zisă, care, îm- 
preună cu tirlele Tătarca şi 
Turliv, numără 65 locuitori; 
2) din cătunul Staryj Fitwarok 
(v. Storyj Fli.). 

Ivancăuţi (Iwankoutz, rut. Iwan- 

s
e
m
 

e
a
 

lkiwci), conz. rur., distr. Coţ- 
man, aşezată în masă com- 
pactă pe partea dreaptă a pi- 
riului Sovica. 

Suprafaţa 20.26 km.?; popu- 
laţia 1945 locuitori ruteni gr. 
or., precum şi ciţi-va izraeliţi. 

Coprinde în sine: 1) vatra 
satului, care, împreună cu tir- 
lele Ilinca şi Pelepischi, nu- 
mără 1917 locuitori; 2) ferma 
Na-Cussi şi 3) tirla Stanca (v. 
fie-care). 

Este străbătută de drumul 
distr. Nepolocăuţi.Stauceni;are 
o şcoală populară cu o clasă 
Şi o biserică parohială cu hra- 
mul „Naşterea Maicii Dom- 
nului“. 

Această comună este men: 
ționată, pentru prima oară, 
întrun zapis, confirmat de 
Voevodul Alexandru în 27 
Oct. 1451. La 1776 era în po- 
sesiunea lui Constantin Ianoș. 

Populaţia, in parte compusă 
din răzeși, se ocupă cu agri- 
cultura. 

- Comuna posedă 1774 hect. 
pămint arabil, 103 hect. fina- 
țuri, 25 hect. grădini, 29 hect. 
imaşuri, 4 hect. 50 a. păduri 
şi 1 hect. 50 a. heleştee. 

Se găsesc 191 cai, 526 vite 
cornute, 358 oi, 320 porci şi 
25 stupi. 

Ivancovăţ, deal, 313 m.,ce ţine 
de culmea Berdo Horodişte, 
în apropierea tirgului Coţman. 

6231.— Dictionarul Bucovinei 
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Ivoreşti, naunte, ce ţine de şirul 
„ Obcina Feredeul şi se găseşte în 
apropierea localităţilor Breaza 
şi Moldova (Suliţa), districtul 
„Cimpulung. Are o. înălțime de 
1434 m. 

i 

„Izacă, piriă, afluent pe dr. Mol- 
dovei, răsare de sub Pietrile 
Izaci şi udind com. Capul 
Cimpului se revarsă în Mol- 
dova, faţă în faţă cu gura pir. 
Stoieneasa, ce vine din cea- 
Ialtă parte, lingă punctul Do- 
hotăria, distr. Gurahumora. 

Izavca (Izawka), firlă, pendinte 
de com. rur. Şerăuţii-de-]Jos, 
distr. Cernăuţi. 

Are 2 case şi 10 locuitori. 

Izero, cătun, pendinte de com. 
rur. Crasna-lischi, distr, Sto- 
rojineţ. 

Izvoare (Iswory), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Piedecăuţi- 
Țopeni, distr. Coţman. 

Are 13 case şi 57 locui- 
tori. 

Izvor, moșie, cu adm. part. 
distr. Rădăuţi. 

Suprafaţa225.32 kkm.2; popu- 
laţia 423 locuitori, ruteni şi 
germani, precum. şi puţini ro- 
mini, izraeliţi, poloni, ş. a. 

Se compune din moşiile ate- 
nente: Seletin, Şipot şi Erd- 
hiithen (v. fiecure). 

Izvoraş (Zwarycz), piriiaș, ce 
răsare sub culmea Strimca 
Şi împreună cu piraiele: Bur- 
sucăi, Ciorniş, Zubraneţ şi 
Petrove formează începutu- 
rile Siretului Mare, 

Izvorul, cătun, pendinte de com. 
rur. Pojorita, distr. Cimpu- 
lung. | 

Are 125 locuitori. 

  
  

IZVORUL CU BOBEICA 

Izvorul, pîriă, afluent pe dr. Mol- 
dovei, ce răsare sub poalele 
muntelui Giumălăi, luînd na- 
ştere din izvorul Giumălăului 
Şi piriiaşul Giorosteni şi vărsin- 
du-se în Moldova mai josde 
com. Pojorita la piciorul micilor 
viri furi Adam şi Eva, districtul 
Cimpulung. 

Izvorul, piriiaș, care, împreună 
cu Cobilioara şi Alunişul, for- 
mează începuturile riului Su- 
ceava. Răsare de sub coamele 
Şirului muntos Hrobi la N.V. 
de muntele Hrobi, în dosul 
căruia se află obirşiile riului 
Moldova,adică piriiaşele Hrobi 
Şi Lucava, şi udă moşia Izvor, 
distr. Rădăuţi. 

Izvorul, mic afluent pe dr. Mol- 
dovei, răsare de sub muntele 
La Crucea şi se varsă în Mol- 
dova lingă oraşul Gura Hu- 
mora, formind aşa numita. 
Lunca Codrului. 

Izvorul Alb, pădure, la poalele 
de S.-V. ale muntelui Oușor, 
distr. Cimpulung. 

Izvorul Alb, piriîă, afl. pe dr. 
Moldovei, ce răsare sub poa- 

lele munţilor: Piatra albă şi 
Rarăă şi se varsă în Moldova 
în faţa orașului Cimpulung, 
formînd valea Izvorului Alb. 

Izvorul Alb, pirii, afluent pe 

st. Dornci, izvorește sub cul- 
mea Butea -Pralenilor, trece 
prin păd. Izvorului-Alb şi se 
varsă în Dorna mai în jos 
de dealul Florenilor, nu de- 
parte de com. Dorna-Căndreni, 
distr. Cimpu-Lung. 

Izvorul cu Bobeica, cătun, pen- 
dinte de com. rur. Şipot, distr. 
Rădăuţi. 

Are 279 locuitori; un of. 
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“poştal :şi. o . capelă de cimi-.|  lăţeni, se varsă în .Moldova:| Valea. neagră, se varsă. în 
tir, , mai jos decom. Sadova, distr. Moldova ceva mai sus. de 

Cimpulung. . “cotitura ce o -face împreju- 

Izvorul”. Morţii, mic afluent, rul muntelui Leafa, primind 
“pe. st. Moldovei, răsare de sub | Izvorul Negru, pir., afluent pe înainte de revărsare micul a- 
munții Dealul-lung şi Cocoșul | st. Moldovei, ia naştere sub | fluent Ardeloaia. 

 şi,udind poalele Runcului Cor- culmea Runculeţul şi, formînd |



Jadova, tirg, distr. Storojineţ, 
aşezat la confluența piriului 
Țediuca cu Siretul, aproape! 
de hotarul apusan al distr. 

Suprafaţa 29.99 km.?; popu- 
laţia 2974 locuitori, aproape 
esclusiv ruteni şi romini rute- 
nizaţi de relig. gr. or. 

Se compune din vatra tir- 
gului ladova şi din cătunele: 
Bechiv, Jadova Nouă, Odaia, 
Boian şi Cosovanca. 

Este aşezat lingă drumul 
districtual Storojineţ-Berhomet 
pe Siret, precum şi lingă linia 
ferată  Hliboca-Berhomet, la 
care este staţie. 

Are un oficiu telegrafo-po 
tal; o şcoală populară cu 

clase; o biserică rom. cat. ş 
una gr. or. parohială cu hramu 

„St. Arh. Mihail şi Gavril“. 
La 1776,era proprietate dom: 

nească. 
Populaţia, formată din locui- 

tori băştinaşi şi din colonişti 
transilvăneni, astăzi rutenizaţi, 
se ocupă cu negoţul, cu agri- | 
cultura şi creşterea vitelor. 

Posedă 1935 hect. pămint 

arabil, 1021 hect. finaţuri, 49 

hect. grădini, 698 hect. ima- 
şuri, 2932 hect. pădure. 

Se găsesc 270 cai, 1185 vite 
cornute, 20 de oi, 420 porci, 

302 stupi. 

  

  

J 
Jadova, moșie, cu administraţie 

specială, distr. Storojineț. 
Suprafaţa 29.25 km?; popu-. 

laţia '848 locuitori în majori- 
tate germani, de relig. ev 

Jani, cătun, pendinte de com. 
rur. Toraceni, districtul Vij- 
niţa. 

Are 5 case şi 20 locuitori. 

Jucica(Zuczka),vechisă sat, distr. 
Cernăuţi, din care sa format 
cu timpul comunele rurale de 
azi: Jucica-Veche şi Jucica- 
Nouă (v. fie-care). 

Este menţionat pentru prima 
i oară într'un hrisov din 8 Apri- 

lie 1627, al domnului Moldo- 

vei Miron Barnovschi Movilă. 
La 1725, era în posesia boe- 
rului Gheorghe Ursache, de 
la care, după moarte, trecu ca 

moştenire la domnitorul Gr. 
Ghica. Acesta, prin documen- 
tul din 2 Aprilie 1741, îl dă- 
rui minăstirei Barnovschi. 

Prin aşezarea de coloniști 
aci, în diferite rînduri, şi mai 

ales în 1782, satul sa mărit 

f. mult şi sa despărţit în 2 
comune cu adm. part: Jucica 
Veche, unde a fost vatra ve- 

chiului sat, şi Jucica-Nouă, for- 

mată mai mult din coloniști 
(v. fie-care).   

Jucica (Zuczka), moşie, cu uadm, 
part., distr. Cernăuţi. 
. Suprafaţa 24.75 km?; popu- 

laţia 615 locuitori, ruteni, gr. 
or. şi puţini gr. cat, romini, 

izraeliţi, germani şi poloni. 

Coprinde pelingă moşia Juci- 
ca pr. zisă, şi tirlele: Dene- 
siwka, Metnica, Moschiv şi 
Stanehora. 

Jucica-Nouă (Neu-Zuczka), com. 
_rur., distr. Cernăuţi, aşezată 

la confluenţa piraelor Moş- 
cov şi Şerăuţi, la N. de Juci- 
ca-Veche, şi lipită de partea 
de O. a tirgului Sadagora. 

Suprafaţa 11.55 km?; popu- 
laţia 2239 locuitori, în majo- 
ritate ruteni, restul izraeliţi şi 
poloni; rutenii sunt.în mare 

parte gr. or. şi numai puţini 
rom. cat. şi gr. cat. 

Este situată lingă drumul 
- princip. Noua Suliţă-Sadagora 

şi lingă cel de la Sadagora la 
Dobronăuţi. 

Are o școală populară cu 2 
clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Naşterea M. D.* 

In timpul ocupării Bucovinei 

erau numai cite-va case pe te- 

ritoriul acestei comuneși ţineau 
de comuna de atunci Juci- 

ca (v. Jucica, sat vechii). Prin 
aşezarea a numeroşi colonişti,
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în acest loc, sa desvoltat o 

comună nouă care sa deslipit, 
sub numele de azi. 

În această localitate se află 
o măreaţă clădire pentru ca- 
valerie, construită cu cheltu- 
iala fondului religionar gr. 
or., care are aci întinse pro- 
prietăți. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, cu creșterea vitelor şi 
cu tăierea de lemne în pădu- 
rea fondului religionar. 
Comuna posedă 458 hect. 

pămint arabil, 135 hect. fina- 
ţuri, 29 hect. grădini, 96 hect. 
imașuri, 722 hect. pădure. 

Se găsesc 63 căi, 288 vaci, 
138 oi, 248 porci şi 14 stupi de 
albine. . .: i   

Jucica - Vechie ( Alt -Zuczka ), 

com. rur., distr. Cernăuţi, aşe- 
zată pe malul sting al Pru- 
tului, la confluenţa lui cu pi- 

riul Moşcov, care se uneşte la 
rindu-i cu Zudobriuca (Cuciur) 
şi cu Şubraneţ, între Jucica- 
Nouă şi Sadagora de o parte, şi 
între Buda şi Mahala de alta. 

Suprafaţa 22.08 km.2; popu- 
lația 2904 locuitori, ruteni, de 

relig. gr. or. 

Este situată lingă drumul 
princip. Noua Suliţă-Cernăuţi; 
staţie de drum de fer a liniei 
Noua-Suliţă-Jucica, care se bi- 

furcă aci, o ramură apucind 

spre Lujeni şi alta la Cer- 
năuţi, . 

„Are o şcoală populară cu   

o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae. 

Forma pănă în timpurile din 
urmă, împreună cu Jucica- 

Vechie, o singură comună sub 
numele de Jucica (v. Jucica). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 1.045 hect. 
pămînt arabil, 262 hect. fina- 

țuri, 50 hect. grădini, 274 hect. 

imaşuri, 920 hect. pădure şi 
12 hect. bălți şi heleştee. 

Se găsesc 103 cai, 887 vite 
mari, 288 oi, 339 porci şi 29 
stupi de albine. 

Junci, cătun, pendinte de com. 
:- rur. Gemine, distr. Cimpulung. 

Are 4 case şi 16 locuitori,



Kalenska - Kyczera (Calensca- 
Chicera), cătun, pendinte de 
satul Ialovicioara, com. rur. 
Plosca, distr. Vijniţa. 

Are 4 case şi 21 locuitori. 

Karlsberg, com. rur., distr. Ră- 
dăuți, aşezată pe un afluent al 
Putnei, nu departe de 'com. 
Putna şi de malul drept al 
Sucevei. 

Suprafaţa 8.25 km.2; popu- 
laţia 942 locuitori germani, 
rom, cat, 

Este în apropiere de un bun 
drum comunal, ce leagă locali- 
tatea Putna cu Vicovul-de-]os, 
şi este legată printr'o linie 
ferată laterală cu drumul de 
fer local Hadic-Frasin. 
"Are o şcoală populară ger- 
mană cu 2 clase şi o bis. rom, 
cat. 

Colonie germană întemeiată 
la anul 1797, cu ocazia con- 
struirei unci fabrici de sticlă 
în acest loc, de către comer- 
ciantul din Rădăuţi, Zossel 
Rechenberg, care a adus lucră- 
tori din colonia galiţiană Lu- 
baczâw, 

Populaţia se ocupă cu ex- 
ploatarea de păduri şi cu zi- 
dăria. 

Comuna posedă 86 hect. 
pămînt arabil, 93 hect. finaţuri, 
6 hect. 50 a. grădini, 66 hect. 
imaşuri, 815 hect. păduri. 

    

  

K 
Se găsesc 48 cai, 345 vite 

cornute, 4 oi, 239 porci şi 10 

stupi, 

Karlsberg, moșie, atenenţă a 
moşici cu adm. part. Vicovul- 
de-Sus, distr. Rădăuţi. 

Are 2 case şi 10 locuitori. 

Komasziwka, (Comaşiuca), cd- 
tun, pendinte de moşia cu 
adm. part. Boianciuc, distr. 
Coţman. 

Are 131 locuitori. 

Kominski, (Cominschi), cătun, 

pendinte de com. rur. Seletin, 
distr. Rădăuţ. 

Are 4 case şi 29 locuitori, 
Este aşezat pe o coastă a 

muntelui Sergieva. 

Koriszoty (Corişoti), mie afl. 

pe st. riuleţului Moldoviţa, ră- 
sare la poalele muntelui Ros- 
coveţ şi se imprevnă cu Mol- 
doviţa, ceva mai jos de minele 

de fer de la Rudolfshiite, distr. 
Cimpulung. 

Krasnyj Dil cătun, pendinte de 
com. rur. Seletin, distr, Ră- 
dăuţi. 

Are 20 case şi 95 locuitori. 
Este aşezat pe coastele mun- 

telui cu acelaş nume. 

Krasnyj Dil (cătun, pendinte 

d 

  

  

de satul de reşedinţă Plosca, 
com. rur., Plosca, disir. Vij- 
niţa. 

Are 18 case şi 85 locuitori. 

Krasny Dil (= Dealul Frumos), 

cătun, pendinte de com. rur. 
Sergieni, distr. Vijniţa. 

Are 143 locuitori. 

Krasnyj Dil, culme muntoasă, 

ce formează o ramilicare a 
munților Şurdin sau Racova 
şi se întinde între albia Su- 
cevei şi piriul Plosca. 

Kuninski, (Cuninschi) afluent pe 

dr. pîr. Brodina, ce se varsă în 

Suceava (v. Brodina); răsare 
sub poalele culmei Roszosza. 

Kurykiw (Curichiv), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Vijenca, 

distr. Vijniţa. 
Are 2 case.şi 22 locuitori. 

Kurykiw, tîirlă, pendinte de va- 

tra satului Vijenca Mică, com. 
rur. Vijenca, distr. Vijniţa. 

Kut, îiriă, pendinte de vatra 

comunei Andrasfalva, distr. 
Rădăuţi. 

Kuzia, cătun, pendinte de com. 
rur. Brodok, distr. Coţman. 

Are 5 case şi 14 locuitori.



La Căsoaie, fermă, pendinte de 
- moşia Drăgoeşti, pr. zisă, care 

e o parle din corpul moşiei 
cu adm. spec. Drăgoeşti, distr. 
Gurahumora. 

La Crucea lui Iacob, firlă, 

pendinte de vatra com. rur. 
Tereblecea Nemţească, distr. 

. Siret. 

La Finaţ, fermă, pendinte de 
moșia cu adm. spec. Şcheia, 
distr. Suceava. i 

Are o singură casă şi 24 
locuitori, romini, gr. or. 

- La Grui, poiană, distr. Cimpu- 

lung, între dealurile Ghirilăui 
la N. şi Runcul-Tochin la S. 
şi piraele Brăneşti la O. şi 
Negrileasa la V. - 

La Hoţenploţ, tirlă, pendinte 
„ de vatra com. Tereblecea-Nem- 
țească, distr. Siret.. 

La Izvor, cătun, pendinte de 

“com. rur. Dorna- Candreni, 

distr. , Cimpulung, 
Are 10 case şi 37 locuitori. 

La Lunci, cătun, pendinte de 
tirgul Vama, distr. Cimpu- 
lung. 

„Are 7 case şi 41 locuitori,   

L 
La Maşina, fermă, pendinte de 

moşia cu adm. spec. Stupca, 
distr. Gurahumorului. 
Are 2 case şi 36 locuitori. 

La Molniţa, tirlă, pendinte de 
vatra com. Tereblecea-Romi- 
nească, disir. Siret. 

La Piatra, cătun, pendinte de 
com. rur. Dorna-Căndreni, 
distr. Cimpulung. 

Are 10 case şi 47. locui- 
tori, 

La Prisaca, cătun, pendinte de 

com. rur. Tereblecea - Nem- 
țească, distr. Cernăuţi. 

Are 3 case şi 15 locuitori. 

La Runcu, cătun, pendinte de 

com. rur. Poiana Stampi, distr. 
Cimpulung. 

Are 313 locuitori. 

La Şipot, fermă, pendinte de 
moșia cu adm. spec. Tolova 
Mică, distr. Gurahumora. . 

La Toacă, 7hie munte, 821 în. 
alt., spre V. de com. Bori, 
distr. Gurahumora. 

Larga, mie afluent, pe dr. Mol- 
dovei, răsare mai jos de com. 

Capul Cimpului sub Opina   

Largei şi se varsă in Moldova 
în faţa com. Capul Codrului, 
distr, Gurahumora.. 

Lasova, cătun, pendinte de satul 
de reşedinţă Plosca, com. rur. 

Plosca, 'distr. Vijniţa. o 
Are 3 case și 12 locuitori. 

Laşchiiica (Laszkowika), com. 
rur., distr. Coţman, aşezată în 
2 mase compacte pe piriul So- 
vica, la: S. de tirgul Coţman. 

Suprafaţa 13.62 km.? ; Popu- 
„laţia 1718 locuitori, ruteni, gr. 

or., precum şi puţini izraeliţi 
şi poloni. 

Se compune din 2 sate: 1) 
Laşchiuca-Vechie (rut. Stara- 
Laszk6wka) aşezat pe stinga 
piriului Sovica, la confluența 

lui şi unit cu Vitiliuca: 2) 
Laşchiuca-Nouă (rut. Nowa- 
Laszkâwka) pe dreapta piriu- 
lui Sovica. 

Este situată lingă drumul 

principal Zaleszezyki- Cernăuţi 
„precum şi lingă linia ferată Lu-. 
„jeni-Coţman. 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială. 
cu hramul „Sf: Nicolae“, 

Această comună este men- 
ţionată „pentru prima oară, în- 
trun zapis confirmat de Şte- 
fan cel Mare la 1503. La



LAȘCHIUCA 

1166—67 s'au aşezat aci nume- 
roşi emigraţi din Galiţia. La 
1716 era în posesia episcopiei 
din Rădăuţi. 
Aci se face un vestit bilciă 

de cai, în fie-care an. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura. 
Comuna posedă 1170 hect. 

pămînt arabil, 151 hect. fina- 

ţuri, 170 grădini, 127 hect. ima- 
şuri, O h. 33 a. păduri şi3h. 
50 a. heleştee: 

Se găsesc 140 cai, 395 vite 

cornute, 253 oi, 270 porci şi 
70 stupi de albine. 

(Laszkowlka), 7mo- Laşchiuca 
distr. Coţ- șie, cu adm. part., 

man. | 
Suprafaţa 0.98 km.?; .popu- 

laţia 30 locuitori, în majoritate 
ruteni gr. or.;. restul izraeliţi, 

Coprinde -pe - lingă - moşia 
Lașchiuca, pr. 

Scabora. 

Latişeni,. cătun, - pendinte de 
com. rur. Sadova, distr. Cim- 

“pulung. 

Are. 28 case Şi 95 locuitori. 

Laura, cătun, pendinte de com. 

rur, Vicovul- de- Sus, di str. Ră- 
dăuţi. 

Are 118 locuitori şi o şeoală 
populară, cu o clasă. 

Laura, piriă, afluent pe st. 

Sucevei, ce răsare sub poalele 
„culmei Coasta Inaltă și ocolind 

“ masivul înălțimilor ce poartă 
asemenea numele de Laura, 

“se varsă în Suceava, mai jos 
de com. Straja, distr. Rădăuți. 

Laurenca, cătun, pendinte de 
com. rur. Bănila Moldovenea- 
'scă, districtul Storojineţ. 
“Are 114 locuitori. - 

Lazăr, culme, 508 'm.; ce “ţine 

zisă, şi tirla 
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de reg. deluroasă dintre Siret 
Şi Suceava şi se găseşte în 
apropierea com. Câlineştii-lui- 
Cuparencu, distr. Suceava. 

Lazăr, piriiaș, ce răsare sub 
culmile deluroase Romanca și 
se varsă în pir. Hliniţa la 
N. de localit. Bobeşti, distr. 
Storojineţ. 

Lăpuşna (Lopuszna), stațiune 
balneară, cu institut de hydro- 
terapie şi cură;de lapte; pen- 

dinte de moşia cu adm. part. 
Berhomet pe Siret, distr. Vij- 
niţa. 

Are 195 locuitori şi o haltă 

de drum de fer. Teplița; ţine 

de şcoala: şi biserica din Ber- 
homet pe Siret. 

Lăpuşna, pădure, pe malul st. 
al Siretului, spre V. de com. 
cu acelaş nume, distr. 

nița. : 

Lăpuşna, pirii, afluent pe st. 

Siretului, răsare sub muntele 

Smidovata şi se varsă în al- 
bia Siretului, mai sus de sat. 
“Lăpuşna, distr. Storojineţ. 

Leafa, munte, ce ţine de rami- 

ficaţiunile sistemului Obcina 
Feredeul şi se înalță cu 1094 
m. “nu departe de localităţile - 
Moldoviţa: și Sadova, - distr, 
Cimpulung. 

Lefile, mic aflzeni, pe st. Mol- 
_dovei; ia . naştere sub mMun-: 

"tele Piatra-Fuscului şi se re- 
varsă în Moldova în faţa văei 

 Botoșului, distr. Cimpulung. 

Legia, tiriă, pendinte de com. 
rur. Verbăuţi, distr. Coţman. 

“Lehucenii - Tăutului (Lehucze- 
"nY), com. rur,, distr. Cernăuţi, 
“aşezată pe malul-sting al ” 

| 
! 

vij-     
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tului, la locul unde Prutul 
formează mici insule şi li- 

pită de com. rur. Gogolina sau 
Stroeștii-de-Sus. 

Suprafaţa 8.88 km; popu- 
laţia 646 locuitori, în majori- 
tate ruteni, restul poloni. 

Este in apropiere de drumul 
princip. Noua Suliţă-Cernăuţi 
şi Sadagora, precum şi de linia 
ferată Noua Suiiţă - Cernăuţi. 
Ține de şcoala şi de biserica 

din Gogolina sau Stroeştii- 
de-Sus. 

La 1776, era în posesia lui 
loan Tăutul şi de aci numirea 
sa, de Lehucenii-Tăutului. 

In această localitate s'a gă- 

sit, cu ocuzia unor săpături, 
ăsele de mamut cari.se păs- 

trează în muzeul din. Viena. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, cu creşterea „vitelor 
Și cu pescuitul. 

“Comuna posedă 374 hect. 
pămint arabil, 215 hect. ima- 
şuri, 54 hect. pădure şi 0 h. 42 
a. heleştee. a 

“Se găsesc 52 cai, 170 vite 
mari, 269 oi, 195 porci şi 9 

- stupi de albine. 

Lehucenii-Tăutului, moșie, .cu 
adm. part., distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 2.14 km.?; popu- 
“laţia 43 locuitori, poloni, .ro- 
“mini şi izraeliți. 

Lenţeşti (rom. şi Lencăuţi), ve- 
chiii sat, distr.: Cernăuţi, din. 
care s'a format cu timpul 2 co- 

mune cu administrații speciale 
Şi numite: Lenţești-Privat şi 
:Lenţeşti-Cameral (v.: fie-care). 

In apropierea acestui sat, şi 

anume în locul unde se văd 
Şi astă-zi încă valuri de pă- 
mint, pircălabul Boldur, cu 

“3000 de: Moldoveni, a nimicit, 

“în ziua de 29 Oct..1496,. un 
etaşament de armată polonă, 
pr din «600 cavaleri ma- 

/ 
/ 
/
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surici, şi care venea să dea 
ajutor regelui Albrecht. 

La 1776, o parte din acest 
sat o poseda mănăstirea Bar- 
novschi, iar cea-l-altă parte 
Toma Iamandi. 

După această împărţire sati 
format cele 2 comune din ziua 
de azi, şi anume com. Lenţeşti: 
Cameral şi Lenţeşti-Privat (v. 
fiecare). 

Lenţeşti, (rom. și Lencăuţi), 720- 
șie, cu adm. part., distr, Cer- 
năuţi. 

Suprafaţa 3.01 km2; popu- 
laţia 47 locuitori, în mare parte 
izraeliţi, ciţi-va poloni și 4 ru- 
teni gr. cat. 

"Cuprinde. pe lingă moşia 
Lenţeşti pr. zisă şi turla Ca- 
menca. 

Lenţeşti-Camerai (rom. şi. Len- 
căuți), com. rur., distr. Cer- 

năuţi, aşezată pe malul sting 

al Prutului în faţa satului Bila, 

la N.-V. de oraşul Cernăuţi 
Şi lipită de com. Lenţeşti-Pri- 
vat, 

Suprataţa 3.63 km.?; popu- 
laţia 508 locuitori, în mare 
parte ruteni gr. or., restul 

izraeliţi, poloni şi germani. 
Coprinde pe lingă satul de 

reşedinţă cu 448 locuitori, şi 
cătunul Denesiuca (v. Dene- 
siuca). 

Este situată lingă drumul 
principal Cernăuţi-Sniatin, pre- 
cum Şi lingă linia ferată Cer- 
„năuţi-Lujeni. 

“Ține de şcoala din Lenţeşti- 
Privat şi are o biserică filială 
cu hramul „Sf. Arh. Mihail 

şi Gavril“, atenenţă a parohiei 
din Lenţeşti-Privat. 

- Aparţinea la 1776. minăs- 
”tirei-Barnovschi “(v. Lenţeşti, 
-vechiir sat): | 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. Comuna posedă 137 

6231. — Diefionaru Hucavinei 

  

  

    

hect. pămint arabil, 63 hect. 
finaţuri, 19 hect. grădini, 159 
hect. imașuri, 27 hect, pădure, 
2 */, hect. bălți şi heleştec. 

Se găsesc 20 cai, 131 vite 
mari, 119 oi şi 73 porci. 
po 

Lenţeşti-Privat (rom. şi Len- 
căuţi), com. rur., distr. Cer- 
năuţi, aşezată pe malul sting 

al Prutului, în partea de V. 
„a com, Mămăeştii-Noi și lipită 

de com. Lenţeşti-Cameral. 
Suprafaţa 10.84 km£; popu- 

laţia 1100 locuitori, ruteni; 
relig. gr. or. 

Prin partea sa de N.: trece 
drumul princip. Cernăuţi-Snia- 
tin şi linia ferată  Cernăuţi- 
Lujeni. | 

Are o şcoală populară cu 

2 clase şi o biserică filială cu 
hramul „Sf. Arh. Mihail şi 
Gavril“. 

La 1776, era în posesia lui 

Toma Iamandi (v. Lenţeşti, 
sat vechii), 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea de vite. 

Comuna posedă 619 hcct. 
pămint arabil, 275 hcct. fina- 
țură, 8 hect. grădini, 63 hect. 
imașuri. 

Se găsesc 49 cai, 260 vite 
mari, 224 oi, 97 porci şi 20 

stupi de albine. 

Leucăi (Lewkiw), sat, pen- 

dinte de com. rur. Mihova, 
distr. Vijniţa. 

Are 292 locuitori şi coprinde 
în sinc pe lingă vatra satului 
cu 279 locuitori şi cătunul 
Bahna (v. Bahna,”cătun). 

Leucăii (Lewlkiw), tirlă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 
Mihowa-Osadţa, distr. Vijniţa. 

Leurda, finețe şi mici păduri, 

distr. Storojineţ, la S.'de Albo- 
văţ şila N. de Pătrăuţul de Sus.   

Lichtenberg (sai Lichtendorf, 
rom. Dealul-Ederci), saţ, distr. 
Gurahumora, așezat în par- 
tea de N.-V. a com. Glitt, de 
care este lipit, avind casele 
înşirate pe o mare întindere, 
pe ambele părţi ale drumului 

„ distr. Vicov-Solca. 
Suprafaţa 15.49 km? îm- 

preună cu com. Glitt; popu- 
laţia '404 locuitori, șermani; 
relig. rom. cat.; are o şcoală 
populară rom. cat. cu o clasă. 

Este o colonie de Germani 
bocmi, întemeială în anul 1836. 

Numele i sa dat, de colo- 
-nişti, după dealul din apro- 
piere care era curăţit de pă- 
dure [germ. lichten = a rări]. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu exploatarea de 
păduri. | 

Se găsesc 89 cai, 221 vile 

cornute, 84 porci, 11 stupi. 

Lilieci (Leleczy), afluent pe st. 
“Siretului, ce răsare în păd. 

Stebnicului, adunindu-şi izvoa- 
rele de sub poalele muntelui 

Rumotsca şi vărsindu-se în 

Siret lingă punctul Mâidan, 
mai jos de halta drumului de 

fer Tepliţa, distr. - Storojineţ. 

Lipovăţ (Lypowec), cătun, pen- | 
dinte de Dihtineţ, satul de re: 

| _sedinţă al com. rur. cu acelaș 
nume, distr. Vijniţa. 

Are 335 locuitori. 

Lipovăţ (Lypowec), cătun, pen- 

dinte de vatra satului Greb- 

lena, com. rur. Dihtineţ, distr. 
Vijniţa. 

Lipoveni (sai Sub-Prisaca), saf, 
distr. Suceava, aşezat pe dr. 
pir. Dragomirna. 

Suprafaţa 6.49 km2; popu- 
laţia 514 locuitori, ruşi de na- 
ționalitate; limba de vorbire, 
cea ruleană; ţine de-cultul 

17



„ staroverţilor. 

LIPOVENI 

sau. rascolnicilor 
(vechi ortodocşi) din Dobrogea, 
de unde-și procură şi preoţii lor. 

Este legat de com. Iţcanii- 
Noi, printr'un drum de cimp. 

Acest sat s'a inființat la 
anul 1774 de o colonie de Li- 
poveni, cari fiind persecutați 

„de. biserica de stat ruscască, 
sau refugiat mai întiiă în Cri- 
meca; de aci, fiind decimaţi 
de Tătari, aă trecut în Ro- 
mînia (Moldova) şi de aci în 

„Bucovina, 

Populaţia se ocupă « cu agri- 
cultura, cu creşterea vitelor şi 
cu pomăritul; parte, însă, trece 
în. Rominia la lucrul de cimp, 
în timpul verci. 

« Posedă 333 hect. 
arabil, 44 hect, 

hect. 50 a. grădini, 

pămint 
finaţuri, 12 

166 ima- 
Şuri, 284 hect. păduri. 
Se găsesc 94 cai, 115 vile, 

67 oi, 360 porci, 16 stupi. 

Lipoveni, colonie, înfiinţată la 
- 1845, pe teritoriul com. rur. 
Lucaveţ-pe-Siret, prin aşeza- 
rea aci. a numeroase. familii 
Are 298 locuitori, cari se 

ocupă cu săparea de şanţuri și 
iazuri (v.. Lucaveţ - pe- Sire, 
com. rur,). 

Lipoveni, moșie, atenenţă. a mo- 
şici . cu .adm.. spec.. Pătrăuți, 
distr. Suceava. 

Are 2 case cu.5 locuitori. 

Liscovăţ,cătun, pendinte de com. 
rur. Torâceni, distr. Vijniţa. 

Are 3 case şi 13 locuitori. 

Liscovăţ (Liskowetz), firlă, pen- 
dinte de com.. rur. Chiscliţeni, 
distr. Vijniţa. E 

Are 2 case şi 9 locuitori, 

Liscovăţul, mic afluent, pe st, 
riului Siret, ce răsare sub mun- 
tele Liscovăţ, traversează re- 

Liteni, com. rur., 

- a piriului Hraniţa, . 

  
„IL. rom. 12]. 
„germană; în privinţa relig. 37 

Lizaura, sat, 

„aşezat -pe dr. (|. Suceava, în   
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giunca de dealuri cu același 
nume şi se varsă în riul Siret, 
lingă irgulețulStorojineţ dis. 
Storojineţ 

distr. Su- 
ceava, aşezat pe partea stingă 

la hotar 
cu Rominia. . 

Suprafaţa 9.05 km; popu- 
laţia: 701 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 
distr. Sucecava - Gurahumora 
şi legată de Buneșşti printr'un 
drum de ţară. | 

Are. o şcoală populară cu 
o clasă şi o biserică filială cu 
hramul „Sf. Nicolae“, atenenţă 

“a parohici din Zahareşti. 
La 1776 era proprietatea 

bocrului Ioniţă Başota, mare 
paharnic. La 1778, a fost mă- 
rită cu colonişti transilvăneni. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi. creșterea vitelor. 
Comuna posedă 965 hect. 

pămint arabil, 140 hect. fina- 
țuri, + hect. grădini, 16 hect, 

| imaşuri, 4 hect. 50.a. păduri, 
„2 hect. heleştee, 

Se găsesc” 46 cai, 2i4 vite 

" cornute, 415 oi, 203 porci, 

70 stupi. 

Liteni, moșie, cu adm. specială, 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 6.97 km; popu- 
„Jaţia 71 locuitori, dintre cari 
25 vorbesc limba polonă, 16 

ruteană, şi 12], 

sunt gr. cat., 13 rom, cat, 9 
mozaici, 6.gr. or. şi.6 sunt 
de alte relig. 
Forma odinioară un singur 

sat şi moşie cu com. je azi 
„Liteni (vezi Liteni, com.). 

"disir, Suceava, 

marginca de E. a oraşului Su- 

  
  

  

LOSOVA 

ceava, pe teritoriul „Tătăraş:, 
Suprafaţa 1.85 km:; popu- 

laţia 570 locuitori, romîni; relig- 
gr. or. | 

Prin drumeacuri de cimp 

este legată de drumul. distr. 
Suceava-Bosancea. 

Ţine de biserica parohială 
cu hramul „Sf. Dumitru“ din 
Suceava, 

Făcea odată parte integrantă 
din oraşul Suceava. Populaţia 
se ocupă cu agricultura şi Creş- 
terca vitelor. | 

Posedă 144 hect. pămint ara- 
“bil, 2 hect. finaţuri, 12 hect. 
grădini, 17 hcct, imaşuri, 30 
hect. păduri. | 

Se găsesc 29 cai, 204 vite, 
27 oi, 197 porci, 47 stupi: 

Locescu, mic afluent, al pir. 
- Horodnicul, ce formează îm- 
preună cu. Topliţa pir. Saha 
(v. Horodnicul şi Saha), Râ- 
Sare mai jos de izvoarele să- 
rate din apropierea herghelici 
Voitinel, distr. Rădăuţi. 

Lopatnic, piriiaș, ce răsare sub 
Dealul Dracului, nu departe de 
izvorul pir. Corovia (v. Coro- 
via) şi se, varsă în pir,. HIi- 
niţa, în fața com. Iracineţ, 
distr. Storojineţ. 

Lopuşna, pir., afl. pe dr. Cere. 
muşului (alb), cc ia naştere 
în apropierea muntelui Loso- 
va, primind pe dr. pir. .cu a- 
celaş nume şi sc revarsă în 
Ceremuș nu departe de cul- 
mea Ciorncj Dil, distr. Vijniţa. 

Losova, fîrlă, pendinte de com. 
rur. Sergieni, 
niţa. | | 

Are 2 case şi 8 locuitori. 

districtul Vij- 

Losova (Lisova), munte, 1429 
„m. ce ţine de culmea Maximeţ- 
Losova şi sc gășeşte în apro-



LOSTUNUL 

pierea com. lolhopole (Cimpu- 

lungul Rusesc), districtul Vi 
niţa. 

Lostunul, pir., afl. al riulețului 
Putila, ce se varsă in Cere- 

muş (v. Putila). Răsare la 

poalele de sud ale muntelui 

hozicine şi sc varsă în riu- 
Icţul Putila mai jos de satul 
Plosca, distr. Vijniţa. 

Lostunui, afluent, pe dr. Sirc- 
tului, răsare de sub muntele 

Bucova şi se vârsă în Siret 

în dreptul com. Şipot Privat, 
distr. Vijniţa. 

Luboc, cătun, pendinte de satul 

de reşedinţă Măreniceni, com. 
rur. Măreniceni, distr. Vijniţa. 

Are 7 case și 34 locuitori. 

Luc, iîirlă, pendinte de moşia 

cu adm. part. Luca, distr. 
Coţman. 

Luca, corn. rur., disir. Coţman, 
aşezată, în masă-compactă, pe 

malul drept al Nistrului, la 
N.V. de localitatea galiţiană 

“ Zaleszezyki şi în vecinătatea 
com. rur. Prelipce. 

Suprafaţa 6.76 km; popu- 
laţia 592 locuitori ruteni, gr. 
Or. - - 

Prin drumuri de ţară co- 
munică cu localităţile vecine, 
precum şi cu drumul principal 
Crisciatec-Horodenca (Galiţia). 

Are 0 şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae:. 

Comuna este menţionată, 
pentru prima oară, în 1662, 
cu ocazia unul 

timpul lui Ştefan - Petriccieu- 
Vodă (1662 —1674), - 

In urma acestei date, se pare 
că comuna ar fi fost distrusă, 

- căci nu exista în 1742 cind se 
zidi aci un schit, de către Ma-: 

eieeanaorey 

războii din   
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zilul Atanasie “Ţinta (v. Luca, 
schit). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 760 hect. 
pămint arabil, 140 hect. fina- 

' țuri, 9 hect. grădini, 24 hect. 
imaşuri, 70 hect. bălți. 

Se găsesc 18 cai, 108 vite 
cornute, 187 oi, 109 porci şi 
19 stupi de albine. 

Luca, Schit, e se găsea pe 

Wșitoriul cor. Zviniace, distr. 

Coţman, înfiinţat fiindia 1742 
decâtremazilul Atanasie Țintă, 

pe locul, unde pare că fusese 
mai înaînte un început al ac- 

tualei com. Luca (v. Luca 
com.). Intr'un hrisov de la 
1747, acestui schit i sc atri- 
bue proprietatea unci părți 
a com. Zviniaee, posesiune, 

care a fost apoi usurpată de 
de către răzeşii de prin prejur. 

Lipsa mijlocelor de întreţi- 
ncre a fost, în urmă, și mo- 
tivul desființărei schitului de 
către administraţia austriacă. 

Luca, moșie. cu adm. part,, distr. 
Cojman. 

Suprafaţa 3.71 lkm?; popu- 
laţia 49 locuitori, ruteni, israc- 
liţi şi romini. 

Coprinde pe lingă moşia 
Luca pr. zisă şi tirlele Țarinca 
Luc Slimuzivca, Slimuzivea 
na Hori (v. fie-care). 

Lucaci, cr "castă de munţi, ce 
formează una din cele două 

ramuri ale masivului Peirosul 

la hotarul de S. al Bucovinci 
Şi constitueimpreună cucreasta 
Pcatra Dornei şi ramificările 
dintre ambele creste așa numiţi 
Munţi 

Bucovinei. 

Lucaşivca (Lukasivrka)- tirlă, 
pendinte de moşia cu adm. 

la Roşi (. Carpaţii”   

LUCAVĂȚUL-DE-JOS 

part. Prelipzea, districtul Coţ- 
man. 

Lucava, mic afluent, pe st, 
Moldovei ce răsare în apro- 

" pierca masivului muntos Hos- 
ternic şi, formînd trecătoarea 
carpatină cunoscută sub nu- 
mele de Pasul Lucava, se 
varsă în Moldova, lingă com. 
Suliţa ce poartă Şi numirea 
de Moldova, distr. Cimpulung: 

Lucava-de-Sus, izvor, ce răsare 
sub muntele Ştirbul şi inpreună 
cu izvorul Hrobi-Potoc, dau 
naștere'riului Moldova, îimpreu- 
nindu-se lingă culmea Ca - 
mienca (distr. Cimpulung). 

Lucava -Smideşti afluent, al 
Moldovei ce răsare sub poalele 

"de N. al catenci muntoase Lu- 
cina şi străbătind printre masi- 
vurile stincoase cei se pun 
în calce între coamele înălţimi- 
lor Dărîmoasa şi Găina, for- 
mează trecătoarea Lucava sau 

pasul Moldova,impreunindu-se 
cu Moldova în mijlocul com. 
Suliţa (Moldova). 

Lucavăţ, moșie, cu adm. part, 
distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 42.20 km:; Popur 
laţia 88 locuitori israeliți îi 
majoritate, apoi ruteni, romint 
Ș. a. fiecare cu contesiunca : 
naţiuneli sale; * 

Coprinde pe lingă 
Lucavăţ pr. zisă, şi 
Dombrowa, : Issari,' Maidan, 
Had IKossowănkow, * Sălişte, 
Serafina şi Teplicia (v. fic- 
care), 

“moşia 

lirlele 

, 

Lucavăţul-de-Jos, sat, pendinte 
de com. rur; Lucavăţ-pe: „Siret, 

„distr. Vijniţa. 
Are 1222 

gr. or. | 
Coprinde pe lingă vatra-sa-" 

locuitori - ruteni.



LUCAVĂȚUL-DE-SUS 

tului cu 13 case şi 66 locuitori | 
şi cătunele: Burdivschi, Di- 
brova, Issari, Cosovana, . Să- 
lişte şi Seratineţ (v. fiecare). 

Are o şcoală populară cu 3 
clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae“. 

Aci se află o fabrică de 
spirt (v. Lucavăţ-pe- Siret, 
com. rur). 

Lucavăţul-de-Sus, sat, pendinte 
de com. rur. Lucavăţ, distr. 
Vijniţa. 

Are. 913 locuitori 
gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 7 case şi 34 locuitori 
şi cătunele Minăstirişte şi Vol- 
cineţ (v. fiecare). 

Are o staţie de drum de fer 
şio biserică parohială cu hramul 
„Sf. Paraschiva“; ţine deșcoala 
populară din Lucavăţ-de-]Jos. 

Se află aci o fabrică de 
scinduri cu 5 gatere. (v. Lu- 
cavăţ-pe-Siret, com. rur.). 

ruteni, 

Lucavăţ-Maidan, sat, pendinte 
de com. rur. Lucavăţ-pe-Siret, 
Vijniţa. 
Are 277 locuitori 

gr. or. 
Aci se află o fabrică de 

scînduri. cu un singur gater 
(v. Lucavăţ-pe-Siret. com.rur). 

ruteni, 

Lucavăţ-Maidan,rnoșie, cuadm. 
part., distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 4,14 km?; popu- 
laţia 26 locuitori isracliti şi 
ruteni; relig. mosaică, gr. or. 
şi rom. cat. 

Lucavăţ-pe-Siret, com. rur., 
„distr. Vijniţa, aşezată pe o 
mare întindere, pe malul sting 
al Siretului Mare, intre Berho- 
met și hotarul despre distr. 
Storojineţ. 

Suprafaţa 24,84 km?; popu- 
laţia 2710 locuitori ruteni şi 

Lucaviţa, com. rur.,   
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ceva isracliţi și lipoveni, relig. 
Sr. or. pentru marea majori- 

tate, 

Se compune din satele: Lu- 
- cavăţ-de-Sus, Lucavăţ-de-]Jos 

şi Lucavăţ-Maidan; precum şi 
din colonia Lipoveni (v. fie- 
care). 

Este lipită de drumul dis- 
trictual Jadova-Berhomet,care 

se bifurcă aci,:o ramură apu- 
cin spre Vijniţa; staţie de 
drum de fer a linici Hliboca- 

- Berhomet. 
Are o şcoală populară cu 3 

clase şi 2 biserici parohiale, 
una în Lucavăţ-de-Sus şi alta. 
în Lucavăţ-de-Jos (v. fiecare). 

La 1776 forma un singur 

sat cu numele Lucavăţ şi era 
„stăpinirea mazililor Ilie Cirstea 

Şetvari şi Vasile Pancu. Sub 
această numire e pomenit în- 

trun hrisov din 1741. Abia 
de la 1780 incoace, incepe a 
se accentua o împărțire: a lui 
in 2: Lucavăţ-de-Sus şi Lucă- 
văţ-de- Jos. 

Populaţia ruteană se ocupă 
cu agricultura, prăsila de vile, 

precum şi cu exploatarea de 

păduri și finaţuri; iar cea lipo- 
veană cu lucrul cu ziua şi este 
f. mult căutată, mai ales la 
săpatul iazurilor şi şanţurilor; 
pentru care posedă o mare 
iscusinţă. 
Comuna posedă 1099 hect. 

pămiînt arabil, 2357 hect. fina- 

țuri, 582 hect. imaşuri, 2392 
hect. pădure. 

Se găsesc 215 cai, :1062 vite 
cornute, 530, 313 porcişi 205 
stupi de albine, 

distr.. Cer. 
năuți, aşezată pe partea stingă 
a pîriului Mamorniţa, între 
comunele Cotul Bainschi - şi 
Mamorniţa, la hotarul dinspre 
Rominia. 

Suprafaţa 8.43 km2?.; popu- 

  
  

LUCĂCEŞTI 

laţia 1513 locuitori ruteni, de 
relig.. gr. or. 

Se împarte în 2: în Luca- 
vița-de-Sus şi Lucaviţa-de- Jos. 

Printr'un drum districtual 
comunică cu com. Mamorniţa 
şi cu drumul principal Cer- 

năuţi- Vama. Cu comunele inve- 
cinate Cotul Bainschi şi Mo- 
lodia, este legată prin drumuri 
de ţară. 

Are o şcoală populară cu 0 
clasă şi 2 biserici, una paro- 
hială cu hramul „Sf. Dumitru“ 
în Lucaviţa-de-Sus, de care 
depinde şi filiala din Cotul- 
Bainschi; și altă filială cu hra- 

mul „St. Arh. Mihail şi Gavril“ 
în Lucaviţa-de-Jos, atenenţă 
a parohici din Lucaviţa-de Sus. 
"Comuna este menţionată, 

pentru: prima dată, întrun 

hrisov din 4 Iulie 1744. De. 
la 1776, cind se afla în pose- 
sia lui Constantin . Lepădatu 
Şi a lui Ioan Dracinici, datează 
și împărţirea ei în Lucaviţa- 

* de-Sus şi de Jos. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea de vite. 
Comuna posedă 724 hect. 

păminturi arabile, 41 hect. fi- 

naţuri, 14 hect. grădini, 24 

hect. imaşuri, 0,37 a. bălți. 

Se găsesc 97 cai, 330 vite 
mari, 210-0i, 269 porci, ŞI. 17 
stupi de albine. 

Lucaviţa, nzoșie, cu adm. part., 

distr. Cernăuţi. 
Suprafaţa 5.27 km.?; popu- 

laţia 92 locuitori, ruteni și 
israeliți.. : 

Lucăceşti, sat, distr. Gurahu- 
mora, aşezat între piraele Hra- 
nița şi Şomuz, la izvoarele 
Jor şi lingă com. Drăgoeşti şi 
Mazanacşti, . 

Suprafaţa 7.97 km. ?; popu- 
laţia 296 locuitori romini. relig, 
gr. or.



LUCĂCEŞŢI 

„Este lipit de drumul distr.: 
Suceava-Gurahumora; are o 
Şcoal! populară cu o clusă Şi 
o biserici filială cu hramul 
„Sf. Dumitru, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor: 

„. Posedă 652 hect. pămint a- 
"rabil, 58 hect, finaţuri, + hecL. 
50 a. grădini, 58 hect. ima- 
Şuri, 3 hect. pădure. 

Se găsesc29 cai. 142 vite cor- 
uute, 88 oi, 106. porci, 27 stupi. 

Lucăceşti, moșie, ce ţine de 
corpul moşiei cu adm. spec, 
Drăgocşti, distr. Gurahumora, 

Are 3 case şi 14 locuitori, 
împreună cu ferma atenență 
Samuş in Băeşeşti. 

“Luchi (Luky). cătun, pendinte 
de com. rur. 
distr. Cernăuţi. 

Are 11. case şi 48 locuitori, 

Cuciur Mare, 

Lucina, lanț muntos, ce ține 
de şirul principal al Carpaţilor 
Păduroși .din Bucovina Şi care 

„se inlinde pe o dist. de 18 km. 
de la muntele Lucina pină la 
pir. Botoș, avind înălțimile 
Lucina (1590), Tatarca, Şir. 
bul şi Timpa, distr. Rădăuţi 
(v: numirile speciale). Ca rami- 
ficaţii secundare acest lanţ mai 
are, între pir. Lucava Smideşti 
și pir. Tatarec, culmile Dari- 

" moasa și Găina, şi la S. de acest 
din urmă 'piriă, culmea Tim- 
pci. Spre V. maiare apoi cul- 
mea Tatarcei şi ceva mai la 
S. culmea Dadului cu muntele 
Dadul. 

Lucina, localitate cu herghelie, 
pendinte de moşia Şipot, ate- 
nenţă a moşiei cu adm. part, 
Şipot, distr. Rădăuţi. 
Are 7 case şi 9 locuitori. 
Aci sunt grajduri și clădiri 

intinse în cari sunt adăpostite 
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pe timp de vară prăsilele de 
cai ale statului austriac, distr. 
Rădăuţi. 

Lucina, munte, (1590 m), ţine 
de lanţul carpatin al Lucinei 

! (v. Lucina, lanț muntos). Se 
află nu departe de localitatea 
Moldova (Suliţa), distr. Rădă- 
uți, în apropierea stabilimen- 
telor de herghelii de cai a 
statului austriac. 

Luciul, deal, distr. Suceava, 400 
m. alt., între dealul Roşia la 
V. şi dealul Căldăruş la E. 

Ludi-Horecea, v. Horecea. 

Ludi-Humora, (adică podanii 
de la Humor), corn. rur., distr, 
Suceava, așezată pe piriul 

" Soloneţ. . | 
Suprafaţa 7.52 km.2; popu- 

laţia 926 locuitori ruteni ro- 
manizaţi, relig. gr. or, 

Este punctul de întilnire 
a drumurilor Suceava-Cacica 
distr. şi Ludihumora-Suceava 
„principat. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică filială cu | 
hramul „Sf. Arhangheli Mi. 
hail şi Gavril“, atenenţă a 
parohiei din Comăneşti. 
Coinuna a fost întemeiată 

de o colonie de Ruteni, pe te- 
ritoriul din jurul minăstirei 
Humorului. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 364 hect, 

pămint arabil, 76 hect. fina- | 
țuri, 8 hect. 50 a. grădini, 117 
hect. imaşuri, 314 hect. păduri. 

Se găsesc 28 cai, 300 vite 
cornute, 310 oi, 20) porci, 43 
stupi. 

Luh, cătun, pendinte de com.: 
rur. Ciornohuze, distr. Vijniţa. 

Are 3 case şi 16 locuitori. 

  
  

“LUJENI 

Luh, cătun, pendinte de com. 
rur. Șipeniţi, distr. Coţman. 

Are 291 * locuitori, ruteni, 
Er. or. 

Luh, tirlă, pendinte de moșia 
cu adm. part. Prelipcea, distr. 
Coţman. 

Luisental (Luisenthal), moșie, 

cu adm. spec., distr. Cimpu- 
lung, lipită în partea sa de N. 
de com. rur. Fundul Moldovei. 

Suprafaţa 3,57 km?.; popu- 
laţia 650 locuitori germani; 

relig. rom. cat. şi ev. 
Este situată lingă drumul 

distr. Pojoriia-Breaza; are o 

şcoală partic. şi o biserică rom. 
cat. 

Colonie germană întemeiată 
la 1805, peteritoriul com. rur. 
Fundul Moldovei, cu ocazia 
'exploatărei minei de aramă din 
acest loc. 

Se găsesc 31 cai, 163 vite cor- 
nute, 55oi, 119 porci şi21 stupi 
de albine. 

Lujeni (Luzan), com. rur., distr. 
" Coţman, aşezată în masă com- 
pactă, pe unteren supus inun- 
daţiunilor, pe ambele părţi ale 

piriului Sovica, la confluenţa . 
sa cu Prutul, între comunele: 
Şipeniţ şi Mămăeştii- Vechi. 

Suprafaţa 11,71 km2.; popu- 
laţia 2420 locuitori, ruteni, de 

relig. gr. or., cea mai mare 
parte; f. puţini rom. cat.; în 

mic număr se găsesc şi israe- 
liți și poloni. 

Este străbătută de drumul 
principal Sniatin-Cernăuţi şi 
printr'un admirabil drum dis- 
trictual legată cu drumul prin- 
cipal Zaleszczki-Cernăuţi. 

Este staţie de drum de fer 
aliniei Lemberg-Cernăuţi, care 
se uneşte aci cu linia ferată 
locală ce vine de laZaleszezyki. 

Areun oficiu telegrafo-poştal
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LUJENI 

o şcoală populară cu 3 clase 

jşi o biserică parohială cu hra- 
;mul „Inălţarea - Domnului, 
zidită, din piatră, de un oare 

care Teodor Vitolt, posesorul 

acestei comuni pe la anul 1452 

după cum se poate vedea 
din zapisul din 7 Septembrie 
acest an, prin care Costea 
Vraniş, o vinde acestui Vi- 
tolt. 

„Această biserică a fost pră- 
dată şi jefuită în nenumărate 
rinduri, de Turci, şi căzind în 
mină a fost restaurată, în 1770, 

de Maria, soţia Marelui Stolnic 

Iordache Luca, în posesia căruia 
'se afla comuna şi la 1776. 

In apropierea comunei s'aii |. 
găsit o mulţime de obiecte din 
epoca de piatră. 

Are o fabrică de -zahăr, o 

bancă de credit şi o casă de 
economii, Ă 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. . 

Comuna posedă 1293 hect. 

pămînt arabil, 190 hcct.: fina- 
țuri, 9 hect. grădini, 60 heet. 

imașuri, 42 hect. păduri şi 8 
hect. heleştee. . . 

Se găsesc 105 cai, 442 vite 

cornute 606 oi, 389 porci şi 25 
stupi de albine. 

Lujeni, moșie, cu “adm. part; 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 6,65 km2.; popu- 
laţia 85 locuitori în majori- 
tate israeliți. restul ruteni şi 
germani.   
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Lunca, moșie, particulară, distr. 
Storojineţ. 

Are populaţie de 109 locui- 
tori. I'ormcază moşia Crasna- 

 Iischi, impreună cualte2 moșii: 
. Şireţel şi Crasna-llschi. 

Lunca-Frumoasă, cătun, pen- 

- dinte. de com. 'rur. Crasna- 

Iischi, distr. Storojineţ. 
Aci sa înfiinţat la anul 1817 

o fabrică de sticlă, 

Lunca-Negrileasa,v. Negrileasa. 

Luncuşoara,. sat, pendinte de 
com. rur. Rus- Minăstioara, 
distr. Suceava, 

Lungul, deal, distr. Suceava, 350 
m. alt., spre N. desatul.Buneşti. 

Lungul-Nou, munte, (1382 m.) 
ce ţine de-şirul carpatin așa 

numit al Şurdinului sau Ra- 
covei, găsindu-se lingă locali- 
tatea Seletin, 'distr. Rădăuţi. | 

Lungul . Vechi, munte, (1379 

m.) munte ce ţine de lanţul 
carpatin Racova sau Şurdin 

_ Şi se găseşte în apropiere de 
local. Seletin, distr. Rădăuţi. 

Lunguleţul, piriz, afl. pe dr, 

„„ Moldoviței, răsare de sub poa- 

lele culmei Paltin şi se revarsă 
în Moldovița, față în faţă cu. 

pir. Timotei, care vine din st., 
mai sus de căt. Raşca, distr. 
Cimpulung. 

  
  

LUPTU 

Lupoaia, munte, 1163! m.'alt. 

din care izvorăşte: piriul cu 
acelaş nume; face parte din 
ramificația muntoasă ce se des- 
prinde, în dreptul muntelui 

“Prislop, din coama laterală 
Poiana Mărului. 

Se află la S. de muntele 
Fusa, între piraele Ciumărna 
la V. şi Dragoşa la N., distr. 
Cimpulung. 

Lupoaia, pirii, afluent pe st. 

Moldoviței, ce izvorăște în- 
tre muntele Fusa şi: muntele 

Lupoaia şi după ce străbate 
„aşa numita Pădurea Ponoru- 
„lui, se varsă în' Moldoviţa, 

lingă stațiunea de dr. def. 
Vatra-Moldoviţa. 

Lupşinul, cătun, pendinte de 
com. rur. Seletin, distr. Ră- 

dăuţi. Aşezat pe coastele mun- 
- telui cu acelaş nume. 

Are 359 locuitori, huţani, 

gr. or. 

Lupşinul, spinare muntoasă, 

ce ţine de munţii Obcina Fe- 
redeul (v; Carpaţii Bucovinei) 
Şi se află între piriul Sipitul 
Şi riul Sucevei. 

Luptu, deal, 503 m., ce coleşte 

- pîriul Soloneţ şi ţine de reg. 
deluroasă Suceava-Moldova. 

Luptu, pădure, spre E. de com. 

rur.. Solca, distr. Gurahumora.



Macova, pădure, la S. de Sa- 
dova şi la hotarul de V. 
disir. Storojineţ. 

Macova șir muntos, ce con- 
stitue una din ramificările de 
nord ale Carpaţilor Păduroși 
din Bucovina (vezi Carpa- 
ţii Bucovirici) . și poartă ŞI 
numele de Munţii Șurdinu- 
lui, 

Macova, localitate, pendinte de 
moşia cu adm. part. Mega, 
distr. Vijniţa. 

Aci se află o fabrică de 
scinduri cu un singur gater. 

Macovatei, pisc, (1422 m); ce 
ține de munţii “Tomnaticului 
(v. Carpaţii Bucovinei) și se 

„găseşte. în apropierea locali- 
„tăţi Şipot-Cameral, distr. Ră- 

dăuţi. 

Magherniţa, pir., mic afluent pe 
dr. piriului Humor care sc 
varsă în Moldova(v. Humorul); 
răsare sub poalele culmei Run- 
cul. Arinişului şi se împreună 
cu Humorul lingă com. Minăs- 
tirea Humorului, distr. Gura- 

„humora. 

Magherniţa, mie afluent al 
piriului Voroneţ, ce se varsă 

  

    

  

M 
în Moldova (v. Voroncţul); 

- izvoraşte de sub Pietrile Brus- 
turosului şi sc impreună cu Vo- 
roncțul, lingă com. Voroneţ, 

„.distr. Gurahumora. 

Mahala (odinioară Ostriţa), con. 
rur., disir. Cernăuţi, aşezată 
nu departe de malul sting al 

„Prutului şi lipită: de comunele 
vecine Buda şi Cotul Ostriţei. 

Suprafaţa 19.25 km2,; popu- 
laţia 1947. locuitori romini, 
relig, gr. or. 

Prin apropierea ci trece dru- 
mul principal Noua Suliţă-Cer- 
năuți și Sadagora, precum şi 
linia ferată Noua Suliţă Jucica, 

"Ia care este haltă. 
Are o şcoală populară cu 

4 clase și o biserică populară 
cu hramul Cob. Sf.:Duh. 

Această comună, pină la 
anexarea Bucovinei la Imperiul 
Austriac, se „numea  Ostriţa. 
Cu această ocazie. i sa dat 
numirea de Mahala, pe care 
0 conservă şi azi. Stefan cel 
Mare a cumpărat-o de la fraţii 
Tabuci şi Pojar şi a dăruit-o, 
prin hrisovul său din 25 Aprilie 
1472, minăstirci Putna, în po- 
scsia căreia se găsea și la 
1776, 

Din teritoriul ci se desprinse 
o parte marginaşe, care. mă-   

rindu-secu noi colonişti, deveni . 
com, cu adm. par?. sub numele 
de Cotul Ostriţei (v. "Cotul 
Ostriţei). La 1780, este men- 
ționată ca fiind în unire cu 
Cotul Ostriţei şi cu. cealaltă 
comună vecină Buda. 

Populaţia sc ocupă cu agri- 
- cultura și cu creşterea de vite. 

Comuna posedă 1.188 hect, 
pămint arabil, 260 hect fina- 
ţuri, 35 hect. grădini, 323 hect. 
imaşuri, 16 hect. pădure şi 11 
hect. 50 a. bălți şi -heleşteie. 

Se găsesc 110 cai, 735 vite 
mari, 673 oi, 389 porci şi 186 
stupi, de albine. 

Malatineţ (Malatynctz), com. 
rur., distr. Coţman, aşezată 
în masă compactă, lingă un 
iaz, format de piriul Mlenovca, 
un afluent al piriului Sovica, 
la V. de Stauceni și la S. de 
Iujineţ. 

Suprafaţa 0.89. km; popu- 
laţia: 1262 locuitori ruteni de 
relig. gr. or. 

Prin drumuri de ţară e le- 
_gată cu comunele vecine; are 

o şcoală populară cu o clasă 
Şi o biserică parobială cu hra- 
mul „Sf. Nicolae“, 

La 1776, era în posesia boc- 
rilor, Constantin Sturza şi Ior- 

_dache Cantacuzino.



_ MALATINEŢ 

Aci sa găsit o frumoasă 
/ podoabă de argint din epoca 

de fer. 
“Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

- Comuna posedă 1169 hect. 
pămînt arabil, 102 hect. fina- 

ţuri, 19 hect. grădini, 95 hect. 

imaşuri, 28 hect. păduri, 20 
hect. bălți şi heleştee. 

Se găsesc 56 cai, 252 vite 

cornute, 427 oi, 127 porci şi 

22 stupi de albine. 

Malatineţ, moșie, cu adm. part., 

distr. Coţman. 
_. Suprafaţa 5.52 km2; popu- 
laţia 32 locuitori, germani, 
poloni, israeliți şi ruteni, de 
diferite confesiuni. 

Malineşne, cătun, pendinte de 
com, rur. Podzaharici, districtul 

Vijniţa. 
Are. 25 case şi 97 locuitori. 

Mamorniţa, com. rur., distr. 
Cernăuţi, aşezată pe partea 
stingă a piriului cu acelaşi 

nume, afluent al Prutului, în- 
tre comunele Lucaviţa şi Ţu- 
reni, la hotarul dinspre hRo- 
minia, 

Suprafaţa 1.16 km?; popu- 
laţia 522 locuitori ruteni, gr. or. 

Este străbătută de drumul 
dist. Lucaviţa-Vama. 

Are o școală populară cu o 

clasă şi o biserică filială cu 
hramul „Sf. Nicolae“, atenenţă 
a parohiei din Țureni. 

La 1776, era în posesia ma- 

zilului Nicolae Potlog şi a lui 
Vasile Brăescu. 

La 1779 sa adăogat la a- 
ceastă comună şi satul Slobo- 
zia Mamorniţei. 

In 1780, era unită cu Lu- 

caviţa, Cotul Bainschi şi Țu- 
reni. De aceca purta şi nu- 
mele de Slobozia ? Mamorniţei 
Şi Țureni; Intr'un hrisov da-   
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lu tind din secolul al XV-lea e 
UI menţionată sub numirea de 

i Mămureni. | 
| Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și cu creşterea de vite. 
Comuna posedă 444 hect. 

pămint arabil, 18 hect. fina- 

țuri, 8 hect. grădini, 27 hect. 
imașuri şi 57 arii bălți. 

Mamorniţa, moşie, cu admin. 
part., distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 2.68 km.:; popu- 
laţia 80 locuitori, israeliți Şi 
ruteni, 

Se găsesc 15 cai, 106 vite 

cornute, 141 oi, 83 porci și 3 
stupi de albine. 

Mancili-cu-Gropa, câtun, pen- 
dinte de satul Greblena, com. 
rur. Dihtineţ, distr. Vijniţa. 

Are 11 case cu 56 locuitori. 

Manzthali (sau Tolovan), cătun, 

pendinte de moșia cu adm. 
spec. Iacobeni, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 9 case cu 46 locuitori. 

Marginea, com. rur., 
dăuți, aşezală pe ambele ma- 
luri ale Suceviţei, între locali- 

“tăţile Suceviţu, Fiirstenthal, 
Horodnicul-de-Sus şi Volovăţ, 
în spre S.-V. de Rădăuţi. 

Suprafaţa 36.82 km.2; popu- 
laţia 3203 locuitori romini, de 
relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 

princip. Vicovul-de-Sus—Sol- 
ca (Gurahumora), precum şi 
de drumurile distr. ce vin, 
unul din Rădăuţi şi altul din 
Suceviţa; printr'un drum co- 
munal e legată cu Volovăţul. 

Are o şcoală populară cu 2 
clase; o biserică parohială cu 

hramul „Sf. Arh. Mih. şi Ga- 
vril“_şi o casă de economic. 

La 1776, era numai un grup 
de case pe teritoriul așa numit 

  
“distr. Ră-   

  

MARGINEA-RIPEI 

„Prundul“, pendinte de com. 
Volovăţ şi ca atare aparţinind 
minăstirei Suceviţa. 

Fiind așezată în marginea 
pădurei, i *sa şi dat numele de 
Marginea. 

Se află aci o fabrică de scin- 
duri cu 6 gatere. 

Populaţia formată din colo- 
nişti veniţi din Transilvania, 
se ocupă cu aflricultura şi mai 

ales cu creşterea de vile şi cu 
exploatarea pădurilor. 

Comuna posedă 1417 hect. 
pămint arabil, 639 hect. fina- 

țuri, 33 hect. grădini, 680 nect. 
imașuri, 4074 hect. păduri. 

„Se găsesc 242 cai, 1697 vite 
cornute, 405 oi, 1156 porci şi 

82 stupi de albine. 

Marginea, moșie, cu adm. part., 
„disir,. Rădăuţi. 

Suprafaţa 95.0+ km.2 ;..Do- 
pulaţia 265 locuitori în majo- 

ritate germani rom. cat., restul 

romini, ruteni, poloni ş. a. 

Se compune: 1) din Mar- 
ginea, moşie atenenţă, (v. Mar- 
ginea, moşie); 2) din moşiile: . 

Fiirstenthal şi Suceviţa (v. 
fie-care). 

Marginea, moșie, atenenţă, a 

moşiei cu adm. part. Marginea, 
distr. Rădăuţi. 

Are 15 case şi 96 locuitori. 
Coprinde peling gă moşia Mar- 

ginca propriu-zisă şi tirla Şoa- 
rec; are 13 case și 67 locuitori 
precum şi ferma Arşiţa (v. Ar-" 
şița, fermă). 

Marginea Rîpei, cdtun, pen- 
dinte de com. rur. Ruşii-Mol- 
doviţei, distr. Cimpulung. 

Arc 126 locuitori. 

Marianca, cătun, pendinte de 

moșia cu. adm. part. Borăuţi, 
distr. Coţman. 

Are:2 case şi 11 locuitori.
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Marianca, firlă, pendinte de cornute, 117 oi,'251 porci şi Pojoriţa şi Sadova, precura Şi com. rur. Borăuţi, distr. Coţ- 68 stupi. a orașului Cimpulug, făcind man. 
parle din Obcina -F zlocenilor, Măceşul, cătun, pendinte de ramificaţie a sistemului muntos Marița, firlă, pendinte de com. com. rur. Stulpicani, distr, Rărăul, distr. Cimpulung. rur. Sadova, distr. Cimpulung. Cimpulung. SR Are 2 case şi 7 locuitori. Are 29 case şi 149 locuitori, 

romini gr. or. 
Măgura, culme muntoasă 1206 

m. alt., ce se desprinde din coa- 
ma muntoasă Obcina Feredeul, 
între riuleţele Boul şi Deia, tri- 

Maximeţ, cătun, pendinte de- 
satul Storoneţ. com. rur. Sto- 
roneţ-Putila, distr. Vijniţa. 

Măcrişul, culme mică, ce se 

Are 6 case şi 7 7 locuitori. 

Maximeţ, munte, (1344 m.) ce 
ține de culmea] Maximeţ-L.o- 
sova şi se găseşte nu departe 
de comuna Dolhopole (Cimpu- 
lungul Rusesc), distr. Vijniţa. 

' aa -. 

Maximeţ-Losova, culme mun- 
toasă (v. Carpaţii Bucovinei). 

Mazanaeşti, com. rur., distr. 
Gurahumora, aşezată la iz- 
voarelc piriului Şomuz şi li- 
pită de com. Drăgoeşti in par- 

“lea sa de N. 

Suprafaţa 5.31 km.2; po- 
pulaţia 687 locuitori, romini, 
precum și puţini germani ş. a.; 
relig. gr. o:. pentru majoritate, 
rom. cat., ev. şi mosaică pentru 
rest. 

distr. Suceava - Gurahumora; 
are un oficiu poştal; o şcoală po- 
pulară cu o clasă şi o biserică 
deservită de preotul de la fi: 

" liala Lucaceşti. 
La -1776 era cătun şi apar- 

ținea minăstirei Slatina. 
Populaţia — formată din lo-- 

cuitori. originari şi din colo- 
nişti transilvăneni — se ocupă 

“cu agricultura și cu creșterea 
vitelor. 
Comuna posedă 400 hecl, 

pămint arabil, 15 hect. fine- 
țuri, 9 hect. grădini, 91 hect. 
imaşuri 0.55 hect. păduri, Şi 
0. -hect. 9 a. heleştee 

Se găsesc 38 cai, 315 vite 
6G231—Dicponaru Pucorinei 

  

Este situată lingă drumul   

  

desprinde ca ramificaţiune din 
șirul carpatin Obcina - Mare 
sau Arsita, în apropriere de 10- 
calitatea Frumosul, distr. Cim- 
pulung, avind şi 'o înălțime cu 
acelaş nume, 1055 m. alt. (ur, 
Carpaţii Bucovinei). 

Măgura, cătun, împreunat din 
tîrlele Plaiu Musteţi şi Ploșniţa, 
pendinte de „com. rur. Breaza, 

“distr. Cimpulung. 
Are 928 locuitori, romini, 

gr. or. 

Măgura, cătun, pendinte de com. 
rur. Cirlibaba, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 2 casc şi 9 locuitori. 

Măgura, cătun, pendinte de com. 
- rur, Seletin, distr. Rădăuţi, așe- 

7at pe piriul Pohoniciara. 
Are 191 locuitori, huţani. 

&r. or. 

Măgura, cătun, pendinte de 
com. rur. Stulpicani, distr, 

- Cimpulung. 
Are 2 case şi 14 locuitori, 

Măgura, munte, cu numire de 
altmintrelea foarte comună în 
Carpaţii Bucovinei, ce ține de 
şirul Obcina Feredeul Şi se 
află în apropierea localităţii 
Breaza, distr, Cimpulung, a- 
vind o înălțime de 1859 m. 

Măgura, munte, 1113 m. alt., 
între riul Moldova și piriul 
“Praşca, în vecinătatea com. 

  

  

miţind ramificații spre riul Mol- : 
doviţa, districtul Cimpulung, 

Măgura-Bătrînă, mică ramifi- 
„ caţiemunloasă,ce ţine de lan- 

ţul munţilor Rărăului şi se 
găseşte siluată între piraicle 
Salatiue şi Suha, distr. Cimnpu- 
lung, avind şi o înălţime cu 
acelaş nume (1126 m:alt). 

Măgura- Bobeicuţei, pisc, 'ce 
ţine de Munţii Cirlibabei și se 
află în apropierea local. Cirli- 
baba, distr. Cimpulung (1566 

m.) 

Măgura-Brezii, munte, 1133 m. 
alt., ramificaţie a muntelui 
Măgura, în vecinătatea com. 

„Breaza, distr. Cimpulung. 

Măgura-Cailor, mică ramifica- 
fie munioasă ce ţine de lanţul 
munţilor Rărăului şi se află 
între piriul Sălătruc şi riul 
Moldova, distr. Cimpulung, 

Măgura-Mare, munte, 'ce ţine 
de lanţul carpatin Obcina Mare 
sau Arşiţa şi se găseşte la O. 
de minastirca Putnei, distr, 
Rădăuţi (832 m.) 

Măgura-Mare, (832 m.) şi Mică, 
(799 'm.), mici munţi, “făcînd 
parte din culmea secundară 
Alunișul, ramif. muntoasă Ob- 
cina mare, în apropierea tom, 
Putna, distr. Rădăuți. 

Măgura-Vacii, munte, ce ţine 
13
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de lanţul carpatin Obcina Mare 
sau Arşiţa şi se găsește în a- 
propierca com. Putna, distr. 

- Rădăuţi (1139 m.). 

Măgura-Voloca, nzunte ce ţine 

- de ramificările de N. ale şi- 
„rului carpatin Obcina Fere- 

deul (1220 m.). 

Măgurele, complex de dealuri 
„acoperite cu păduri și cu livezi, 
„la N. de muntele Răchitișul, 

„ distr. Cimpulung. 

Măgureţul, munte, 1029 m. alt., 

„ramificaţie a coamei muntoase 
Obcina Feredeul, între pir. Var- 
vara şi Zebrauca, şi valea Sa- 
dovei, distr. Cimpulung. 

Măguriţa, cătun, pendinte de 

com. rur. Sadova, distr. Cimpu- 
lung. 

„Are 31 case şi 91 locuitori 
romini, gr. or. 

Măidan,: câtun, pendinte de 
com. rur. Soloneţul-Nou, distr. 
Gurahumroa. 
“Are 29 case, cu 172 locuitori 

romiîni, gr. or. 

Măidan, tirlă, pendinte de moşia 
cu adm. part. Lucaveţ, distr. 
Vijniţa. 

Măidan, poiană, distr. Storo.- 
jineţ, despărțită în: două de 
hotarul de V. al districtului; 
sc mărginește la N. cu pad 
Senu,.la R. cu pir. .Senu, 
S. cu riulețul Pantin şi la V, 
cu Mega. 

Măidan-lIspas, sat,care, împreu- 
nă cu satul de reşedinţă Ispas şi 

„cu satul Ciornohuze- Ispas, 
formează com. rur. Ispas, disir. 
Vijniţa. 

Are 250 locuitori, ruteni gr. 
or.. Posedă o biserică filială cu 
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hramul 

nenţă a parohiei din Ispas. 

Măidan-lspas, sau Zvar, cătun, 

pendinte de moşia:cu adm. 
part. Berhomet- pe-Sirel, distr. 
Vijniţa. 

Are: 141 

gr. or. 
locuitori huţani, 

Mămăeşti, comună veche, dis- 

trictul Cernăuţi, împărţită as- 
tă-zi în două comune separate: 

Mămăeştii- Vechi (sau de Sus) 
şi Mămăcştii-Noi (sau de Jos) 
(v. fie-care). 

Aparţinea, pe vremuri, mi- 

„năstirei Suceviţa. La 31 Mar- 
tie, 1648,. cind Vasile Lupu 
inchină bunurile acestei mi- 

năstiri Schitului Mare din Ga- 
liţia, trece.şi această comună 

sub noua stăpinire. Domnul 
Moldovei, Ilie Alexandru, dă 

minăstirei Schitul - Mare -un 
hrisov de danie relativ la Mă- 

-măeşii. Un altul, din 1676, 
relativ tot la această comună, 

a fost pierdut cu ocazia unei 
jefuiri a minăstirei de către: 
Turci şi Tătari. Se mai vor- 
bește, apoi, despre această co- 
mună, în alte două hrisoave: 
unul de la Duca-Vodă, cu data 

„de 9 Februarie 1669 şi altul 
de la Petru Ştefan, cu data de 

26 Martie 1673. In acesta din 
"urmă se pomeneşte despre aşe- 
“zarea aci a 20 de familii po- 

lone. La 1766 şi 1767 comuna 

se mărește cu emigraţi din 
Galiţia. La 1776, 
Schitului- Mare din Galiţia, 
care avea în această localitate 
două minăstiri filiale, una cu 
11 călugări şi alta cu 10. 

Mămăeştii-de-Jos(saui Noi),corn. 
rur., distr. Cernăuţi, așezată 
pe malul sting al Prutului Şi 
lipită în partea sa de V. cu 
comuna Mămăeştii-de-Sus (saă 

„Sf. Dumitru“, ate- 

    
aparţinea 

  

MĂMĂEȘTII-DE-SUS - 

- Vechi), lingă hotarul din spre 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 15.02 km?; po- 
pulaţia 2659 locuitori, ruteni, 

gr. or. şi ciţi-va israeliți. 

Este lipită de linia ferată 

„ Nepolocăuţi-Cernăuţi, precum 
“ şi de drumul principal Snia- 

tin-Cernăuţi, care se uneşte 
aci. cu cel princip.: Zalesze- 
zyki (Galiţia)-Cernăuţi. 

Are o şcoală populară cu 
3 clase. şi o biserică parohială 

cu hramul Adorm. M. D. 
La 1776 forma o singură 

comună cu Mămăeștii-de-Sus, 
sub numirea de Mămăeşti (v. 
Mămăeşti) şi era în posesia 

Schitului-Mare, din Galiţia. 
PopuliȚi se”Ucupă cu agri- 

cultura și cu creşterea de vite, 
Comuna posedă 493 hect. 

pâmint arabil, 6 hect. finaţuri, 
671 hect. pădure şi 63 ari he- 
leştee, 

Se găsesc 142 cai, 639 vite 
cornule, 913 oi şi 326 porci. 

Mămăeştii-de-Sus, (sati Vechi), 
com. rur., distr. Cernăuţi, a- 
şezală pe partea stingă a Pru- 
tului, la hotarul din spre distr. 
Coman. 

Suprafaţa 15.68 km?; popu- 
laţia 1985 locuitori, ruteni, re- 
ligie gr. or. 

“Este lipită de linia ferată 

Nepolocăuţi-Cernăuţi, precum .- 
Şi de drumul princip. Sniatin- 
Cernăuţi, care se unește aci 
cu ce] princip. Zaleszezyki 

(Galiţia )-Cernăuţi. 
„Are o şcoală populară cu 2 
clase şi o biserică parohială 

“cu hramul „Sf. loan Boteza- 

torul.“ | 

La 1776, lorma o singură 
comună cu Mămăeştii-de-Jos, 
sul; numirea de Mămăeşti (v. 
Mămăeşti), şi cra în posesia 
Schitului-Mare, din Galiţia. 

In - privința calificativului



MĂMĂEŞTII-NOI 

„Vechi 

cestei localităţi în. urma tran- 
sporlării şi clădire aci a uncij] 
vechi biserici din Mămăeştii- 
de-Jos sau Noi; deci comuna 

aceasta este înființată în urma 
celei noi. 
„Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea de vite. 
Comună posedă 2108 hect. 

pămiat arabil, 
ţuri, 20 hect. grădini, 220 hcet. 
imaşuri, 11 hect. pădure şi 41 

„arii heleștee şi bălți. 
Se găsesc 103 cui, 579 vite 

cornute, 273 oi, 321 porci şi 
6I stupi de albine. 

Mămăeştii - Noi (Neu-Mamajes- 
lie), v. Mămăeştii-de- Jos. 

-Mămăeştii-Vechi (Alt-Mamajes- 
„tie), v. Mămăeştiă-de-Sus. 

Mănăila, poiană, la poalele -de 
O. ale lanţului muntos Ob- 
cioara, distr. Cimpulung; 

Mănăsteriştea (Manasterissa), | 
mahala a orașului Cernăuţi, | 
cu 2600 locuitori, parte colo- | 
nişti germani, parte coloniști 

« se crede că e dat a- | 

260. hect. fina- 
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Suprafaţa 33.72 km.:; po- 
pulația 797 locuitori, ruteni, 
relig. gr. or. 

„Se compune din: 1) satul 
de reşedinţă Măreniceni cu 650 
locuitori şi care coprinde pe 
lingă vatra satului cu 549 ]o- 
cuitori și cătunele Bochiv, 
Luboc şi Zarcini (v. fie-care); 
2)satul Biscă ii (v. Biscău, sat). 

Partea centrală a comunei 

este străbătută de drumul distr. 
-Vijniţa-Storoneţ-Putila. 

Arc o biserică parohială cu 
hramul „Sf. Simion“ in satul 
de reşedinţă şi alta filială în 
Biscău ; de această parohie de- 
pinde şi filiala din Petrăşeni; 
ține de şcoala din Gura-Pu- 
tilei. (Ustie Putila). 

Populaţia, formată din Hu- 
țani, se ocupă cu agricultura 
şi cu prăsila de vite, iar în 
timpul verei şi cu plutăritul 
pe Ceremuș, 
Comuna posedă 77 hcet, pă- 

mint arabil, 981 hect, finaţuri, 
10 hect. grădini, 452 hect, ima- 
Șuri, 120. hect. poeni, 2263 
hect. păduri. 

Se găsesc 9I cai, 359 vite 
cornute, 1256 oi, 217 porci şi 

  

MEREŢEI 

Este străbătut de drumul 
distr. Bânila Moldovenească— 
Berhomet; are o şcoală po- 
pulară cu o singură clasă; ţine 
de -biserica pirohială din Mi- 
hova. 

Numele său provine, pro- 
babil, de ia un fost posesor 
al său, emigrat Ungur, numit 
Mega. 

Populaţia, formată din ruteni 
gr. or., se ocupă cu prăsila de 

vile şi cu exploatarea pădu- 
rilor. 

Comuna posedă 188 hect. 
pămint arabil, 139 hect. fine- 
ţuri, 640 grădini, 148 hect. ima- 

Şuri, 1384. hect, păduri. 
Se găsesc 230cai, 189.vite 

cornute, 19 oi, 83 porci şi 40 

stupi de albine, 

Mega, moșie, cu adm. part., 
distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 16.74 km.; po- 
“pulaţia 82 locuitori, israeliți 
Şi ruteni; relig. mozaică, gr. 

or. Şi rom. cat. 
Se compune din moşia Mega 

pr. izisă cu 8 case şi 43 lo- 
cuitori, și din_localitatea Ma- 
lkowa (v. Macova). | 

-  pripăşiţi din Galiţia şi numai | 2 stupi de albine, 
puţini romini. | 

Populaţia sc-ocupă cu felu- Mărişori, dealu(695 m. ), între 

Meleş, cătun, pendinte de com. 
rur. Şipot, distr. Rădăuţi. 

rite meserii, cu salahoria şi 
parte cu grădinăritul şi agri- 
cultura. Germanii sunt buni 
zidari, cari lucrează mult prin 
Rominia. 

Are o şcoală cu 6 clase pen- 
tru ambele sexe, iar cultul 
ține de oraşul Cernăuţi. 

Se găsesc 135 cai, 391 vite ! 
cornute, 86 oi, 302 porci şi 44 : 
stupi de albine. 

Măreniceni. (sau Măreniceşti), 
rut. Marenicze, cor. rur., dis- 

trictul Vijniţa, aşezată pe riul: 
Ceremuș, puţin mai sus de 
Gura-Putilei.     

piraele Hacaci la S-V. şi Va- 
licuţ la E., precum și riuleţul 
Sireţel la S, aproape de com. 
rur. Crasna-Putna şi Althiitte, 
distr. Storojineţ. 

Mega, sat, disir. Vijniţa, format 
din grupuri de case imprăş- 
tiate prin curăturile pădurei 
de la piciorul dealului Pantin, 
in partea extremului O. al dis- 
trictului, aproape de Bănila 
Moldovenească (distr. Storo- 
Jineţ). 

Suprafaţa 2.30 km.2; po- 
pulația 420 locuitori, ruteni; 
relig. gr. or. 

    
Mereţei, cor. .rur., 

  

“Are 363 locuitori, 

Meleş-Cobele, cătun, pendinte 
de com. rur. Şipot, distr. Ră- 
dăuţi, 

Are 128 locuitori huţani 
gr. or. | 

„distr, Su- 

ceava, aşezată pe piriul Hatna 

la S. de Călineştii-lui-Enache, 
“la E. de Iacobești şi Dănila, 

şi lipit, în partea sa de S., de 
Hatna. 

Suprafaţa 8.53.*; populaţia: 
1558 locuitori, ruteni; relig. 

gr. or.



MEREŢEI 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 1264 locuitori și din 
satul Mereţeii-Mici sau Merc- 
țeica. 

Este aşezată lingă drumul 
distr.Siret-Hatna; ţine deşcoala 
populară şi de biserică paro- 
hială Hatna. 

La 1776, o jumatate apar- 
ţinea mazilului Ioniţă Costanu 
şi alta a lui Costantin Cosmiţă. 

Aci sau găsit, de mai multe 
ori, obiecte de aur şi alte 
podoabe, toate din timpu- 
rile vechi. Intre giuvaericale, 
merită o deosebită atenţie, o 
brățară în chip de şarpe, pro- 
babil de origine gotică. 
Populaţia, formată din vechi 

coloniști ruteni veniţi din Tar- 
nopol (Galiţia), — peste cari 
au venit, la 1778, colonişti 
transilvăneni— se ocupă cu 
agricultura şi creşterea _vite- 
lor. 

Comuna posedă 1024 hect. 
pâmintul arabil, 100 hect. fina: 
ţuri, 1+ lect. grădini, 112 hect, 
imaşuri, 244 hect. păduri, 2 
hect.. heleştee, 

Se găsesc 56 cai, 480, vite 
cornute, 340 de. oi, 330. porci, 
+ stupi. | 

Mereţei, moşie, cu administra- 
țiune specială, distr. Suceava. 

Suprafaţa 7,71 km.:; popu- 
laţia 46 locuitori, dintre care 
43 israeliți şi 3 ruteni gr. or. 
„Forma, la 1776, o singură 
administraţie cu Mercţeii com. 
(vezi Mereţeii, com.).. 

Mereţeii - Mică saă Mâreţeica, 
„Sat, pendinte de com. Mereţei, 

distr. Suceava. 
Se găsesc 294 locuitori ru- 

teni de relig. gr. or. 

Merlova, firlă, pendinte. desatul 
de reședință Seletin, com. rur. 
Seletin, distr. Rădăuţi.   
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Mestecăneşti, culine, ce ţine de 
şirul principal al munţilor Pă- | 
duroși ain Bucovina şi se în- 
tinde pe o dist. de 20 km. de | 

Metniţa, firlă, pendinte de mo- la pir. Botușului (afl. al Mol- 
dovei) și pină la Obcina Mică, 
avind ca puncte mai ridicate 
m-tele Botoş (1477 m.), Bir- 
narelul (1324) şi Fundoiul (1350 
m.), aflătoare toate între locali- 

tăţile Cirlibaba și Dorna, distr. 

Cimpulung. Această culme e 
traversată de şoseaua princi- 
pală ce duce din valea Moldo- 

vei prin valea Putnei în valea 
Bistriţei. 

Mestecăniş, cdtun, pendinte de 

satul Ciumărna., distr. Cimpu- 
lung. | 

Se găsesc 10 case cu 49 
locuitori. 

Aci se văd urmele unei mine 
de fer, care a funcţionat între 
anii 1840— 54 şi care aparţinea 
familiei Manz, (din Iacobeni). 

Mesteceni, naurnire, rominească 

a com. rur. Augustendorfdin 
distr. Storojineţ (vezi Augus- 
tendorf). 

Mesteceni, cătun, pendinte. de 
com. rur. distr. Cimpulung. _ 
Se găsesc 3 case şi 8 locui- 
tori, 

Mesteceni, localitate, cu her- 
ghelie, pendinte de moşia Gă- 
lăneşti, atenenţă a moşiei cu 
adm. part. Hardeggthal, distr. 
Rădăuţi. 

Mesteceni, tirlă, pendinte de | 
vatra com. Gălăneşti, distr. 
Rădăuţi. 

Mestişoara, cătun, pendinte de 
com. rur. Gemine, distr. Cimpu- 
lung. 

Se găsesc 2 case şi 10 locui- 
tori. 

    
  

MIHALCEA 

Metniţa, tirlă, . pendinte de mo- 

Şia cu adm. part. Chiseleii, 
distr. Coţman. 

şia cu adm, part. Jucica, distr. 
Cernăuţi, 

Mezebrodi, cătun, pendinte de 
moşia cu adm, part. Berho- 
met-pe-Siret, distr. Vijniţa. 

Mezebrodi, saț, pendinte de com. 
rur. Podzaharici, distr. Vijniţa. 

Are 216 locuitori. 

Mican, poiană, distr. Storojineţ, 
la poalele păd. Fintiniţa; se 
mărginește la S. cu, Şeliştoara, 

„la N. cu poiana Zvar, la E. 
cu pir. Crivăţ şi la V.cu pir. 
Hovineţ. 

Miclauşa, nic afluent, pe st. 
Moldovei; răsare dedesubtul 
poianei Fintinele, revărsindu-se 
in Moldova în faţa sat. Eisenau 
(Prisaca), distr. Cimpulung, 
udind poalele așa numitei culmi 
Barabasca, 

Mihalcea, corn. rus, distr. Cer- 
năuți, aşezată pe piriul Coro-- 
via, între orașul Cernăuţi, şi 
com. Camena. | 

Suprataţa 42.01 lkm.?; po- 
. pulaţia 264 locuitori ruteni, 

în majoritate gr. or. precum 

Şi ceva romini şi israeliți. 

Se compune: 1) din vatra 
satului cu 1918 locuitori ce co- 
prinde şi vechile cătune: Vap-: 
niarca şi Ocruh şi 2) din că. 
tunele: Dubova, Perleva » Spas- 

ca, Tarnauca și Voloca (v. 
fie-care). 

Este aşezată lingă drumul 
principal Cernăuţi - - Storojineţ; 

Are o şcoală populară cu 2 
clase şi 2: biserici, una. paro- 
hială cu hramul „Adorm. M. 
D.* în satul de reşedinţă și.



MIHALCEA 

alta filială în cătunul Spasca. 
Această comună este 'men- 

țională, pentru prima dată, 
într'un hrisov din 14 Martie 
1490. La 1776 era stăpinită de 
boerul “Teodor „Mănescu, cu 

fiii săi. 
Populaţia se ocupă c cu agri- 

cultura, cu creșterea, de vite 
precum şi cu exploatarea de 
păduri. | 
Comuna posedă 1226 ned 

pămint arabil, 881 hect. fina- 
ţuri, 26 hect. grădini, 817 hect, 
imaşuri, 1476 hect. pădure. 

Șe găsesc 145 cai, 1093 vite 
„cornute, 2901 oi, 239 porci ŞI 
247 stupi de albine. 

Mihalcea, moşie, cu-adm. part. 
distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 11.73 km.?; po- 
pulaţia 60 locuitori, în majo- 
ritate izraeliţi, restul ruteni 
rom. cat. . - 

Mihoderca, afluent, al pir. Mi- 
hodra, ce se revarsă în riul 
Siret (v. Mihodra). Răsare în 
şesul Bahna la E. de tirgul 
Vijniţa şi se împreună cu pir. 
Mihodra, în apropierea dealu- 
lui Lipoveni. 

Mihodra,. cătun, pendinte de 
moşia cu adm., part. Ber. 
homet-pe-Siret, distr. Vijniţa. 

Are 10 case şi 52 locuitori, 

Mihodra, pirîu; aduent: pe si. 
riului Siret, ce răsare lingă 
dealul Cruhla, în. apropierea 
tirgului Vijniţa și curgind prin 
şesul Bahna de a lungul poa- 

„lelor Carpaţilor, udă sătişoa- 
rele: Alexanderdorf, Cateri- 
nenlorf şi Mihodra şi, primind 
pe dr, piraicle Soloneţ şi Sla- 
veţ, iar pe st. pe Mihoderca, 
se varsă în. riulețul ; Siret, 
lingă com. Comareşti, distr. 

„Storojineţ. 
p 

Mihova, afluent “pe dr.   

+1 

Mihova, Com. rur., distr, Vij- 
nița, așezată pe piriul cu a- 
celaş nume, în toată întinde- 
rea sa. 

Suprafaţa. 6.43 km.? ; Popu- 
baia 2194 locuitori, ruteni gr. 

„ Şi ceva, israeliți. 
's compune din următoarele 

sate: Mihova-de-Sus, Mihova- 
de-Jos, Mihova- -Măidan, Lev- 
chiv şi Vilsec (v. fie-care). 

Este străbătută de drumu- 
rile districtuale Jadova-Berho- 
met și Bănila Moldovene; scă- 
Berhomct; este situată în a- 
propiere de linia ferată Ne- 
polociuţi- Vijniţa. 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. loan cel Nou“ 
de care ţin şi enoriașii dinMega. 

Lia 1776, era cătun pendinte 
de satul Lucaveţ-pe-Siret. 

Aci se află 2 fabrici de spirt 
şi una de scînduri cu un gater. 

Populaţia, formată parte din 
ruteni, parte din huţani, are 

- diferite ocupaţiuni, potrivit re- 
giunci în care locueşte, Aşa, 
cei de la munte trăesc din ex- 
ploatarea pădurilor, finaţelor 
Şi prăsila de vite; iar cei de la 
șes. sunt agricultori și -cres- 
cători de vite, 
Comuna posedă .1202 hect, 

pămint arabil, 1195, hect. fi- 

naţuri, 20 hect. grădini, 725 
hect. imaşuri, 3782 hect. pă- 

| duri. 

Se găsesc 166. cai, 991 vite 
cornute, 100 oi, 350 porci 163 
stupi. 

Sire- 
tului, ce răsare sub mun- 
tele Trei Movile, din păd. 
Marcuş, în apropierea sat. Laă- 
puşna şi, după ce formează 
Valea Mihovei şi udă com. cu 
acelaşi. nume, se varsă în 

riul Siret, mai sus de localit. 
Lucavăj, distr. Storojineţ: 

Mihova-Vasilco- Bazil, 

  

MIHOV A-V ASIL.CO.CATIN CA 

Mihova-de-.Jos, sat, pendinte 
de com. rur. Minova, distr. 
Vijniţa. 

Are 678 locuitori ruteni sr. 
or. şi coprinde în sic, „PC lingă 
vatra satului, cu 220. locuitori, 
unde este reședința. comunei, 
şi cătunele : Babiciova şi Bahna 
(v. fie-care), 

Aci se află şcoala şi bise- 
rica_comuneci. 

Mihova-de-Sus, sat, pendinte | 
de com. rur. Mihova, distr. 
Vijniţa. 

Are 928 locuitori ruteni gr: 
or. şi coprinde în sine pe lingă 
vatra satului, cu. 613 locuitori, 
şi cătunele: Babiciova, Bahna. 
Și Usole (v. [ie-care), 

Mihova-Măidan, sat, pendinte 
de com. rur. 
Vijniţa. 

Are 143 iocuitori ruteni gr. 
or. şi coprinde în sine, pe lingă 
vatra satului care, impreună. 
cu tirla Bahna, numără. 106 
locuitori, şi cătunul Babiciova 
(v. Babiciova, cătun). 

Mihova, distr. 

Mihova-Osadţa, moșie, cu adm. 
part., distr. Vijniţa. 

Are 22 case şi 93 locuitori, 
israeliți şi ruteni. 

Pe lingă moșia Mihova Osad- 
ţa, coprinde şi tirla Levchiv. 

moșie, 
cu adm. part. distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 35.40 km.?; po- 
pulația 65, locuitori, în majo: 
ritate israeliți, restul ruteni. 

Pe linga moșia Bazil, pr. 
 ZiSă, mai:coprinde în sine Şi 
localitatea Vovce unde se află 
o mină de fer părăsită. 

Mihova-Vasilco- Catinca, 10- 
șie, cu adm. part, 
niţa. Sa 

Suprafaţa 15.43, km.*; po- 

diştr. Vij-



“MI HOVENI 142 MILIŞĂUŢUL.-DE-JOS 

pulaţia 81 locuitori, ruteni, is- ! 
raeliţi ş. a. 

Mihoveni, com. rur., distr. Su- 

ceava, aşezată pe malul drept 

al riului Suceava şi despărțită 
de Buninţi prin drumul distr.: 
Suceava-Cacica. 

Suprafaţa 1.39 km.?; popu- 
laţia 1095 locuitori, romini gr. 

-or, Şi ciți-va poloni. 
Are un oficii poştal şi o 

şcoală populară, ce serveşte 
şi pentru Buninţi; ţine de bi-   serica parohială din Buninţi. 

La 1776 aparţinea mină- 
stirei Pătrăuți. 

Populaţia, formată din lo- 
cuitori originari şi din colonişti 
transilvăneni, se ocupă cu agri- 

cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna .posedă 567 hect, 

pămint arabil, 314 hect. fina- 
țuri, 17 hect. grădini, 243 hect. 

imașuri, 200 hect. pădure. 
" Se. găsesc 56 cai, 304 vite 
cornute, 5+5 oi, 290. porci, 40 

stupi. 

Mihoveni, moșie, atenenţă a 
moşiei cu' adm. spec. Pătrăuți, 
distr. Suceava. 

Are 3 case cu 17 locuitori. 
Se compune din Mihovenii 

pr. zis cu o singură casă și 

din tirla Florinta cu 2 case. 
Forma la 1776 o singură 

administrație Tu com. de azi 
Mihoveni, în stăpinirea mi- 

năstirei Pătrăuți. 

Minuceni, To/rerur'., distr. Siret, 

“aşezată pe pir. Derehlui, între 

localităţile Hliboca, Trestiana 

şi Tărăşeni şi lingă hotarul 
dinspre distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 4.38 km.?; popu- 
laţia 735 locuitori ruteni; relig. 

gr. or. - 
Este în apropierea drumu- 

lui :distr. Tărăşeni-Hliboca, “a     drumului princip: Cernăuţi-Si- 

ret şi a linici ferate Cernăuţi 
Hliboca. 

Are o şcoală populară cu o: 

clasă şi o biserică parohială. 
cu hramul „Naşterea M. D.* 

Această comună este men- 
ţionată, pentru prima dată, în- 
ir'un act de danie'din 2 Fe- 
bruarie 1508, al lui Bogdan- 
Vodă. La 1776, aparţinea ma- 
zilului Ioniţă Strişca și era 
unită cu Trestiana. La 1780 
era unită cu Trestiana și cu 
Lărășeni. 
“Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor. 
Intreaga regiune a acestei 

localităţi este plină de izvoare 

subterane, cari pricinuesc sur-' 
pări continue de teren, din 

care causă linia ferată de a- 

„colo a trebuit să construiască: 
diguri formidabile şi costisi- 
toare. 

“Comuna posedă 515 hect, 
pămint arabil, 57 hect. fina- 

țuri, 19 hect. grădini, 16 hect. 

imașuri, 142 hect. păduri. 

Mihuceni, grup de înălțimi, co 
“respondente cu înălțimile Spas- 
ca, în apropierea piriului De. 

rehlui şi care ţin impreună de 
şirul deluros ce se întinde pa- 

.ralel cu cursul Siretului, avind ! 
ca puncte culminante dealurile | 

Vivoz şi plaiul. Paltin. Fun- 
dăturile ce înconjoară aceste 
inălțimi sunt extrem de mlăş- 
tinoasc şi pline de isvoare ne- 
secate, lucru care a pricinuit 
enorme inconveniente şi chel- 

tueli la construirea liniei fe- 
rate (secţia Cuciur-Mare-Hli- 
boca), primejduită şi acum 
incă, din timp în timp, de sur- 
pături subite de terenuri. 

Mihuceni, moșie, cu adm. part., 
distr. Siret. 

Suprafaţa 4.32 km.*; popu- 
laţia 9 locuitori israeliți. -. 

  

  
i 
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Milişăuţ, sat vechii, din care 
S'ai format cu timpul 2 comune 

- aparte: Milişăuţul- de-Sus (dis- 
trictul Rădăuţi) şi Milişăuţul- 

de-]Jos (disir. Suceava). | 
In apropierea şesului numit 

Varnița, pendinte de acest sat, 

a construit Ştefan-cel-Mare o 
biserică, probabil în amintirea 
unei victorii repurtată de el 
asupra Tătarilor. 

La 1776 o jumătate din a-: 
cest-sat aparținea minăstirei 
Solca, prin hrisovul din 20 
Ianuarie 176U; iar cea-Valtă 
parte aparținea miînăstirci Sf. 
lie, prin hrisovul de danie. 
al Irinei, fiica lui Gheorghe 
Minzul şi al soţului ei Gri- 
goraș, hrisov confirmat în 9 
lanuarie 1761 de Domnul 
Moldovei. 

Milişăuţ, herghelie. pendinte 
„de moşia cu adm. part. Har- 
deggthal, distr. Rădăuţi. 

Are 3 case şi 32 locui- 
tori, 

+ Milişăuţul-de-jos (sau Slobozia- 
Pruncului), com. rur., distr. 

Suceava, așezată pe-malul st. 
al riului Suceava, la intrarea 
lui în district. 

Suprafaţa 2 km.?; ; populația 
455 locuitori, romini; religia 

„8F. Or, 

Esle în apropiere de dru- 
-mul principal Siret-Suceava, 
precum şi de linia ferată Cer- 
năuţi-lțcani. 

Are o biserică filială cu hra- 
- mul „Sf. Nicolae“, atenenţă a 

parohiei din Romanești. 
Forma odinioară un singur 

sat cu moşia Milişăuţul-de- 
Sus, sub numele de Milişăuţ, 
(v. Milişăuţul-de-Sus). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 274 hect. 

| pămint arabil, 20 hect. finaţuri



MILIȘĂUȚUL.DE.JOS 

3 hect. grădini, |43 hect. ima- 
Şuri, 

Se găsesc 21 cai, 148 vite! 
cornute, 117 oi, 104 porci, 7 
stupi. 

Milişăuţul-de-Jos (sati  Sloho- 
zia), moșie, cu adm. specială, 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 1.77 km.2 ; POpu- 
laţia 42 locuitori, în majori- 
tate israeliți, relig. mosaică. 

Depindea o dată de com. 
Milişăuțul-de- Jos (v. Milişăuţul- 
de-Jos, com.). 

Milişăuţul- -de-Sus, com. rur., 
distr. Rădăuţi, așezată pe ma- 
lul drept al Sucevei Şi lipită 
in partea de N.-V. de locali- 
tatea Rădăuţi. 

Suprafaţa 20.70 km.:; popu- 
laţia 2564 locuitori, în majori- 
tate ruteni, restul romini ŞI 
ceva germani; relig. gr. or. 
pentru ruteni şi romini,! ev. 
pentru germani. 

Prin drumuri de ţară comu- 
nică, cu Rădăuţul, cu Iaslovă- 
țul (Gurahumora), cu Milişău- 
țul-de-]Jos (Suceava), precum 
şi cu drumul princip. Suceava- 
Siret. 
„Este staţie de drum de fer 

a linici Suceava-Hadicfalva; 
are un oficiii telegrafo-poştal; 
o şcoală populară cu 2 clase 
Şi o biserică parohială cu hra- 
mul „Sf. Procopiu“. 

Forma odinioară un singur 
sat cu moşie, împreună cu Mi- 
lișăuţ-al-de-Jos, distr. Suceava, 
sub numele de Milişăuţ (v. Mi- 
lişăuţ), 

Populaţia, formată din lo- 
„cuitori originari romini, peste 
cari au venit Ruteni, pro- 
babil fugari militari din Gali- 
ţia şi în anul 1787 colonişti 
germani, se ocupă cu agricul- 
tura şi cu creșterea vitelor, 
Comuna posedă 1502 hect. 
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pămint arabil, 101 hect. fina- 
ţuri, 18 hect. grădini, 418 hect. 
imaşuri, 21 hect. păduri. ! 

Se găsesc 164 cai, 930 vite 
cornute, 1600 oi, 723 porci, 
127 stupi. 

| | 

Millie, com. rur., distr. Vijniţa, 
aşezată, in masă compactă, 
pe partea dreaptă a riului Cere- 
mușş, intre com. Ispas şi Bă- 
nila-R.usească. 

Suprafaţa 11.26 lm.?; popu- 
laţia 2023 locuitori, ruteni de 
religiune gr. or. şi ceva israe- 
li. 

Se compune: 1) din satul 
cu acelaş nume, care numără 

1766 locuitori; şi 2) din că- 
tunele Beresniţa şi 'Țarina- 
Lazoc (v. fie-care). 

Este lipită de drumul distr. 
Văscăuţi- Vijniţa, precum şi de 
linia ferată Nepolcăuţi- Vijniţa, 
la care este staţie. 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică paro- 
hială cu hramul „Sf. Paras- 
chiva“, 

La 1776, aparţinea, juma- 
tate mazilului Ioan Flondor ; iar 
cealaltă jumătate, Marelui Vor- 
nic Ioniţă Sturza. 

Populaţia seocupă cu prăsila 
de vite şi cu agricultura. 
Comuna posedă 1158 hect. 

pămint arabil, 335 hect, fina- 
țuri, 18 hect. grădini, 188 hect, 
imaşuri, 857 hect. păduri. 

Se găsesc 62 cai, 610 vite 
cornute, 217 oi, 133 porci, 15 
stupi. 

Millie-Bohosiewicz, moșie, cu 
adm. part., distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 4.12 km.:; popu- 
laţia 109. locuitori, israeliți ŞI 
poloni. 
Cuprinde pe lingă moşia Millie 

Bohosiewicz şi tirlele Berez- 
nița şi Carina Laşoc (v. fie 
care),   

MÎNĂSTIRBA-HUMORULUI 

Millie-Flondor 1, moşie, cu adm. 
part., distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 2.94 km2; popu- 
laţia 24 locuitori, ruteni, israe- 
iţi şi romini. 

Pe lingă moşia Millie-Flon- 
* dor Î, pr. zisă, coprinde şi tirla 

Berezniţa. 

Millie-Flondor II, rmoșie,cu adm. 
part., distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 3.63 km; popu- 

laţia 43 locuitori, israeliți poloni 
şi ruteni. 

Pe lingă moșia ] Millie-Flon- 
dor II, pr. zisă, mai coprinde 
şi tirlele Berezniţa şi Carina 
Lasok (v. fie-care). 

Miînăsterca, cătun, pendinte de 

moşia cu adm, part.. Onut, 
distr. Coţman. . 

Se găsesc 5 case şi 39 locui- 
tori. 

Mînăstioara, - cătun, pendinte 

com. rur. hus-Plavalar, distr, 
Suceava. 

Se găsesc +2 locuitori, şi o 
minăstire f. veche, fostă odi- 

nioară schit şi care acum ser- 
veşte ca biserică filială atenenţă 
a parohiei din Rus-Minăstioară. 

Mînăstioara, v. Sf. Onufrei, com. 

rur,, distr. Siret. 

Mînăstirea-Horaet, deal, 434 
m. alt., la V, de com. Sf. 
Onufrei, distr. Siret. 

Minăstirea - Humorului, cor. 

rur., distr. (xurahumora, așe- 

- zată pe. valea Humorului, care 
sc varsă în riul Moldova. ' 

Suprafaţa 115.34 km.2; popu- 
laţia 1268 tocuitori romini ; 
relig. gr. or. 
Este “unită, prin drumuri 

comunale, cu Gurahumora, 
Poiana-Micului și cu Pleş,: 

Are o şcoală populară cu



MÎNĂSTIREA-HUMORULUI 

2 clase şi o biserică: *paro- 
hială cu hramul. -„Adorm. M. 
D.“, odinioară minăstire (v- 
Minăstirea-Humorului, mîn.). 
Comună înființată pe teri- 

toriul „unde a fost probabil 
odinioară satul Dobrin şi mînăs- 
lirca Humorului. cea veche, 
fondată între anii 1527—1530. 

Intrun hrisov din ariul 1490 
se face, pentru. prima oară, 

„menţiune de această comună, 
- Populaţia se ocupă cu creş- 
terea vitelor, cu exploatarea 

- de păduri, precum şi cu cul- 
tura viței de vie,. 

Comuna posedă 343 hect. 

pămînt arabil, 1168 hect. fina- 
țuri, 14 hect. grădini, 2527 
hect.iniașuri, 7302 hect. păduri. 

Se găsesc 75 cai, 822 vite cor- 
nute, 869 oi, 519 porci, 25 stupi. 

Mînăstirea - Humorului, Noșie, 

ce ține de corpul moşiei cu adm. 
spez. Gurahumora, distr. Gura- 
humora 

Are 2 case și 14 locuitori 

Minăstirişte (Manasteryszeze), 
- cătun, pendinte de satul Luca- 
- văţede-Sus, com. rur. Lucavăţ- 
- pe-Siret, distr. Vijniţa. 

Are 469 loc., ruteni, gr. or. 

„Minte, cătun, pendinte de satul 
de reședință Plosca, com. rur. 
Plosca, distr Vijniţa. 

Are 12 case şi 64 locuitori. 

Minte (Minty), munte, de 1326 
mM., ce: (ineade, şirul carpătin 
Hrebenisee- Stăvioare (. Car- 
paţii Bucovinei) Şi se găseşte 
în apropiere de coiiiuna Plosca, 
distr. Vijniţa. 

Mistecico, cătun, pendinte de 
"com. rur, Chislieni distr. Vij- 

-nița, 
““Are 18 case şi 78 locuitori, 

“ruteni, 'gr.'or. 

    
- pămint arabil, 
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Mitcăă . (Mitkeu), Con. rur., 
'distr. Coţman, aşezată pe malul 
drept al Prutului, la vărsarea 
piriului Riza, între comunele 
conriverane Brodoc şi Moso- 
TOvca. | 

Suprafaţa 4.65 km.:; popu- 
laţia 917 locuitori, ruleni, gr. or. 

Este lingă drumul princip. 
Noua Suliţă Uscie Biskupie 
(Galiţia) și legată cu comu- 
nele conriverane susmenţio- 
nate, -prin- drumuri de “ţară. 

Are o școală populară cu 
o clasă şi o biserică filială, 
alenenţă a parohiei din Brodoc, 
„La 1776, o jumătate din co- 
mună era, în posesia Schitului 
Mare, prin. hrisovul de danie 
din 1710 al Ilenei Savin, con- 
firmat în 4 Iulie 1742 de Ni- 
colae Alex. Mavrocordat; cea- 
l-altă jumătate o stăpinea Ior- 
dache Aslan. În anii 1766 şi 
1767, s'au aşezat aci emigraţi 
din Galiţia. 

Populaţia se ocupă cu a- 
gricultura. 
Comuna posedă 484 hect. 

26 hect. fina- 
ţuri, 20 hcect. grădini, 45 hect. 
imaşuri, 3 hect. 50 'a. păduri, 
2 hect. heleştee. | 

Sâ găsesc 32 cai, 138 vite 
"cornute, 78 oi, 66 porci ŞI 19 
- stupi de albine. 

Mitcăă, moşie, 'cu - adm. 'part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 1.75 km.?; popu- 
laţia 20 locuitori, în majoritate 
poloni. 

Mitoca, localitate cu hă ghe- 
lie, pendinte de moşia Costişa, 
atenenţăa moşii cu adm. part. 
Hardeggthal, distr. Rădăuţi. 

Mitocul, moşie, atenenţă a mo- 
şiei cu adm. spec. Pătrăuți, 
distr. Suceava. | 
„Are 11 case cu 36 locuitori. 

  

  

MITOCUL-DR AGOMIRNEI 

Se compune din moşia Mi- 
tocul pr. zis şi din tirla Dra- 
gomirna. 
Forma odinioară o singură 

administraţie cu com. Mitocul- 
Dragomirnei (y. Dragomirna, 
com... 

Mitocul- -Dragomirnei (sau Dra- 
'gomirești), com. rur., distr, 
Suceava, aşezată la hotarul 

“cu Rominia, între piriul Dra- 
gomirnei şi piriul Dadului. 

Suprafaţa 19.33 km, 2; po- 
pulaţia 3083 locuitori, în ma- 
joritate romini; relig. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 5714 loc. și din căt. 

„Mitoc 'ul-Noă, 
Este legată cu Ițcanii Noi 

printr'un drum comunal, bine 
- întreținut; are uncabinet de lec- 

tură „Mitropolitul Silvestru, 
o şcoală populară cu 4 clase 

“Şi o biserică parohială cu hra- 
“mul „Adorm. M. D.* 

La 15531, “Ştefan- cel-Mare a 
" “dăruit-o Mitropoliei Suceava. 
“Mai tirziu a ajuns în stăpi- 
“ nirea familiei Crimea (vezi 

Mitocul Dragogomirnei, mi- 
- năstire), 

Mai înainte de ocupăţiunea 
Bucovinei de către Austria, 

"se aflau aci Lipoveni, cari au 
fugit, cind au intrat -Ruşii la 
1769. . 

Populaţiunea, formată din 
locuitori originari şi din co- 

- loniştă transilvăneni, se ocupă 
Cu agricultura, creşterea vite- 
“lor şi exploatârea de păduri; 

o bună parte, insă, trece în 
Rominia, unde este întrebuin- 
(ată; la munca cimpului. | 
Comuna posedă 1071: hect. 

pămint arabil, 285 hect. fina- 
“ ţuri, 23 hect. grădini, 487 hect. 
imașuri, 2217 hect. păduri. 
Se găsesc 201 cai, 862 vite 

cornute, 647 oi, 900 porci, 90 
“stupi, .



MITOCUL-NOU 

Mitocul-Nou, (Neu-Mitoc), cd- 
tun, pendinte de com. rur, 

 Mitocul-Dragomirnei, distr, Su- 
ceava. 

Are 369 locuitori, romini 
Sr. or, : : 

Moara-Carp, localitate cu 
moară, pendinte de com. rur, 
Bosancea, distr. Storojineţ. - 
Are 2 case, cu 6 locuitori, 

Moara-Carp, localitate cu moa- 
Tă şi casă, făcind parte din 
moşia Bosancea pr. .zisă, care 
la rîndul depinde de moșia 
cu adm, spec. Bosancea, distr. 
Suceava. ME 

Este numai o jumătate din 
Moara Carp; cea-l-altă jumă- 
(ate depinde de com. Bosancea 

- (vezi Bosancea, com. şi Moara 
Carp, pend. de Bosancea, com.), 

Mocreţul, piriu, afl. pe st. riu- 
leţului Siretul Mic, răsare de 

* sub poalele dealului Humoria 
"în dr,. staţiunei drumului de 
fer Pătrăuți, distr, „Storoineţ. 

Mocerchi, tirlă, pendinte de 
com. rur. Chiseliţeni, distr. 
Vijniţa. E 
„Are 4 case şi 12 locuitori, 

Moisivea (Moise), cătun, pen- 
- dinte de com. rur. Chiseliţeni, 
distr. Vijniţa. 
„Are. 113 locuitori, ruteni 
gr. or. 

Moldavschi-Plos, târlă, pendinte 
„de satul de reşedinţă Şipot, 

- com. ruț. Şipot, distr. Rădăuţi. 

Moldova, rizi, se formează din 
-. piraiele Hrobi şi Lucava-dg- 
.. Sus, care răsar din şirul car- 

patin al. Lucinei şi se impreună 
“la piciorul muntelui Camieneş 
nu departe de com. -Suliţ: 

: (Moldova), distr. Rădăuţi. Riul 
6312.— Dicționarul Bucorinel. 

  

    

145 

descrie de aci inainte şi pină 
la com. Suliţa o curbă îndrep- 
tată spre S. şi apucă apoi o 
direcţie de SE. pe. care o con- 
tinuă pină la împreunarea sa 
cu pir. Tatarec. Aci formează 
o îndoitură spre Ost, apucă 
iarăşi direcţia SE şi se în- 
dreaptă la S. de coama Pașca- 
nului, spre miază-zi pină la 
com. Breaza, distr. Cimpu- 
Lung, de unde curge apoi din 
nou spre SE. La sud de mun- 
tele Leafa, Moldova cirmeşte 
iarăş spre miază-zi, curge în 
direcţie de E. prin valca ci 
proprie (Moldova) pînă spre 
oraşul Cimpulung, iar aci se 
îndreapta spre NE. pentru a se 
înpreuna lingă com. Vama 
(distr. Cimpulung), cu riuleţul 
Moldoviţa. La N de halta c. 
£. Frasin, Moldova apucă iar. 
spre E. curgind astfel pină 
la orăşelul Gurahumora, con- 
tinuând de aci înainte o di- 
recţie SE. pină la intrarea ei 

- în Rominia, în apropiere de 
com. Cornul-Luncei.. 

Distanţa pe care. o străbate 
- Moldova pe terit. Bucovinei e 

de 103 km., pe care întindere 
atinge pe rînd localităţile prin- 
cipale: Suliţa. (în Moldova), 
Breaza, Fundul-Moldovei, Po- 
jorita, Cimpulung, Prisaca, 
Vama, Frasin, Bucşoaia, Gura- 
humora, Capul-Codrului, Baia- 
șești și Cornul-Luncei. 

Cursul acestui rîu prezintă 
caracterele apelor de munte, 
avind o înclinare de 11 m. 
pe km., ceea ce face că de la 
obirşia sa şi pînă la loc. Fundul 
Moldovei se mişcă cu o repe- 
ziciune torențială. Abia după 
părăsirea văel de jos a Mol- 
dovei, riul începe a curge ma! 

„liniştit, neavind de cit jumă- 
tate din înclinaţiunea sus ară- 
tată. Tot din aceste cauze Mol- 
«lova străbate munţii cu multe 

început 

Baiaşești, 

  

MOLDOVA 

cotituri, ducând cu ea, mai 
ales cind sunt apele mari, bo- 
lovani şi bucăţi de stincă destul 
de considerabile. „: 

Lingă Pojorita, riul Moldova 
începe a se ramifica şi con- 
tinuă, în special de la localita- 
tea Capul-Cimpului şi pină la 
hotarul Rominici, a se desface 
în numeroase brațe, 

Lăţimea Moldovei este la 
minimă, . pe lingă 

Cimpulung ajunge 20 m. şi 
creşte la hotar pînă la 60 m., 
prezinlind o adincime de ma- 
ximum 2 m, 

Albia Moldovei e stincoasă 
Şi întinzindu-se mai jos în vale 
pe terenuri aluviale şi dilu- 
viale, dinsa depune în partea 
aceasta prundiş și sfărimaturi 

„ Slincoasc, care se risipesc pe 
distanţe destul de mari, pre- 
făcind solul în teren neroditor. 
Moldova înclină adese ori spre 
inundări la care sunt expuse 
în special localit.: Cimpulung, 
Vama, Capul - Cimpului şi 

Cu toate acestea riul nu se 
potriveşte pentru plutărit. 

Afluenții Moldovei pe st. 
Sunt piraele: Breaza, Izvorul- 
Negru, Sadova, Izvorul-Morii, 
Corlăţianul, Dea, Lelea, Hur- 
tişul şi Miclăușa, apoi riuleţul 
Moldoviţa, care purta la. în- 
ceput numele de Argel şi pri- 
meşte la rindul său pe dreapta 
afluenții: Rozoşa-Mala, Du- 
bul, Raşca, Corişot, Timotei, 
Putna, Ciumărna, Lupoaia, 
Dragoșa, Frumoasa, Pir. Bra- 
zilor şi Fundoiul, iar pe dr.: 
Porcescul,  piriul Turculeţ, 

- Lunguleţul, Demacuşa cu afl. 
ci Petac, apoi piriiaşul, Cioca- 
nul, Boul, Vasile, Deia, Raşca 
şi izvorul Floarea. Mai figu- 
rează pe stinga ca afluenţi ai 
Moldovei:. Dobra, Belteagul, 

„ Tocila, Humorul, Bucovăcio- - 

19



MOLDOVA-ALUNIŞ 

rul, Stoieneasa, Corlata şi pir. 
Şomuzul, care constitue hota- 
rul spre Rominia. 

Afluenții: Moldovei. pe dr. 
sunt 'piraiele: Lucava, Tata- 

rec, Botușul cu afluenții săi: 

Boloșelul şi Girba, apoi Dealul- 
Răă, Putna, Izvorul-Ciumă- 
lăului, Frasca, Flocea, piriul 
“Caselor, Şandrul, Căldăruş, Sa- 
latruc, pir. Suha cu afluenții 

„săi: Ostra, Gemine, Negrileasa, 

Brănești, Valea-Seacă şi Do- 
roteia; apoi piraiele Brusoaia, 
Voroneţ-lzvor, Isaci, Balcoaia 

şi al doilea pir. cu numele de 
Valea-Seacă. 

Moldova-Aluniş, cătun, pen- 
dinte de com. pur. Şipot, distr. 
Rădăuţi. 

Are: 9 case şi 39 locui. 
tori. . 

Moldova-Găina, cătun, pendinte 
de com. rur. Şipot, distr. Ră- 
dăuţi, 

Are 5 case și 22 locuitori. 

Moldova-Hreben, cătun, pen- 

dinte de com. rur. Șipot, distr. 
Rădăuţi. 

Are 6 case şi 19 locuitori. 

Moldova-Cruhia, tirlă, pendinte 
de com. rur. Șipot, distr. Ră- 

- dăuţi, 

Are 3 case şi 7 locuitori. 

Moldova-Spenţora, tirlă, pen- 
dinte de com. rur. Şipot, distr. 
Rădăuţi. 

Are 4 case şi 16 locuitori. 

Moldova-Suliţa, cătun, pendinte 
de com. rur, Şipot, distr, Ră- 

“dăuți.. 

Are 462 locuitori, huţani, gr. 

or., 0 şcoală populară cu o 
“clasă şi: o biserică locală cu 
hramul „Sf Nicolae“. 

Este aşezat pe riul Moldova,   
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la locul unde întră în distr. 

Câmpulung. 

Moldova -Smideşti, tirlă, pen- 

dinte de satul de reşedinţă 
Şipot, . com. rur. Șipot, distr, 
“Rădăuţi, 

Moldova-Ştirbul, cătun, pen- 

„dinte de com. rur. Şipot, distr. 
Rădăuţi. 

Are 6 case şi 27 locuitori. 

Moldoviţa, rii, afluent pe st. 

“Moldovei, poartă la început 

„ numele de Argel. Răsare din- 
tre coastele culmei Cruhla Riza, 
conlinuind cursul săi sub 

acelaş nume pină la” satul 
Argel, distr. Cimpulung şi con- 

fluenţa cu pir. Raşca, de unde 
„ numele de Moldoviţa. Ca a- 

fluenţi primeşte pe st. pir. 
Rozoşa-Mala, ce răsare sub 
poalele muntelui cu acelaş 
nume, ceva mai jos de obirşia 

. Argelului însu-și, apoi pir. 
- Dubul, care răsare sub mun- 

tele Sihloaia, pir. Raşca, pir. 

Corişotei, Timotei, pir. Putna 
cu afluentul săi Săcrieşi, pi- 
raiele: Ciumărna, Plupoaia, 

- Dragoşa, Frumoasa, pir. Bra:. 
zilor şi Fundoiul. Pe dr. pri- 
meşte pir. Porcescul, pir. Tur- 
culcţ, Lunguleţul, Demacuşa 

cu Petacul, Ciocanul, Boul, 

Vasile, Deia, Râșca şi pir. 
Floarei. ” 

Molid, cătun, pendinte de com. 

-rur, Stulpicani, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 15 case și 74 locuitori, 
romiîni, gr. or. 

Molid, cătun, pendinte de tîrgul 

Vama, distr. Cimpulung. 
Are 4 case şi 13 locuitori. 

- Molniţa, piriă, afluent pe st. 
Siretului, răsare din izvoare:     

MOLOGHIA 

ce se găsesc pe terit. rominesc 
şi formează, începind ceva mai 

„sus de căt. Poieni, distr. Siret, 

in tot cursul săii pină la 're- 

vărsarea în Siret, lingă com. 
Rogojeşti, distr. Siret, hota- 
rulintre Bucovina și Romiînia. 
În calea sa udă comunele Si-: 
năuţii de Sus şi Sinăuţii de Jos 
Și primeşte aproape de revăr- 
sare pir. Racoveţ. 

Molniţa, complex de păduri 
și livezi, între piriul cu acelaş 
nume şi localitatea Poieni, distr. 

Siret. 

Mologhia (Molodia), cor. rur. 

distr. Cernăuţi, așezată. pe un 
piriaș, afluente al Derehluiu- 
lui, intre comunele Ceahor, 

Ţurceni, Cotul Bainschi și Co- 
rovia. | 

Suprafaţa 58.36 km?; popu- 
laţia 4874 locuitori, în niajo- 

ritate romini, restul germâni 
Şi ruteni; relig. gr. or. pentru 

majoritate, rom. cat.. pentru 
germani. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 4584 locuitori. şi că-! 

tunele Derehlui şi Franzthal 
(v. fie-care). 

Este tăiată prin partea sa 
de N., de drumul distr. Coro- 
via-Mologhia; prin drumuri de 
țară, comunică cu localităţile 
vecine sus menţionate precum 
și cu drumul princip. Cer- 
năuţi- Vama, ce trece prin a- 
propiere; haltă de drum de 
fer a liniei Cernăuţi-Hlibocă, 

Această comună este aşe- 
zată pe teritoriut istoric „Coz- 
minul“ (v. Cozminul). 

Prin hrisovul din 3 Aprilie 
1488, Ştefan cel Mare a dă- 
ruit teritoriul- acesta, minăsti- 
rei Putna, în posesia căreia 
se găsea şi la 1776. Inainte, 
comuna .era locuită esclusiv 
de Romiîni; cu timpul însă s'au



MOLOVATEI 

- aşezat aci colonii de Germani 
şi Ruteni. i 

„ Germani aă venit în 1782 din 
- Mainz şi Manheim.: Rutenii 
„au venit: din Galiţia de O. O 
puternică colonie străină sa 
aşezat în acest loc in anul 1787. 

Populaţia se ocupă cu agri-: 
„cultura, cu creşterea vitelor, 
precum şi cu grădinăria ȘI po- 
micultura. 
Comuna posedă 2000. hect. 

- pământ arabil, 673 hect, fâna- 
„ Vuri, 49 hect. grădini, 436 hect. 
imaşuri şi 2576 hect. pădure. 

Se găseşte. 385 cai, 1492 
„vite cornute, 550 oi, 1260 

porci şi.270 stupi de albine. 

Molovatei, câlun, pendinte de 
com. rur. Cuciur Mare, distr. 
Cernăuţi. 

Are 7 case şi 25 locuitori. 

Moranica, vechii cătun, pen- 
dinte de com. rur. Bosancea, 
distr. Suceava, 

Mori, mic munte, 808 m. alt., 
acoperit cu păduri şi livezi, 
lingă pir. Putna şi în vecinăta- 
tea com. Putna, distr. Rădăuţi. 

Morile, mici  ramificaţiuni 
muntoase, ce se desprind din 
lanţul carpatin Obcina Mare 
sau Arşiţa (v. Carpaţii Buco- 
vinei) şi se întind între valea 

“ Brodinci şi a Sucevei. 

_Moroşan, piriii, afl. pe st. Mol- 
dovei, răsare de sub virful 
Babeţi şi se revarsă în Mol- 
dova în faţa văii Cirligătura, 
mai sus de com. Fundul Mol- 
dovei, distr. Cimpulung. 

Moroşeni, cătun, pendinte de 
tirgul Vatra- Dornei, distr. Cim-, 
pulung. 

Are 22 case și 84 locuitofi, 
romini, gr. or. 

Primele familii de. 
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Moroza, munte, (1342 m.) ce 
ține de culmea Maximeţ-Lo- 
sova) (v. Carpaţii Bucovinei), 
şi se găseşte in apropierea 
local. Dihteniţ, distr. Vijniţa. 

Moşchiu (Moszkiw), tirlă, pen- 
dinte de moşia cu ad. part. Ju- 
cica, distr. Cernăuţi. 

“Moşcoi, pirii, afl. pe st. Pru- 
tului, ce răsare la N. de localit. 
Cernauca dintre culmile delu- 
roase  Cobilina şi ocolind 
dealul Moşcof se varsă în 
Prut, mai jos de tirgulețul Sa- 
dagura, unindu-se înainte de 
ca revărsare cu pir. Zado- 
brovca, distr. Cernăuţi.. 

Mosoriuca (Mossor6wka), cor. 
rur., distr. Coţman, aşezată, 
în masă compactă, pe malul 
drept al Nistrului, în faţa lo- 
calităţei galiţiene Kolodr6blka, 
între com. conriverane Mitcăă 
Şi Samuşin. 

Suprafaţa 3.67 km.:; popu- 
laţia 657 locuitori, ruteni, gr. 
or. şi foarte puţini israeliți. 

Este situată lingă drumul 
principal Noua - Suliţă - Cer- 
năuţi - Uscie - Biskupie (Gali- 
ţia), prevăzut cu un pod plu- 
litor peste Nistru. 

Are o școală populară cu 
o clasă şi o biserică locală cu 
hramul „St. Ah. Mihail şi 
Gavril“. 

La 1776 eră în posesia ma- 
zililor Ioniţă şi Manole Potlog. 
Pentru prima oară, este men- 
ționată această comună în 1583. 
Aci s'au găsit monede vechi 

polone. ă 
Populaţia sc ocupă cu agri- 

cultura. 
Comun aposedă 603 hect. pă- 

mint arabil, 0h.29 a. finațuri, 
22 hect. grădini, 31 hect. ima- 
şuri, 8 a. păduri. 

Se găsesc 38 cai, 83 vite 

Muncel, 

  

MUNCEL 

cornute, 62 porci, 17 stupi de 
albine. 

Mosoriuca (Mossorowla), moșie, 
„cu adm, părt., distr. Coţman. 

Suprafaţa 3.71 lkm.*; popu- 
laţia 43 locuitori, în mâjoritate 
israeliți, restul ruteni gr. cat. 
Şi gr. or. 

Mozdzirne-Zamctii, val întărit, 
din epoca polonă, aflător în 

apropierea com. Hliniţa, distr. 

Storojineţ, în partea de răs. 
a păd. Propasna. 

-Muncel, cătun, pendinte de com. 
rur. Poiana - Stampei, 
Cimpulung. 

Are 4 case şi 6 locuitori, 

distr. 

Muncel, cătun, pendinte de com. 

- rur. Sadova, distr. Cimpulung. 
Are 160 case şi 514 locuitori, 

romiîni gr. or. 

Muncel, tirlă, pendinte de com. 
rur. Ostra, distr. Cimpulung. 

Are 6 case și 24 locuitori. 

munte, între piraele 
Botușana şi Gemene, făcând 
parte din sistemul muntos al 
Rărăului şi consistând din 2, - 

. 

virfuri despărțite prin piriul cu . 
acelaș nume: Muncelul-Mare 
la N., 1157 m.alt., şi Muncelul- 

Mic la S., 1173 m. alt., cel 

dintii în vecinătatea com. Ge- 

mini şi cel d'al doilea în ve- 
cinătatea com. Ostra, distr. 
Cimpulung. 

Muncel, maunte, 1286 m., ce 

ţine de şirul carapatin Obcina 
Feredeul şi  situatlingă co- 

munaSadova, districtul Cim- 
pulung, 

Muncel, deal mic (muşcel) (443 . 
m.), distr. Storojineţ, în partea 

de N. a com. Dăvideni şi la 
S. de „Poiana Primăvăraticei*



MUNCEL - 

Muncel, afluent,al pir.Ostrace se 
varsă în Suha (v. Suhaşi Ostra), 
răsărind de sub muntele Mun- 

celul Mic, distr. Cimpulung. 

Muniac, firlă, pendinte de sa- 

tul Soloneţul-Noii şi care, îm- 
preună cu cătunul Măidan, for- 
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din culmea Grebenul (v. Car- 
paţii Bucovinei, între piraele 

“ Brătoasa şi Ostra, .la S. de 
com. Ostra, distr. Cimpulung 

şi avind 2 virluri cu acelaş 
nume, unul la N., 1210 m.alt. 

şi altui la S., 1385 m., precum 
şi o mică culme laterală nu- 

MUŞENIȚA 

şi cu drumul distr. Siret-Fin- 

tina Albă; ţinc de şcoala din 
- Văscăuţi; are o bis. filială cu 

hramul „Buna Vestire“, ate- 

nenţă a parohiei din Văscăuţi. 
Numele acestui sateste men- 

ționat, pentru prima dată, în- 

tun hrisov din 30 Noembrie 
mcază com. rur. Soloneţul- mită Gruni Velichi, 1183 m. 1728. La 1776 era încă cătun. 
Noii, distr. Gurahumora. . La 1780 a fost unit cu Văş- . 

. Muntenii, vezi Broscăuţii- Vechi. căuţii, Slobozia Perjului şi 
Băncești. Muntele-Lung, ramificațiemnică 

| 
Populaţia se ocupă cu agri- muntoasă, ce se desprinde Muşeniţa, sat, distr. Siret, aşezat 

paralel. din culmea “Grebenul 
(v. Carpaţii Bucovinei), între 
Muntele Ostrci la O. şi Picio- 
rul Lung la V,, distr. Cîmpu- 
lung.. ' 

Muntele-Ostrei, mică ramifi- 

cație muntoasă, ce sc des-   prinde sub formă de masiv, | 

pe piriul cu acelaş nume ce 
formeaz i un mic lac lingă local. 
Văscăuţi şi se varsă apoi în 

Siret. Supraţaţa 2.81 km.?; 
populaţia 299 locuitori, romini; 
relig. gr. or.: 

Prin drumuri de ţară comu- 
nică cu satul Băncesti, de 

“care este lipit, cu Văşcăuţii 
  

cultura şi cu creşterea vitelor. 

Posedă 323 h. pămînt arabil 
24 h, finaţuri, 9 h. grădini, 

15 h, imaşuri, 0 h. 50a. păduri. 

Se găsesc 37 cai, -139 vite 
cornute, 47 oi, 98 porci şi 65 
stupi. |



Na Capireca, (Kapirelka), irld, 
pendinte de moşia cu adm. 
part. Crişceatec, distr. Coţman. 

Na Cusi, (IKussi) fermă, pen- 
dinte de com. rur. Ivancăuţi, 
distr. Coţman. 

Are 4 case şi 19 locuitori. 

Na Haiarninţe, (Hajarnynec),că- 
tun, pendinte de com. rur. 
Cincăă, distr. Coţman. 

Are 8 case şi 34 locuitori, 

Na Hainiţi, (Hanici) tirlă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 

„Crişceatec, distr, Coţman. îi 

Na Horb, tirlă, pendinte de com. 
“-rur. Piriul-Negru, distr. Coţ- 
man. 

Na Plosca, cătun, pendinte de 
satul de reședință Plosca, com. 

Tur, Plosca, distr. Vijniţa. 
“Are 208 locuitori  huţani 

&r. or. : 3 

- NaVinohradi,(Wynohradi), fer- 
"d, pendinte de moşia cu adm. 

part. - Văscăuţi- pe - Ceremuș, 
„ distr. Vijniţa. 

Nad Cosovaiicov, (Kossowan- 
“kow =D' asupra Cosovanci- 
197) tirlă, -pendinte de moşia 
“cu' adm. part. Lucaveţ, distr. 
Vijniţa. 

Neagra, pir, afluent pe de. Dor- 
“nei, izvorăşte. in-:Munţii “Cali- 

  
        

N 
man în Rominia şi după ce pri- 
meștelingă com. Şarul-Dornei 
afluentul Sărişur, formează 
hotarul între Bucovina şi Ro- 
miînia pină la vărsarea în 
Dorna, lingă localitatea Gura- 
Negrei distr. Cimpulung. Im- 
preună cu pir. Sărişor, ? Neagra 
udă platoul numit Poiana-Vi- 
nătorului şi ocoleşte pe st. ma- 
sivul muntos Dealu-Negrei. 

Negostina (odinioară Negrişeni), 
com. rur., distr. Siret, aşezată 
pe. piriul Soloneţ, afluent al 

“ fluviului Siret, la S. de orașul 
Siret, lingă hotarul ţărei cu 
Rominia. 

Suprafaţa 9.68 km:; popu- 
“laţia 1210 locuitori, ruteni, 
relig. gr. or. 

Se compune: 1) din satul de 
„reşedinţă Negoslina, care, im- 
preună cu tirla Ratuş, numără 
1189 locuitori, şi 2) din ferma 
Odaia (v. Odaia, fermă). | 
“Este” străbătută de drumul 

distr. Siret-Hatna; are o Şcoală 
populară cu o clasă şi o bise- 

„rică parohială cu hramul „Sf, 
Dumitru:, | 

La:1776, era numai un te- 
ritoriu numit Negrişeni, pe care 
în 1779 s'a aşezat o colonie de 

'-ruteni, ce ai înfiinţat comuna 
„de azi Negostina. a 1780, La 
fost unită'cu oraşul Siret. 

-* Populaţia se ocupă cu agri- 
“cultura şi cu creşterea vitelor. 

:* Comuna: posedă 1232. hect. 
“pămint:arabil,- 159 .hect. fina-   

țuri, 19 hect. 50 a. grădini, 
„42 hect. imaşuri şi 28 hect, 

pădure. 
Se găsesc 62 cai, 313 vite 

„cornute, 155 oi, 270 porci şi 
24 stupi. 

Negostina, moșie, cu adm. part. 
distr. Siret. 

Suprafaţa 5.66 km?; popu- 
laţia 118 locuitori ruteni, is- 
raeliți și poloni. 

„Se compune: 1) din moşia 
Negostina, pr. zisă, cu 3 case 

şi 12 locuitori; şi 2) din ferma 
Odaia (v. Odaia, fermă), 

Negrileasa (sai Lunca Negri- 
leasa), com. rur., distr. Cim- 
pulung, așezată pe piriul cu 
acelaş nume, afluent al ph 
riului Suha, 

Suprafaţa 31.36 km?; popu- 
laţia 718 locuitori, dintre cari 
3 părți romini şi o parte 
germani, israeliți, ruteni, po- 
loni ș. a.; religia gr. or. pentru 
majoritate. 

Se compune din satul Ne- 
grileasa pr. : zis, din cătu- 

"nele Clădita Mică şi Secătura, 
precumşi din tirla Arşiţa Giugci 
(v. fiecare). - 
Comunică cu valea Suha şi 

cu drumul distr. Bucşoaea- 
Ostra ce trece pe acolo, prin- 
tr'un drum rău întreţinut, 

Are o şcoală populară cu o 
“clasă şi o biserică cu. hramul 
„St. Arh. Mihail şi Gavrile. 

La 1776, constituia numai



„NEGRILEASA 

un grup de case aşezat pe te- 

ritoriul comunei Stulpicani, și . 
era proprietatea mînăstirei Vo- 
roneţ. 

Aci se găseşte o fabrică de 
scinduri cu 6 gatere. 

Populaţia se ocupă cu pră- 

sila de oi şi de vite mari şi mai 
ales cu exploatarea pădurilor. 

Comuna posedă 30 hect. pă- 
mint arabil, 388 hect. finaţuri, 

4 hect. grădini, 393 hect. ima- 

şuri, 2257 hect. păduri. 

Se găsesc 48 cai, 301 vite 
cornute, 4100 oi, 147 porci şi 

75 stupi de albine. 

Negrileasa, afluent al pir. Suha, 
răsare pe terit. Moldovei în 

- dosul culmei Baiaşescul şi pri- 
mind în cursul său piriiaşul 

_Runcul, udă sat. Schwarzthal 

şi Negrileasa .şi formează o 
vale destul de largă, vărsîn- 
du-se în Suha, aproape de gu- 
rile piraielor Frăţeşti, Ostra şi 
Gemine, lingă com. Stulpicani, 
distr. Cimpulung (v. Suha). 

Negrişeni, unire veche, a te- 
ritorului pe care sa înființat 

„în 1779 com. .rur. Negostina 
(v. Negostina). 

Negru, riulef, afluent pe dr. 
Dornei, ce se jormează din pir. 

„ Ascuţitul şi pir. Pintei, care ră- 
sar unul de sub poalele mun- 

„telui Ascuţitul şi cel-lalt de 
sub. coborişul. Pietrii .Juganu- 

lui sau Virlul Pintei, Acesti 
riuleţ avind. un curs foarte pu- 

„“ternic, primeşte mai în jos de 
Poiana-Negrii pir. Piatra, udă 
pe. dr. culmile: Butea-Pripor 
şi Butea-Mare, iar pe. st. ma- 

„ sivurile: Dealu 'Tofla şi Bu- 
'tea-Prelenilor.. Formează spa- 
țioasa Vale-Neagră și se varsă 

„. în Dorna în faţa dealului Flo- 

renilor, lingă com. Dorna-Cân- 
dreni,. distr.. Cimpu-Lung.   
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Nemericeni, deal, distr. Suceava, 

402 m. alt., la N. de vama 

Nemericeni. 

Nemericeni, punct vamal, pen- 

dinte de com. rur. Bosancea, 

distr. Suceava. 

Are 3 case şi 11 locuitori. 

Nepolocăuţi,(Nepolokoutz),conz 

“rur., distr. Coţman, așezată în 

masă compactă pe malul sting 
al Prutului, la confluenţa lui 
cu Ceremuşul. : 

Suprafaţa 11.57. km.? =; po- 

pulaţia. 1314 .locuitori, în ma- 
„joritate ruteni, gr. or., restul. 
„israeliți, ş. a. | , 

Este în apropiere de drumul 
princip. Sniatin-Cernăuţi, c 

„care este legat printr'un druza 
districtual ce-se bifurcă apoi, 

o ramură apucind la Cojman 
şi alta la Stauceni: 

Staţie. de drum de fer a i- 
nici principale Lemberg- Cer- 

năuţi, din care se desprinde 
-aci 0 ramură, apucînd la 
Vijniţa. 

Are un oficii telegrafo-poş- 
„tal; o şcoală populară cu o 

clasă şi o biserică gr. or. 
„La 1776, era în posesia lui 

„Andrei Tăutul. Aci. se află 
vărniţi părăsite, 

Populaţia, germană. şi ru- 
teană, sc ocupă cu munca 

cîmpului, şi mai ales cu cul- 
tura tutunului ; israeliţii, cu 

negoţul. . 

Comuna posedă 955 hect, 

pămint. arabil, 12, hect. fina- 
țuri, 7 hect. grădini, 17 hect. 

imaşuri, 30 hect. păduri. 

Se găsesc 139 cai, 337 vite 
cornute,. 182 oi, 145 porci şi 

9 stupi de albine. 

Neuhiitte (rom.. Huta - Nouă, 
„de Ja cuv. Hiitte = fabrică de 

sticlă), com. rur., distr, Storo- 
. Jineţul, aşezaliii într'o pădure pe   

NIAGOTA 

piriul Valicut, afluent al riule- 
ului Ciudei. 

Suprafaţa 7.71 km? impre- 
ună cu Althiitte (v. Althiitte); 
populaţia 481 locuitori, în ma- 

Joritate germani; restul rom.; 
relig. rom. cat. 

Este legată prin drumuri 
comunale de Huta-Veche şi de 
Ciudei, prin care trece dru- 

mul principal Hliniţa Gura- 
Humora; are o şcoală pop. 

"cu o clasă; ţine de biserica 

"parohială din Ciudei. 
Aci s'a înfiinţat, la 1814, o 

„nouă fabrică de sticlă. în locul 

celei din Althiitte, care nu mai 
funcţiona. | 

Şi. aici ca şi în Althiitte, 
"Sai adus colonişti germani. 

Populaţia se ocupă cu creş- 
terea vitelor şi cu exploatarea 

pădurilor. 

„Se găsesc 50 cai, 908 vite 
cornute, 412 oi, 475 porci, 189 

„stupi. - - 

Neuhiitte (rom. Huta-Nouă), 70- 
șie, cu administraţie specială, 

„disr, Storojineţ. 
Suprafaţa 31. i6 km; popu- 

laţia 143 locuitori, israeliți şi 

germani; relig. mosaică și rom. 
cat. 

| Coprinde | pe linga moșie 
Huta-Nouă (propriii. zisă) şi 

-. moşiile atenanţe Ciudei, Huta- 
Veche şi Crasna Putna. 

Neu-Zadova (saă Cotul Jadovei) . 

„„cătun, pendinte de tirgul Ja- 
dova, distr. Storojineţ. 

"Aci se găseşte o fabrică de 
scinduri cu 2 gatere, + fieră- - 

„„„strae circulare şi 4 strunguri 
„cari produc. material pentru 

„scaune. Un jilip (şcoc pe care 
„alunecă lemnele) leagă fabrica 

cu pădurea tăiată, 

Niagota, piriiaș,. ce răsare. de 

* sub muntele Cacilta și se re-



NICA 

varsă în pir. Blindeţul (afl. pest. 
Soloneţului), distr. Rădăuţi. 

Nica, mică baltă, distr. Suceava, 

la S. de tirla Bursuci. 

Este între balta Bulai și 
balta Podişor. 

Niemciţ (Njemezyc), plaiă, în a- 
propierea com. Rastoace, distr, 

Vijniţa, ce leagă valea Vijenca 
cu cea a Ceremuşului şi este 

străbătut de şoseaua care duce 
de la Vijniţa la Putila. 

Nievolniţa, grup de îndlfimi, 
situat la O. de piriul Dere- 
hlui, lingă com. Corovia, distr. 
Cernăuţi. | 

Nisipitul, firlă, pendinte de sa- 
tul de reşedinţă Seletin, com. 
rur. Seletin, distr. Rădauţi. 

Nistrul, fluvii, ce răsare la poa- 

lele Carpaţilor-Păduroşi, in Ga- 
liţia, şi formează la N. hotarul 
între Galiţia și Bucovina. Lingă 
localit. Babin cl atinge _terit. 
Bucovinei şi, luînd un curs de 
E, descrie două serpentine mici 
şi una mare, părăsind apoi 
Bucovina în dreptul com. Onut, 
distr. Coţman.: Distanţa. ce o 
parcurge Nistrul pe terit. Buco- 
vinei este de 57 lkm., iar regiu- 
nea ce ocupă basinul acestui flu- 

viu are o întindere de 323 km. p. 

Afluentul principal al Nistru- 

lui pe dr. este pir. Ciarnipotoc 
(Czarnypotok=Piriul Negru). 
Acesta răsare sub dealul 'Tur- 
livschi, străbate locurile pe 

lingă “com. Pohorlăuţ şi pri- 
mind pe dr. afluentul Bialipo- 
toc (Byalypotok = Piriul Alb), 
ce vine de sub dealul Berdo, 
se varsă în Nistru, lingă com. 

“ Onut. Cursul de jos al piriia- 
șului Bialipotoc pină la localit. 
numită Ciarnipotoc şi în urmă 
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pir. Ciarnipotoc înşuşi pînă la 
revărsarea sa -în Nistru, for- 

mează hotarul între Bucovina 
Şi Rusia. 

Lăţimea Nistrului la intrarea 
in Bucovina este de 200 m., iar. 

la eşire ajunge pină la 230. A- 
dincimea variază între 2 şi 6m., 
avind o înclinaţiune de 0,4. 
Apa Nistrului, de obiceiit tur- 

bure, curge pe o albie stin- 
coasă, deşi malurile Nistrului 
sint foarte ridicate şi ajung la 
unele locuri chiar înălţimea de 
150m. In schimb Nistru nu pri- 

cinueşte inundaţiuni şi, avind 
o adincime suficientă, este navi- 

gabil nu numai pentru plute 
mari,. ci şi pentru vaporașe. 

Caracteristic mai este faptul 
că Nistrul prezintă fenomenul 
unui flux şi reflux deşi nu con- 
siderabil, însă regulat (zilnic). 

Nistrul, nepulind fi trecut 

cu piciorul, este înzestrat cu 

mai multe poduri umblătoare, 

din cari cele mai principale se 
află la Doroşăuţ, Samuşin, 
Brodok şi Mosorivca. Lingă 
localit. Zviniace malurile flu- 
viului sunt legate printr'un 
pod masiv de comunicaţie or- 
dinară şi altul mare pentru 
drumul de fer, 

Noua-Suliţă, (Nowosielica=Satul 
Noi) sau Stroeștii-de-]os, cor. 
rur.s distr. Cernăuţi, aşezată pe 

malul sting al Prutului, la con- 

fueaţa sa cu pir. Răchitna, 
la hotarul ţării cu Basarabia, 

Suprafaţa 6.63 km=; popu- 
laţia 697 locuitori, în majori- 
late romiîni, restul israeliți pre- 
cum și puţini ruteni şi poloni; 
relig. major. cea gr. or. 

Este ultimul punct al dru- 
mului distr. ce vine de la Cer- 
năuți şi de la Sadagora; mare 

„Staţie de drum de fer a liniei 
ferate Lujeni-Noua-Suliţă, care   

NOUA SULIŢĂ 

se continuă apoi prin Rusia 
pină la Odesa. 

Are un oficii telegrato-poş- 
tal; o școală populară cu o 

clasă; ţine de biserica paro- 
hială din Gogolina sau Stroeş- 
tii-de-Sus. 

Această comună esteo parte - 
din vechea com. Stroeşti. Des- 
pre ca se vorbeşte într'o da- 
nie a lui Petru-Vodă, de la 

1856, cu deosebire că această 
com. aparţinea pe atunci ţi- 

nutului Hotinului, precum se 

vede din imprejurarea că şi 
astăzi incă există în Basarabia 
satul rusesc cu acelaș nume. 
Diferite terenuri din împreju- 
rimea com. ţineaii de teritoriul 
rusesc, până la 1828, cind s'a 
regulat definitiv hotarul dintre 
Bucovina și Basarabia. Aceasta 
ne dovedeşte că com. veche 
Stroeşti nu se întindea spre O. 
atit cit teren coprinde azi com. 
Noua Suliţă şi că acest teren 
a fost luat de la com. rusească 

Noua-Suliţă, de unde şi nu- 
mirea ce poartă. 

In 1848, aă stat aci trupe 
ruseşti. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, precum şi cu lucru în 

magaziile ce se află în acest loc. 
Comuna posedă 127 hect. 

pămint arabil, 231 hect. fina- 
țuri, 35 hect. grădini, 323 

hect. imaşuri, 35 h. şi 50 a. 
păduri şi 24 heleştee. 

Se găsesc 27 cai, 79 vite 
cornute, 151 porci şi 75 stupi 
de albine. 

Noua Suliţă, moșie, cu adm. 
part., distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 2.36 km.?; popu- 
laţia 426 locuitori în majori- 
tate israeliți, 1/+ ruteni gr. or. 
Și gr. cat. şi '/+, poloni, ger- 
mani și romini.



Obcina, tirlă, pendinte de moşia 
cu adm. spec. Ilişeşti, distr. 
Gurahumora. 

Obcina, firlă, pendinte de moşia 
„cu adm. specială Stupea, distr. 
Gurahumora. 

Are 3 case şi 24 locuitori. 

Obcina-Boul, mic munte,937 m. 
alt., din care izvorăşte piriul 
Şandru; face parte din ra- 
mificaţiile sistemului muntos 
al Rărăului, distr. Cimpulung. 

Obcina Cacica, mică culme, ce 

se întinde paralel cu lanţul car- 
patin Obcina Maresau Arşiţa 
(v. Carpaţii Buc.), de care ţine. 
Are la N. ca hotar văile Solo- 
nețului şi Solcei, iar la O. se 
închiagă cu regiunea colinară 
dintre Moldova şi Suceava. 

Are un pisc ce poartă nu- 

mele „Cacica (807 m.). 

Obcina-Chiril (Căpăţina), îno- 
dătură de culmi ce se întind 
de la munt. Tudorescul şi pînă 

la munt. Hreben pe o dist. de 

10 lkm., avind ca punct cul- 

minand munt. Hreben (1432 
m.) (v. Hreben, munte). Se 
află pe hotarul dintre Bucovina 

şi Rominia, distr. Cimpulung. 

„Obcina-Costeliva, cătun, pen- 

dinte de com. rur. Seletin, 

> distr.: Rădăuţi. 

6231.— Dicţionarul Bucovinei 
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Are 12 case şi 64 locuitori. 
Este aşezat în fața satului 

de reşedinţă, pe malul drept 
"al Sucevei. 

Obcina-Curmătura, rarmifica- 
fie muntoasă,ce ţine demunţii 
Obcina Feredeul (v. Carpaţii 
Bucovinei), şi ocupă spaţiul 
între piraiele Argel şi Petac. 

Obcina-Feredeul, lanţ muntos, 
ce mai poartă şi numele de 
Obcina-Slatina; se întinde de 
la plaiul Izvoareleşi se înnoadă 
cu Obcina-Mare în muntele 
Veşii Velichii, (v. Carpaţii 
Bucovinei), care este Şi punctui 
culminant al acestui sistem 
(1496 m.). 

Obcina-Flocenilor, ramificație 
muntoasă secundară ce ţine 
lanţul Rărăului şi se întinde 
de Ja O. de pir. Giorăstău şi în 
sus pină lingă orașul Cimpu- 
lung, avind ca culme mai ri- 
dicată piscul Piatra Nitana (v. 
Rarăul, lanţ). 

Obcina-Mare, sai Arşiţa, lanf 
muntos (v. Carpaţii Bucovi- 
nei), ce se desprinde din înno- 
dătura muntelui Veșii : Ve- 
Jichii, la N. de. piriul Argel şi 
se întinde pină la împreuna- 
rea văii Humorului cu cea a 
Moldovei, reprezintind o lun- 
gime de 63 im. şi avind ca   

punct de culminaţiune muntele 
Veşii Malei (1419 m.). 

Obcina-Măcieşului, ramificație 
muntoasă, ce se desprinde la 

N. de culmea Baiașescul (v. 
Carpaţii Bucovinei şi, întin- 
zându-se între piraiele Ostra 
şi Negrileasa, trece pe terito- 
riul Romiîniei. 

Obcina-Slatina (v. Obcina-Fe- 
redeul), 

Obcina-Tresoara, mică culme 
muntoasă, aşezată înaintea 
lanţului carpatin Obcina-Mare 
sai Arşiţa (v. Carpaţii Buco- 
vinei) la S. de piriul Şoare- 
cul. 

Obcina - Ursului, ramificație 

muntoasă a lanţului munţilor 

Rarăului şi care se găseşte în 
apropierea local. Stulpicani, 
distr. Cimpulung. 

Obcinoara, munte, 1378 m. alt., 

facind parte din culmea Gre- 

" benul, între munţii Butea O- 
blinc la N. şi Tarniţa la S., distr. 
Cimpulung, formind. hotarul 
între Bucovina și Rominia. 

Ocna, com. rur., distr. Coţman 

aşezată pe ambele părţi ale 

piriului Chiţa, afluent al Nis- 
trului, între comunele Mitcău 
şi Pohorlăuţ. 

20



OCNA 

Suprafaţa 12.01 km.?; po- 
pulaţia 1863 locuitori, ruteni- 
gr. or. şi puţini izraeliți. 

Este străbătută de drumul 
principal Noua Suliţă-Cernăuţi- 

Uscie Biskupie (Galiţia); prin 

drumuri de ţară comunică cu 

comunele Doroşăuţ,Onut, Piriul 

Negru şi Brodoc. 
Are o şcoală populară cu 

o clasă şi n biserică parohială 
cu hramul „Sf. Apostel şi Ev. 
loan“. 

La 17176, era în posesia Ma- 
relui Paharnic . Gheorghe Ior- 
dache Paşcanu. In anii 1766 

“şi 1767 sau așezat aci. emi- 

graţi din Galiţia. 
" În această localitate se află 

un castel f. frumos, al familiei 

baronilor de Wildburg, precum 
şio fermă cu o fabrică de 

spirt. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura: şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 135| hect. 

pămînt arabil, 24 hect. fina- 

țuri, 45 hect. grădini, 26 hect. 
„imaşuri, 66 hect. păduri Şi 3 

hect,. heleştee. 

- Se găsesc 151 cai, 253 vile 

„cornute, 305 0i,.245 porci şi 
44 stupi de albine. 

Ocna, roșie, cu. adm.: part 
distr. Coţman. . 

Suprafaţa 3.77 km. ; popu- 
“laţia 74 locuitori, în majoritate 
poloni, restul izraeliți şi ruteni. 

Ocolena, cătun, pendinte de 

satul Tovarniţa, com. rur, Răs- 

_toace, distr. Vijniţa. 

Ocruh, tirlă, pendinte de moşia 
Frătăuţul-Noi,. atenenţă a mo- 
şiei cu adm. part. Hardegg- 

„ thal, distr, Rădăuţi. .. 

Ocruh,: vechă cătun, pendinte 
„de com. rur. Mihalcea, distr. 
Cernăuţi.   
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Ocruh, cătun, pendinte de com, 

Cuciur-Mare, distr. Cernăuţi. 

Are 4 case şi 22 locuitori. 

Ocruh, deal, 324 m., ce ține de 
regiunea deluroasă dintre Prut 
şi Ceremuş. 

Odaia, cătun, pendinte de moşia 
cu adm. part. Doroşăuţi, distr. 
Coţman. | 

Are 3 case şi 13 locuitori. 

Odaia, cătun, pendinte de tirgui 

“ Tadova, distr. Storojineţ. 

Odaia, firlă, pendinte de moşia cu 
adm. par. Vășcăuți distr. Siret. 

Odaia, fermă, pendinte de com. 
: rur. Negostina, distr, Siret. 

Are 4 case şi 21 locuitori. 
Aci se află o fabrică de 

spirt. 

Odaia, fermă, pendinte de moşia 

cu:adm. part. Negoștina, distr. 
Siret. 

Are 106 locuitori, 

Odzirna, cătun, pendinte de 

satul Ialovicioara, com. rur. 

Plosca, distr. Vijniţa. . 
Are 2 case şi 16 locuitori. 

Ogorul-Domnesc, tirlă, pendinte 
de moşia Frătăuțul-Noi,. ate- 
nență a moşiei cu adm. part. 
Hardeggthal, distr. Rădăuţi. 

Are 110 locuitori, 

Olteana, cîmp arabil, distr. 
Storojineţ, între Igeşti şi Pă- 
trăuţul de2]Jos, la unirea Sire- 
ţelului cu Siretul Mic, -: 

Onut, com. rur., distr. Coţman, 
„aşezată, în masă compactă, pe 

malul drept al Nistrului, la 
locul unde el părăseşte țara, 
la confluența sa cu. piriul. ce 

„poartă acelaşnumecu comuna |,   

ONUT 

Suprafaţa 7.35 km; popu- 
laţia 964 locuitori, ruteni, gr. 
or. şi cîţi-va izraeliţi. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 956 locuitori, şi că- 
tunul Fusteica (v. Fusteica). 

Prin drumuri de ţară, comu- 

nică atit cu comunele vecine 
Samuşin şi Piriul-Negru cum 

„Şi cu drumul princip. Noua 

Suliţă-Cernăuţi-Uscie Biskupie 
(Galiţia). - 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae“, ce 

are ca atenenţă filiala din Sa- 
mușin. 

La 1776 era în posesia Ma- 
relui Stolnic Jordache Paşcanu. 

In această localitate sa găsit, 

în a doua jumătatea secolului 
trecut, o secure de piatră, 

precum şi mai multe monede 

vechi polone, puse într” un 'vas 
de aramă. 

Cam 2 km. depărtare la N. 
se află un castel f. frumos, 
așezat într'o pădurice, — pro- 
prietate particulară. De ase- 

menea se văd, în apropiere, 
„vechi şanţuri, şi se crede că 

„+ ar fi de pe timpul războaelor 
tătăreşti. In ţărmul Nistrului 
se găsesc. stinci de “gips şi 

alabastru, ne-exploatate' încă. 
Populaţia se ocupă c cu agri- 

- cultura. 

Comuna posedă 656 hect. 

pămint arabil, 4 hect. 50 a. 

Anaţuri, 20 hect. -grădini, 70 
hect. imaşuri, 87 hect. păduri. 

Se găsesc 96 cai, 126 -vite 

“cornute, 313 oi, 150 porci şi 
52 stupi de albine, 

Onut, moșie, cu adm. part 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 2.73 km.2; popu- 
laţia 80 locuitori, izraeliți şi 
ruteni; rutenii sunt parte gr. 

cat., parte gr. or. 

Se compune: 1) din moşia
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Onut, pr. zisă, care împreună 

cu tirlele Ciovnic şi Dibina, 
numără 41 locuitori; 2) din 

„cătunul Minăstirea (v. Minăs- 
tirea, cătun). 

Opacţ, cătun vechii, pendinte 

de com. rur. Budineţ. distr. 
„Storojineţ. 

Oprişeni, (sau Panţiri), com. 
rur., distr. Siret, aşezată pe 

un piriă, afluente al Cotovă- 

țului, spre NV. de Tereblecea 

şi SV. de Stănești. 
- Suprafaţa 26.67 km.?; po- 
pulaţia 1602 locuitori, romini 
de relig. gr. or. şi puţini po-: 

loni. 
Prin marginea sa de SV. 

“trece drumul princip. Cernăuţi- 
Sirct, care se uneşte aci cu 
drumul distr. ce vine de la 
Presecăreni (distr. Storojineţ); 
prin drumuri de ţară, comu- 
nică cu localităţile vecine, sus 
menţionate. 

Arc o: școală populară cu 

2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Naşterea M. D.“. 

Această comună este men- 
ționată întrun hrisov, din 17 
“Martie 1428, al lui Alexandru 
cel Bun, prin care o dărueşte 
boerului Bril. Intr'un alt hrisov, 

însă, din 3 Aprilie acelaş an, 

numitul domn dărueşte co- 

muna aceasta boerului Oprişa, 
de la care, de sigur, îşi trage 
şi numele. După aceasta, co- 

muna ajunse în posesia minăs- 
tirci Moldoviţa, ceca ce se 
vede din hrisovul de confir- 
mare dat de Ştefan-cel-Mare, 
în 26 Aug. 1503. La 1776 se 
afla tot în posesia acestei 

miînăstiri. 
Populaţia se ocupă cu a- 

gricultura şi cu creşterea vi- 

telor; o. bună parte trece, în 

limpul verei, în Rominia, la 
munca cimpului.   

Comuna posedă. 1016 hect. 
“pămînt arabil, 277. hect. fina- 

; 

ţuri, 15 hect. grădini, 160 hect. 

imaşuri, 738 hect. păduri. 

Se găsesc 152 cai, 544 vite 

cornute, 80 de oi, 602 porci 

şi 56 stupi. 

Orata, piriă, afluent pe st. Bis- 

triței, izvorăşte de sub poalele 

muntelui Orata, distr. Cimpu- 
lung, 

Orata, tiriă, pendinte de satul |. 
Ciocăneşti, care la rindui for- 
mează o parte din com. tur. 

Ciocăneşti, distr. Cimpulung. 

| Orata (Mare şi Mică), complex N 

de păduri şi livezi, la V. de 
muntele Rizena, distr. Cimpu- 
lung, 

Orăşeni, (Oroszeny), com. rur. 

distr. Coţman, așezată în lun- 

gime pe malul sting al Pru- 

tului la confluenţa lui cu piriul 

Tureţchi şi la hotarul distric- 
tului cu Galiţia. 

Suprafaţa 12.77 km3; po- 
pulaţia 2454 ruteni, gr. or. 

Coprinde pe lingă vatra sa- 
tuluigcu 24-10 locuitori şi ferma 
Chasura. 

Este străbătută de drumul 
Sniatin-Cernăuţi ; are o şcoală 
populară cu o clasă şi o bi- 
serică parohială cu hramul 
„Adorm. M. D.* 

Această comună este men- 

ționată ca existentă în anul 
1691. La 1776, era în posesia 
Marelui Spătar Constantin 

Palade. 
Numele săi provine de la 

cuvîntul rominesc orăşan, pl. 
Orăşeni, sai, mai bine, de la 
„numele unui posesor al săi de 
pe vremuri, boerul Orășanu. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1936 hect.   

pămint arabil, 46 hect: finaţuri, 

9 hect. grădini, 62 hect. ima- 

şuri, 325 .hect. păduri, 50 a. 

heleştee. 

Se găsesc 70 cai, 413 vite 

cornute, 777 oi, 324 porci şi 
60 stupi de albine. 

Orăşeni, moșie, cu adm. part. 
distr. Coţman. 

„ Suprafaţa 13.64 .km2; po- 
pulaţia 120 locuitori, în majo- 
ritate ruteni, restul germani 

şi poloni, de dif.. conf. 
Coprinde pe lingă moşia 

" Orăşeni, pr. zisă, şi ferma 
Chasura. 

Ordonanţa, cătun, pendinte de 

com. rur. Dracincţ, distr. Slo 
„rojineţ, care îşi trage numele 

din timpul Turcilor, de la paz- 
nicul ce fusese aşezat aci. 

Osoi, deal, 582 m. alt.. în apro: 

-pierea com. Horodnicul-de-Sus, 
distr. Rădăuţi; ţine de culmea 

Horodnicul (v. Horodnicul, cul- 

me). 

Ostra, cor. rur., distr. Cimpu- 

lung, aşezată pe piriul cu ace- 
laş nume, care se uneşte cu 

piriul Negrilcasa, sub numirea 

de Suha. 
Suptălaţa 98.82 km?; popu- 

laţia 63 ”locuitori, o parte ru-. 
teni şi alta germani şi romini. 

Se compune din satul Ostra ' 
pr. zis şi din tirlele Muncel, 
Poiana Fl-cei şi Predeal, pre- 
cum și din fabrica de scinduri 

Băeşescul (v.. fie-care). 
Liste legată cu Bucşoaea prin- 

tr'un drum districtualşi'printr'o 
linie ferată industrială ce trece 

prin Stulpicani şi prin Frasin. -. 
Are o şcoală populară, cu 

o clasă şi o biserică filiaiă cu 
hramul „Sf. Dumitru“, ate- 

nenţă a parohici din Gemini. * 
Este o colonie întemeiată la
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inceputul secolului trecut de 
Huţani din Galiţia. 

Are un ferestrei. 
Populaţia” se ocupă cu ex- 

ploatarea pădurilor şi cu pră- 
sila de oi. 
Comuna posedă 31 hect. pă- 

mint arabil, 350 hect. finaţuri, 
3 hect. 400 a. grădini, 170 hect. 

imaşuri, 742 hect. poeni şi 7011 
hect. păduri. 

Se găsesc 41 cai, 393 vite 
cornute, 1000 oi, 215 porci şi 
30 stupi de albine. 

Ostra, sat, aşezat pe dealuri, 
între Stăneştii-de-Jos şi Draci- 
neţ, distr. Storojineţ. _ 

Suprafaţa 13.71 km?, îm- 
preună cu Bărbeşti; populaţia 
21uU locuitori, aproape esclusiv 

ruteni; relig. gr or. 

Este legat prin 2 drumuri 

“cimpene de satele limitrofe 
sus menţionate; ţine de şcoala 
populară din Zelenei; are o 
biserică filială cu hramul „St. 
Dumitru“, atenenţă a parohiei 

din Zelenei. 
La 1776, jumătate era în po- 

'scsia mazilului Mihalache Cal- 
muschi; iar cea-l-altă jumătate, 
în posesia minăstirei Suceviţa. 

Se găsea aci, pe „acea vreme 
un schit cu numele.Ostra, pre- 
cum şi o mică minăstire, zi- 

dită în anul 176% de mazilul 
Nicolae Calmuschi, clădire ce 
durează şi azi. De la acest 
schit s'a numit şi satul. 

. Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi creşterea vitelor. 
Se găsesc 16 cai, 78 vite 

cornute, 21 oi, 44 porci, 9 stupi 

de albine. 

Ostra, aflneut al piriului Suha, 
ce se varsă în Moldova (v. 
Suha). Răsărind desub muntele 
Ostrei şi primind la obirşia sa 

” piraiele: Cobilărică şi Brăteasa, 

  

  

cu care din Urmă se împreună 
lingă com. Ostra, şi mai pri- 
mind în urmă şi piriul Mun- 
cel, se varsă aproape de o 

data cu piriul Gemine, în faţa 
com. Stulpicani (distr. Cimpu- 
lung) în matca Suhei. 

Ostriţa (odinioară Clişcăuţi), 
com. rur., distr. Cernăuţi, așe- 

zată pe malul drept al Prutu- 

lui, la confluenţa lui cu piriul 
Derehlui, între orașul Cernăuţi 
şi com. Ţureni. 

Suprafaţa 17.19 km?; popu- 
laţia 1949 locuitori romini; 
relig. gr. or. 

Este lipită de drumul prin- 
cipal Cernăuţi-Vama; are o 
şcoală populară cu 2 clase şi 
o biserică parohială cu hramul 

„Adormirea Maicei Domnului.“ 

Această comună se numea, 

inainte vreme, Clişcăuţi. Sub 

această numirejeste menţionată 

pentru prima dată în 1472. 
Prin hrisovul din 6 Martie 1490, 

Ştefan cel Mare o dărueşte 
miînăstirei Putna. 

În timpul deselor răsboae, 
com. Chlişcăuţia fost distrusă 

şi pe urmele ci sa întemeiat 

de coloniști din Transilvania, 

o altă comună cu numele de 

azi Ostriţa. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, creşterea vitelor şi;cu 

pescuitul. 

Comuna posedă 1032 hect. 

pămint arabil, 62 hect. finaţuri, 

26 hecl. grădini, 233 hect. 

imaşuri, 13 hect. păduri şi 49 

hect. bălți şi heleştee. 

Se găsesc 120 cai, 607 vite 

cornute, 373 oi, 409 porci Şi 

34 stupi de albine. 

Oşehlib, (Osjechlib), core. rur., 
distr. Coţman, aşezată în masă 
compactă, pe partea stingă 
a piriului Sovica, între Ivau-   

căuţi şi Şipeniţ Şi la V. de 
tîrgul Coţman, 

Suprafaţa 7.28 km*; popu- 
laţia 1725 locuitori, ruleni de, 
relig. gr. or. 

Este străbătută. de drumul 

distr. Nepolocăuţi-Coţman și 
legată cu comunele indicate 

mai sus, prin drumuri de ţară. 
Are o şcoală populară cu 

2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae“ zidită 

la anul 1779 de boerul lorda- 

che Cantacuzino, fost Mare 

Spătar, în a cărui posesie se gă- 

sea comuna la 1776. Într'un 

hrisov, datînd din 2 Noem- 

brie 1463, este menţionată 

această comună, cu ocazia 

dăruirei ei, de către Ştefan cel 

Mare, boerului polon, Andrii 

Czartoryjski. 
Numele săi vine de la cu- 

vintele ruseşti: osjek = loc în- 

grădit şi chlib = pîine. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 1087 hect 

pămînt arabil, 72 hect. finaţuri, 

28 hect. grădini, 162 hect. ima- 

şuri, 1 hect. 50 a. pădure. 

Se găsesc 90 cai, 413 vite 

cornute, 770 oi, 312 porci şi 

60 stupi de albine. 

Oşehlib, moșie, cu adm. part. 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 4.87 km.?; popu- 

laţia 51 locuitori, în majoritate 

poloni, restul israeliți şi ruteni, 

de diferite confesiuni. 

Ozero, ochii de mare (lac de 
ghețar), ce se găseşte în apro- 

pierea comuni Argel. „distr, 

Cimpulung... 
Intinderea acestui ochii de 

mare este cam de 104 arii. Apa 
sa nu-i bună de băut şi peştii 
ce se găsesc aci ai un miros 
“de baltă, greu de suportat.



Paltin, firlă, pendinte de com. 

rur. Seletin, distr. Rădăuţi. 
Are 3 case şi 14 locuitori. 

Paltin, culme secundară, ceţine 
de Obcina Chiril şi Căpăţina 
(v. Obcina Chiril) şi se găseşte 
la S. de piriul Gemine, în a- 

propierea localităţilor. Stulpi- 
cani şi Gemine, distr.. Cimpu- 
lung. 

Paltin, munte, 1177 m. alt., la 

N.-O. de muntele Păuşa a cărui 

ramificaţie este, în apropierea 

localităţei Ruşii-pe-Boul, distr. 

" Cimpulung. 

Panca, com. rur., distr. Storoji- 

neţ așezată pe ambele țărmuri 
ale Siretului, puţin mai sus 

de Storojineţ. 

Suprafaţa 10.19 Im ; po- | 

“pulaţia. 1862, 
relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 

distr. Storojineţ-Jadova; haltă 
a liniei ferate Hliboca-Berho- 

met; are o şcoală pop. cu o 

"clasă; o biserică parohială cu 

hramul „Sf. Dumitru“, avînd 
ca atenenţă bis. filială din Za- 
bahna. | 

La 1776, aparţinea . mazili- 
lor Alexandru Vasilco, On- 
ciul şi Gheorghe Prejul. 

locuitori, ruteni; 
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Populaţia se ocupă cu agri- | 

cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 1567 hect. 

pămint arabil 543 hect. fina- 

ţuri, 23 hect. grădini, 72| hect. 

imaşuri, 1328 hect. păduri. 

Se găsesc 83 cai, 813 vite 

cornute, 240 porci, 155 stupi. 

Panca-lanoş, moșie, cu admi-   
nistraţie specială, distr. Sto- 

rojineţ. 

Suprafaţa 14.02 km2; po- 

pulaţia 84 locuitori, germani, 

israeliți, ruteni şi poloni; relig. 

rom. cat., mozaică şi gr. or. 

Panca-Vasilco, moșie, cu ad- 

ministraţie specială, distr. Sto- 

rojincţ. 
Suprafaţa 19.12 km=; po- 

pulaţia 143 locuitori, israeliți 

şi ruteni; relig. mozaică, gr. 

or. şi rom. cat. 

Pantin, cătun, pendinte de com. 

mur. Bănila Moldovenească, 

distr. Storojineţ. 

Pantin, deal, 556 m., ce ţine 

de reg. colinară aflătoare între 

Siretul Mare şi Mic. 

Pantinul, piriă, afluent pe st. 

riulețului Siretul Mic, răsare 

de sub culmea muntoasă Pan-   

tiu şi se varsă în Sireţel, 

mai jos de sat. Augusten- 

dorf, distr. Storojineţ, primind 

pe st. piriiașul Senu. 

Paporotno, complex de culmi 

din cari izvorăştepir. Brușniţa. 

Este coprins ca cu un brii în 

partea de S.-V. de pir. Bruşniţa. 

Paşcan, munte (1483 m.) ce ține 

de șirul capartin Obcina Fe- 

redeul şi se găseşte nu de- 

parte de localitatea Breaza, 

distr. Cimpulung. 

Paşcan,complex păduros,distr. 

Cimpulung pe stinga riului 

Moldova, la hotarul N-V. al 

districtului. 

Pădurea Botoşului, din care iz- 

vorăşte piriul cu acelaş nume, 

la E. de muntele cu acelaş 

nume şi la N. de pădurea Co- 

sacului, distr. Cimpulung. ... 

Pădurea-Colacului, pădure, la 

N. de muntele Mestecăneşti 

şi la N. de cătunul cu acelaș 

nume, care e lipit de com Ciocă- 

nești, distr. Cimpulung. 

Pădurea-Cosacului, pădure, pe 

coasta răsăriteană a lanţului 

muntos Obcina, între Pădurea



  

PĂDUREA-FRUMOASEI 

Ursului la S. şi Pădurea Boto- 
şului la N., distr. Cimpulung. 

Pădurea - Frumoasei, pădure, 

distr. Cimpulung, la N. de 
muntele Măcrişului, şi despăr- 
țind în două Pădurea Măcri- 
şului. 

Pădurea-Glitului, pădure, la V. 
de com. rur. şi la N. de piriul 
cu aceleaşi nume, distr. Gura- 

humora. 

Pădurea-Lespezi, pădure, distr. 
Storojineţ, între com. Corceşti 
şi locul numit Porcăria. 

-. Din eaizvorăşte.pîr. Seredni 
și Petroviăţu, cari se unesc şi 
se varsă în Siretul. Mic, a- 

proape de Pătrăuţul de Jos. 

Pădurea-Măcrişulsă, lung lanţ 
păduros. inşirat aproapepara- | 
lele cu Obcina Mare, în partea 
ci de V., distr. Cimpulung. 

in dreptul muntelui Comar-. 
nicul, Pădurea Măcrişului este 
despărțită aproape în două, de 

Pădurea Frumoasci. . 

Pădurea Nedelei, pădure, distr. 
Cimpulung, se mărginește la 
S. cu muntele, Ascuţita Mare, 
-la O. cu valea Moldovei şi la N.- 
V. cu muntele Ascuţila.Mică. 

Pădurea - Ponorului, pădure, 

distr. Cimpulung, între riuleţul 
„Ciumărna la V. şi piriul Lu- 
„poaci la O. 

Pădurea-Sasă, pădure, distr. 
„Cimpulung, la V.de com.rur. 
“Frasin, la N. de piriul Valea 
„Sacă, la S. de pădurea. Nedelei 
'şi la O. de. muntele Ascuţila 
Mare. 

„ Pădurea-Ursului, pădure, din 

„care izvorăşte piriul cu acelaş 
1 nume, pe coasta răsăriteană 

Pădurea - Ursoaea, 

Părhăuţi, com. rur.,   
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a lanţului muntos Obcina, distr. 

Cimpulung. 

pădure, 

distr. Gurahumora, între punc- 
tele Glodişoara, Baranca si Bu- 
covăţ, 

Păltinoasa, sat, pendinte de 

com. rur. Capul-Codrului, distr, 
Gurahumora, aşezat pe partea 

stingă a piriului Bucovicior, 
aproape de confluența sa cu 
riul Moldova. 

Are 1173 locuitori, în ma- 
joritate romiîni, gr. or., restul 

* germani, izraeliţi .ş. a. de- di- 
ferite confesiuni... 

Este situat lingă cele 2 dru- 

muri Suceava - “Gurahumora, 
unul princip. şi altul distr. pre- 

* cum şi lingă linia ferată Hatna- 
Cimpulung, la care e staţie. 

Are un oficiu telegrafic; o 
şcoală populară cu o clasă şi 

o biserică filială cu hramul. 
„Sf. Nicolae“, atenenţă a pa- 

rohiei din Capul-Codrului. 
Aci se-găseşte o fabrică de 

scinduri cu 4 gatere şi o linie 
ferată portativă. 

Păltinoasa, moșie, ce ţine de cor- 
pul moşiei cu adm. spec. Capul- 
“Codrului, distr. Gurahumora. 

Depindea odată de satul cu 
acelaş nume (vezi Păltinoasa 
sat). 

distr. Su- 

ceava, aşezal, pe piriul Solo- 
neţ, în apropiere de confluența 

sa cu riul. Suceava. 

Suprafaţa 9.11 km, popu- 
laţia 1087 locuitori, romini, 

relig. gr. or. 
Este străbătută : de drumul 

distr. Suceava-Cacica; staţie 
de drum de fera liniei Hatna- 
Cimpulung; are o biserică pa- 
rohială și o şcoală populară cu 

.0 clasă. 

Părteştii - de- - jos, com. 

  

PĂRTEȘTII-DE-JOS 

La 1776, aparţinea mazilu- 
lui Vasile Calmuschi. Pe teri- 

toriul acestei comune s'a zidit 
în anul 1502, prin cheltuiala 

Marelui Logofăt Gavril Tro- 
toşanu, o biserică de piatră, 

- care durează şi azi. 
Aci s'a găsit o foarte fru- 

moasă brățară de aur, cu o 

greutate de 49 ducași, precum 
şi un lanţ tot de aur, admi- 
rabil lucrat. Se crede că aceste 
obiecte ar fi provenind din 
India şi datează din timpul 
năvălirii barbarilor, 

Populaţia sc ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea -vitelor. 

Comuna posedă 817 hect. pă- 
mint arabil, 126 hect. finaţuri. 
6 hect. 50 a. grădini; 237 hect. 

imaşuri, 158 hect. păduri. 
Se găsesc 34 cai, 378 vite 

cornute, 400 oi,.230 porci, 24 

stupi. E 

Părhăuţi, moșie, -cu adm. spec., 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 2.05 km?; popu- 
laţia 46 locuitori, parte romini, - 

parte izraeliți şi puţini ger- 
mani; relig. gr. or. pentru ma- 
joritate, mozaică în rom. cat. 
“pentru. rest. 

La 1775, forma un singur 

sat şi moşie cu comuna de - 
azi Părhăuţi în stăpînirea ma- 
zilului Vasile Calmuschi. 

Tur. 
distr. Gurahumora, aşezată pe 

piriul Soloneţ spre E. şi ap- 
roape lipită de Cacica. . 

Suprâfaţa 15.85 km?; popu- 
laţia 2466 locuitori, romini, 
„relig. gr. or. 

„Se compune. din vatra sa- 
tului cu 2436 locuitori, din 
cătunul Bucovăţ şi din tirla 
Strigoaea (v. fie-care). .- 

Este aşezată lingă drumul 
distr. 'Cacica-Suceava; staţie 

de drum de fer a liniei Hatna-
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" Cimpulung; are o şcoală po- 

„_pulară cu 3 clase, o biserică 
parohială cu hramul „Sf. Ni- 

colae“ şi o casă de economie 

rominească. 

Forma odată un singur sat 

şi moșie cu Părteştii-de-Sus, 

“sub numirea de Părteşti şi. 
aparținea mînăstirei Humorul, 
după dania unui oarecare 

Voevod Ştefan, confirmată la 

1633 de Eustaţiă Dabija- Vodă, 

Aci se văd o :mulţime de 

tumuli, numiţi de popor mo- 
"vile tătărești. 

Populaţia se ocupă cu creş- 

terea vitelor şi puţin cu agri- 

cultura. 

Comuna posedă 987 hect. pă- 

mint arabil, 376 hect. finaţuri, 

13 hect. grădini, 477 hect. 
imaşuri, 2.973 hect. păduri. 

“Se găsesc 139 cal, 1064 vite 

cornute, 785 oi, 1163 porci, 

25 stupi. - 

Părteştii- -de-Sus, com. rur., dist. 

Gurahumora, așezată pe pi- 

riul Soloneţ, spre N. şi lipită 

de Cacica. 
Suprafaţa 9.25 km.?, îm- 

preună cu Soloneţul-Nou are. 
o. populaţie 1163 locuitori, ro- 

“mini, relig. gr. or. 
Coprinde pe lingă vatra sa- 

„tului cu 1151 locuitori și tirla 
Dealul Cojocului. 
"Este străbătută de drumul 

principal. Solca-Gurahumora; 
are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 

cu hramul „Sţii. Mihail şi Ga- 
“vrile de care ţine şi com. So- 
“Ioneţul-Nou şi tirgul Cacica. 

| Forma! odată un singur sat 

şi moşie cu' Părteştii- -de -Jos, 
sub numirea de Părteşti şi 

aparţinea minăstirii Humorul, 
'după dania unui oare-care 
Voevod Ştefan, confirmată la 
1633 de Eustațiu Dabija- Vodă. 

" Populaţia se ocupă cu creş- 

Pi
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terea vitelor şi puțin cu agri- 

cultura. 

Comuna posedă 762 hect. 

pămînt arabil, 451 hect. fina- 

ţuri, 14 hect. grădini, 588 hect. 

imaşuri, 2.034 hect. păduri. 

Se găsesc 66 cai, 581 vite 

cornute, 290 de oi, 540 porci, 

69 slupi. 

Pătrăuceanca, afluent, pe st. 

“Sucevei, răsare de sub dealu- 

rile Calineşti şi Cuparencu “şi 

traversind localit. Patrăuţi, se 

varsă în Suceava în faţa sa- 

tului Buninţi, 
ceava. 

„districtul Su- 

Pătrăuți, mindstire, astăzi bise- 

rică parohială în com. rur. Pă- 

“ trăuți pe Suceava (distr. Su- 

ceava)."A fost zidităzde Ştefan | 

cel-Mare la 1487. Războaiele 

"ce au clocotit însă pe. petecul 

de'pămint, unde se afla acest 

sfint lăcaş, erau pricină că 

“ minăstirea a rămas multă vre- 

me părăsită. Abia între anii 

1709 şi 1724 ea a fost restau- 

„rată de cătră episcopul Rădău- 

ţului Calistru, aşezindu-se în ea 

maici, ce au şi stăpinit minăs- 

tirea cu ' multă rivnă pină la 

secularizarea ei de către Au- 

striaci.! La 1776 se aflau la 

Pătrăuți încă 37 de maici. 
Minăslirea posedă pe lingă 

satul Pătrăuţului, încă moşia 

Mihoveni. 

Pătrăuți, moșie cu administraţie 
specială, distr. Storojineţ. 

Suprafaţa 31.22 km; po- 

pulaţia 109 locuitori izraeliţi, 
poloni și germani; relig. mo- 

zaică, rom. cat., gr. or. şi gr. 

catolică. 
-Se compune din: Patrăuţul 

I. cu 80 'locuitori şi Pătrăuţul 
II. cu 29 locuitori. 

“La 41766, era proprietatea 
leahului Bahminschi.   

Pătrăuți, moșie, cu adminis- 
traţie specială distr. Suceava. 

Suprafaţa 42.07 km.3; popu- 

“ laţia 109 locuitori, dintre cari 

majoritatea o formează ro- 
_minii şi germanii, restul ru- 

teni, izraeliţi, ş. a.; relig. gr. 
or. pentru majoritate, apoi 

rom. cat., mozaică şi ev. 

Se compune din moșiile: 
1) Pătrăuţul pr. zis cu tirlele 

"Cruciana şi Racoveţ, avind 

“împreună %2 locuitori; 2) Mi- 
hoveni; 3) Mitocul; 4) Lipo- 

veni și 5) Buninţi (vezi fie-care 
în parte). 

Pătrăuţul, piriiaș, all. al pir. 
Seredina ce se varsă în Si- 

retul Mic (v. Seredina). Ră- 
sare de sub culmea Porcăria, 
'distr, Storojineţ şi împreună cu 
Seredina la S de dealul Ilincci. 

Pătrăuţul-pe-Siret, com. rur., 
distr. Storojineţ, aşezată pe am- 
“ele părţi ale Siretului. Mic, 
la confluenţa sa cu Sireţelul. 

Suprafaţa 36.46 km?; popu- 
laţia 3324 locuitori, romini; 

relig. gr. or. 
Se compune din Patrăuţul 

„de Sus, pe stinga Siretului Mic 
și din Pătrăuţul de Jos, pe 
dreapta Siretului Mic. 
“Este aşezată lingă drumțl 
districtual. Ciuder-Petriceancă, 
„care se bifurcă aci, o,ramură 
“apucind spre Frătăuţ; staţie 

“ de drum defer, a liniei Ciudei- 
“Carapciu; are 2 școli pop. cu 
“cu cîte vo clasă; 2 biserici pa- 
rohiale, una 'cu hrâmul „Sf. 

Paraschiva“ în Pătrăuţul de 
Sus,cea-l:altăcuhramul', Ador- 
mirea M. D.“ în Pătrăuţul de 
Jos; o casă de economii. * 

La 1776, era proprietatea 
leahului Bahminschi. 

Se mai numeşte şi Pătrăuţul 
Turcului. Spune o legendă că 
primul fondator! al acestui sât
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Sar fi numit Petre Turculeţ, 
„de la care sa dat numire şi 

_ satului, 
“In Pătrăuţu! de Sus se află 
_0 fabrică mare de scînduri cu 

2 gatere, 

”- Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 

" Comuna posedă 1943 hect, 
pămint arabil, 875 hect. fina: 

" uri, 86 hect. grădini, 1120hect. 

" imaşuri, 2.661 hect. păduri. 
Se găsesc 262 cai, 1858 
"vite cornute, 347 oi, 841 porci 

şi 126 stupi. | 

Pătrăuţul - pe - Suceava, com. 
rur., distr. Suceava, aşezată pe 

-piriul Pătrăuceanca,afluentepe 

stinga al riului Suceava. 
Suprafaţa 22.56 km?*; popu-i 

laţia 2667 locuitori, romini:: 
relig. gr. or. i 

Coprinde pe lingă vatra sa-: 
tului şi tirla Prisaca. 

Printr'o şosea comunală este 
legată de drumul distr. Su- 
ceava - Siret, care trece prin 
apropiere. 

Are o şcoală populară cu 2 
clase; o biserică parohială cu 
hramul „Înălţarea Sf. Cruci“ şi 
un cabinet de lectură. 

Pe teritoriul acestei comune 
a zidit Ştefan-cel-Mare o bi- 
serică la 1487 (vezi Pătrăuți, 
minăstire). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor; în 
timpul ernci, o. bună parte, 
îşi agoniseşte piinea zilnică, 
în pădurile fondului religionar, 
prin tăiatul lemnelor. 

Comuna posedă 990 hect. pă- 
miînt arabil,227 hect. finaţuri, 
26, hect. grădini,752 hect. ima- 

Şuri, 1413 hect. păduri. 
„Se găsesc 135 cai, 881 vite 

“cornute, 1074 oi, 700 porci, 
178 stupi. ” 

c 

Pătrimineasa, piriii, afl. pe st.   
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Sucevei, răsare sub dealul Vil- 

vei şi se varsă în Suceava 
între sat. Fratăuţul-Nou şi Fra- 
tăuţul- Vechiă, distr. Rădăuţi. 

Pătuli, munte, 957 m. alt., ra- 

mificaţie a coamei muntoase 

Obcina-Feredeul, între piraele 

Matare şi Ezerului, precum și 
valea Sadovei, distr. Cimpu- 
lung. 

Păuşa, munte, ce ţine de şirul 

carpatin al Obcinei Feredeul 
şi se află în apropierea loca- 
lităţii Ruşii-pe-Boul, distr. Cim- 
pulung, avind o înălțime de 
1377 m. 

Peceşti, cătun, pendinte de com. 
rur. Pojorita, distr. Cimpulung. 

Are 5 case şi 26 locuitori, 

Pecicăii, munte, 1240 m., ce ţine | 

de culmea Travien. (v. Car- 
paţii Bucovinei. şi se găseşte 
lingă loc. 

Vijniţa. 

Pelepcova, cătun, pendinte de 
com. rur, Sergieni, distr. Vij- 
niţa. 

Are 6 case şi 29 locuitori. 

Pelepivschi, firlă, pendinte de 

vatra satului Ivancăuţi, com. 
rur. Ivancăuţi, distr. Coţman. 

Perdeli, cătun, pendinte de com. 
rur, Satul-Mare-homînesc, dis- 
trict. Rădăuţi. 

Are 8 case şi 43 locuitofi. 

Perecrestie, munte, 1014 m., 
munte ce ţine de grupul de 

culmi Cornu - Tomnaticul (v. 
Carp. Bucovinei, şi se găseşte 

„nu departe de local.  Şipot- 
Privat, distr. Vijniţa. 

Perecrestie, pădure, pe malul | 
drept al Siretului, la N. de piriul 

“Petrasceni, . distr.. 

      

PETRĂȘENI 

cu acelaş nume, districtul Vij- 
niţa. 

Perecrestie, mic afluent, pe 

dr. Siretului, răsare de sub 

muntele cu acelaş nume şi se 
varsă” în Siret mai sus de 
com. Lăpușna, distr. Vijniţa. 

Perleva, cătun, pendinte decom. 

rur. Mihalcea, distr. Cernăuţi. 
Are, 123 locuitori. 

Persoliuca, tirlă, pendinte de 

moşia cu adm. part. Zastavna, 

distr. Coţman. 

Persoliuca, moșie, care împre- 

ună cu alte 2 moşii: Baca- 
lovea şi Taborovca, formează 

moşia cu adm. part. Verbăuţi, 
distr. Coţman. ' 

Are 5 case şi 35 locuitori. 

Perzilovea, cătun, pendinte de 
com. rur. Văşcăuţi-pe-Siret, 
distr. Siret. | 

Are 196 locuitori 
gr. or. 

ruteni, 

Peste Apă, cătun, pendinte de 

com. rur. Vicovul-de- Sus, distr. 

Rădăuţi. 
Are 310 locuitori 

gr. or. 

romini, 

Petac, mic afluent, al pir. De- 
macuşa, care se revarsă pe 
dr. Moldoviței în apropierea 
înălțimei Gruni-Paltin . De- 
macuşa). 

Petrăşeni (Petrasze), corn. rur., 
distr. Vijniţa, aşezată pe ma- 
lul drept al Ceremuşului, mai 
sus şi în vecinătatea com. rur. 

Mărecineni. 

Suprafaţa 13.28 Im; po- 
pulaţia 494 locuitori ruteni; 

relig. gr. or. 
Se compune din satul de 

„reşedinţă cu acelaş nume, care



PETRICEANCAĂ 

numără 384 locuitori, 
satul “Tovarenca  (v. 
renca, sat). 

Este străbătută de drumul 
distr. Vijniţa-Storoneţ-Pulila; 
are o şcoală populară cu o 

clasă şi o biserică filială cu 

hramul „Naşterea M. D.*, ce 

depinde de parohia din Mă- 
reniceni. 

“Tova- 

La 1716, era numai un grup 

de case răsleţe. 
Populaţia, formată din Hu- 

(ani, se ocupă cu prăsila de 

vite, cu exploatarea 'păduri- 
lor și cu plutăritul pe Cere- 

muş. 
Comuna pusedă 48 hect. pă. 

miînt arabil, 385 hect. iinaţuri, 

17 hect. grădini, 127 hect. 

imașuri, 711 hect. păduri. 

Se găsesc 28 cai, 145 vite 
cornute, 561 oi, 116 porci, şi 
173 stupi. 

Petriceanca, cătun, pendinte de 

com. rur. Camenca, ditr. Siret. 
Are 123 locuitori ruteni şi 

romini gr. or. 
[ste aşezată pe malul sting 

al Siretului, aproape de com. 

Suceveni (distr. Storojineţ). 
Aci se bifurcă drumul distr. 

ce vine de la Cerepcăuţi, o 
ramură apucind spre Suceveni 
şi alta la Hliboca. 

Petrovăţ, piriiaș, ce izvoreşte 
sub coama muntelui Travien 
şi, împreună cu piraiele: Bur- 
sucan, Gorniş, Zubraneţ şi 

Izvoraş, formează începuturile 

Siretului. 

Petruşca, munte, 1145 m., ce 

ţine de grupul de culmi Cornul- 
Tomnaticul (v. Carpaţii Buco- 
vinei) şi se găseşte în apro- 
pierea com. “Straja, distr. Ră- 
dăuţi. 

Petruşca, pădure (721 m.), află- 

6231, — Dicționarul Bucovinei 

Şi din 

Piatra-Albă, munte, 

  

    

161 

toare între com. rur. Crasna 

Iischi şi cătunul săi Lunca- 
Frumoasă, distr. Storojineţ. 

Piabuc, cătun, pendinte de com. 

rur. Rivna, distr. Vijniţa. 
„Are 12 case şi 58 locuitori. 

1297 m. 

alt., la N.-V. de muntele Ră- 
răul, lingă valea Izvorului Alb 
şi făcind parte din sistemul 
muntos al Rărăului, distr. Cim- 

pulung. 

Piatra-Dornei, creastă mun- 

toasă, ce formează una din 

cele două ramuri ale masivului 
Pietrosul, la hotarul de S. al 
Bucovinei şi constitue, împre- 
ună cu creasta Lucaci şi ra- 
mificările dintre ambele aceste 

creste, aşa numiții Munţi La 
Roși (v. Carpaţii Bucovinei). 

Piatra-Dornei, pisc, pe creasta 
cu acelaşi nume (1651 m.), ce 

se găseşte pe hotarul Buco- 
vinci şi a Transilvaniei, la $. 
de local. Poiana-Stampci, distr. 

Cimpulung. 

Piatra. Fuscului, vaunte, 1236 

„alt., la V.deriul Moldova, 

intro munţii Bobeţi la S. şi 
Flora la N., ramificaţie a coa- 
mei muntoase Obcina -lere- 

deul, distr. Cimpulung. 

Piatra -Neagră, munte, 1402 

m. alt., la S. de muntele Run- 
culeţ, făcînd parte din sistemul 
muntos al Rărăului, distr. Cim- 
pulung şi formînd hotarul intre 

Bucovina şi Rominia. 

Piatra-Nitană, munte, 1203 m. 

alt., făcînd parte din Obcina 
Flocenilor, ramificaţie a sis- 
temului muntos Rărăul,la O. 

de valea Izvorului Giumălăi, 

distr. Cimpulung. 

    

PICIORUL-LUNG 

Piatra - Pinului, deal, 643 m, 

lingă riul Suceava la S. de o- 
rașul Gurahumora, distr. Gura- 

humora. | 

Piatra - Răchita, complex de 

pădure şi livezi, la S. de com. 
Soloneţul-Noi, distr. Gurahu- 
mora. 

Piatra-Stinei, naunte, 1409 m., 
alt., la V. de Dealul Colbului 

şi la S. O. de muntele Şolbog, 
cînd parte din sistemul mun- 

tos al, Rărăului, distr. Cimpu- 
lung. 

Piciorii-Munceilor. Sub numele 
acesta se înțeleg povirnişurile 

crestei Piatra Dornci, întrucit 

acesta se găseşte pe teritoriul 
Bucovinei (vw. Carp. Bucov.), 
formînd astfel restul de rami- 
ficări ieşite din munţii mărgi- 
naşi ai Transilvaniei. 

Piciorul-Bradului, munte, în 
formă triunghiulară, cu baza 

in riul Bistriţa Aurie şi cu 
virful în unghiul făcut de ra- 
mificaţia muntelui Caldu, distr. 

Cimpulung, avind o înălțime 
de la 940—1500 m. 

Piciorul-Lat, munte, 1225 m. 
alt., făcind parte din culmea 
Mestecăneşti (v. Carpaţii Bu- 
covinei, la N. de muntele Ob- 

cina-Mare şi la V. de apa văii 
Putna, distr. Cimpulung. 

Piciorul-Lung, colind, 859 m. 

alt., între piraele Brusturoasa 
şi Slătioara, distr. Gurahu- 
mora. 

Piciorul-Lung, munte, 1153 m. 

alt., ce se desprinde paralel 

din culmea Grebenul (v. Car- 
paţii Bucovinei), la V. de 
Muntele Lung, distr. Cimpu- 
lung, 
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PICIORUL-LUNG 

Piciorul-Lung, nic munte, 864 

m. alt., la N.-V. de com. Stul- 

picani şi făcind parte din Ob- 
cina Măceşului, distr. Cimpu- 
lung. 

Piciorul-Slătioarei, colină, 923 
m. alt., între piraele Slătioara 

şi Voronrţ, distr. .. 

Piciorul-Şuşarței, mică culme 

muntoasă, ce se desprinde din 
Obcina saci, de. la hotarul 
Bucovineicu Rominia, și merge 
pină la culmea perpendiculară 
Brusturoasa, formînd hotarul 

între districtele Cimpulung şi 
Gurahumora şi avind o înăl- 
țime maximă de 1013 m. 

Pid-Derhen,(Sub-Demen) cătun, 
pendinte de satul de reşedinţă 
Plosca, com. rur. Plosca, distr. 
Vijniţa. 

Are 16 'case şi 52 locuitori, 
huţani gr. or. 

Piedecăuţi (Piedykoutz) cu Ţo- 
peni, com. rur., distr. Caţ- 
mah, aşezată în masă com- 

pactă, pe malul stîng al Pru- 

tului şi Berhomet-pe-Prut. 
Suprafaţa 10.27 km.*; po- 

pulaţia 1151 locuitori, ruteni, 
gr. or. şi puţini izraeliţi. 
__Se compune din 2 sate; 
Piedecăuţi şi Ţopeni; precum 
şi dintr'un cătun numit Izvoare. 

Prin bune drumuri comunale 
e legată cu Nepolocăuţi, Ze- 
leneii, Berhomet-pe-Prut, pre- 

cum şi cu drumul princip. Snia- 
tin-Cernăuţi, ce trece prin a- 
propiere. 

Are o şcoală populară cu 
o clasă și o biserică parohială 
cu hrarul „Sf. Apostol şi Ev. 
Joan“,'ambele în Piedecăuţi. . 

La'1776, nueraii unite aceste 
2 sale într'o singură comună 
Şi ca atare fie-care ăre isto- 
ricul săă aparte.   
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Piedecăuţi este menţionat 
intrun hrisov din 1691 al re- 
gelui polon loan al III-lea, 
care l-a dăruit unui general al 
său numit Holubowsli. 

La 1776 era în posesia boe- 
rului [lie Strișca. Numele său 
probabil, vine de la cuvintul 

romiînesc piedică. |. 

Pentru “Țopeni, v. “Țopeni, 
sat. 

În această comună se află 

un fierăstrău circular şi o fa- 
brică de, scînduri cu 2 gatere, 

o moară cu abur este în legă- - 
tură cu aceaslă fabrică. Pe 
lingă acestea mai funcţioncază 
aci şi o fabrică de spirt 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 631 hect. 
pămint arabil, 31 hect. fina- 

țuri, 21 lect. grădini, 21 hect. 
imașuri, 10 hect, heleştee. 

Se găsesc 67 cai, 338 vite 

“cornute, 607 oi, 225 porci şi 

39 stupi de albine. 

Piedecăuţi-Ţopeni, moșie, cu 
adm. part., distr. Coţman. 

Suprafaţa 2.41 km.2: popu- 
laţia 47 locuitori, în majori- 
tate izraeliţi, vestul ruteni și 
poloni. 

Pietrele-Arse, ic munte, 1020 

m. alt., între Piriul Caselor și 
izvoarele altor piraie, făcind 
parte din sistemul muntos” al 

Rărăului, distr. Cimpulung, 

Pietrele - Brusturosului, mie 

munte, 918 m. alt., făcind parte 

din culmea Brusturoasa, şi 

formînd hotarul în acest loc 

între districtele Cimpulung şi 
Gurahumora. 

Pietrele - Doamnei, grupă de 
stinci aflătoare pe masivul Ră- 

răului (v. Rărăul, lanţ muntos), 

1648 m., avind'ceva mai jos   

PILUGANI 

Și o ridicătură slincoasă deo- 
sebită, ce poartă numele de 
Piatra Albă. Se află de-asupra 
obârsiei Izvorului Alb (afl. al 
Moldovei), în apropierea oră- 
şelului Cimpulung. 

Pietrele-Roşi, munte, (1623 m.), 
ce-și trage acest nume de la 

țancurile roşiatice ale petroaic- 
lor din virful său şi ţine de 

Munţii Roşii (v. Carpaţii Bu- 
covinci). Este situat la hotarul 

dintre Rominia şi Bucovina, 

nu departe de localitatea Dorna 

Candreni. 

Pietroasa, sat, pendinte de com. 
rur. Tcodoreşti, distr. Suceava. 
Arc 559 locuitori, romini, de 

relig. gr. or. | 
Aci se aflau odinioară ca. 

riere de piatră, pe povirnişul 
muntelui Ursoaia, de unde se 

explică şi numele de Pietroasa. 

Pietroasa, tirlă, pendinte de 
moşia Voitinel, atenenţă a 

moşiei cu adm. part. Har- 
deggthal, distr. Rădăuţi. 

Pietroasa, firlă, pendinte de 
vatra com. Irătăuţul - Noi, 

distr. Rădăuţi. 

Pietroasa, complex de livezi şi 
păduri, la O. de com. rur. Te- 
reblecea, distr. Siret. 

Pietroasa, mic munte, 874 m. 

alt., la O. de comunele Mar- 
ginea şi  Horodnicul-de-Sus, 
distr. Rădăuți, 

Pietrosul, tirlă, pendinte de tir- 

gul Vatra-Dornci distr. Cim- 
pulung. 

Pilugani, cătur, pendinte de 

com. rur. Dorna- Căndreni, 
distr. Cimpulung. 

Are.7-case şi 27 locuitori.



PILUGANI 

Pilugani, cdtun, pendinte de 

com. rur. Poiana-Stampei, distr. 
Cimpulung. 

Are 207 locuitori. romini 

gr. Or. 

| Piluganii - Pralenilor, cătun, 

pendinte de com. rur. Dorna- 
Cândreni, distr. Cimpulung. 

Are 8 case şi 30 locuitori. 

Pîrcălab, îirlă, pendinte de 
moşia Şipot, atenenţă a moşiei 
cu adm. part. Izvor; distr. Ră- 

dăuți. 
Are împreună cu tirla Să- 

râta, 2 case şi 12 locuitori. 

Pîrtul-Brazilor, afluent, pe si. 

Moldoviței; izvorăşte de sub 
culmea Dealul Brazilor şi, o- 
dată cu pir. Fundoasi, se re- 

varsă lingă halta de drum de 

. Frumoasa, distr. Cimpu- 

na 

Pirîul-Cailor, cătun, pendinte 

de com. rur. Pojorita, distr. 

Cimpulung. 

"Are case şi 22 de locui- 
tori. 

Pirîul-Cailor, afluent, pe st. 

Moldovei, care își adună izvoa- 

rele sale de sub Munţii Munce- 

lului și se varsă in Moldova, 

în faţa com. Luisenthal (valea 

Luisii), distr. Cimpulung. 

Pirîul-Caselor, afluent, pe dr. 

Moldovei, ce izvoreşte de sub 

Obeina-Arşiţa şi Deulul Gră- 

mada şi formind Valea Case- 

lor, se varsă la cotitura Mol- 

dovei, mai jos de o! așul Cimpu- 

lung. 

Piriul-Cîrstei, mic afluent, pe 

dr. Putnei, care sc varsă în 

Moldova, distr. Cimpulung și 
izvoreşte în apropierea culme 

Dealul Tiniş.     
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Pîrîul-Colacului, pirîii, ce izvo- 
reşte de sub poalele muntelui 

Colacul şi se varsă în Bis- 
trița, lingă căt. Sinta-Maria, 
distr. Cimpulung. 

Piriul- Deii mie aflueni, pe st. 

Moldovei, răsare de sub mun- 

tele. Dealul Bota, nu departe 

de culmea Dealul Deii, care dă 

pe cealaltă parte naştere pir. 

Dea (ce se impreună cu Mol- 
doviţa) şi se varsă în Moldova, 

mal jos de com. Sadova, distr. 

Cimpulung. 

Pîrtul-Dornencei, a/luent, pe 

dr. Bistriţei, izvorește din a- 

propicrea muntelui Suharzelu 

şi se varsă în faţa all. din st. 

Bratia, mai sus de com. laco- 

beni, distr. Cimpulung. 

Pîriul-Floarei, rnic afluent, pe 

dr. Moldoviței, răsare de sub 

muntele Iezerel şi se varsă 
in Moldoviţa, mai sus de com. 

Vama, udind căt. Stirpitura, 

dinst. 

Pirîul-Flocei, afluent, pe dr. Mol- 
dovei, izvoreşte de sub Obcina 

Flocenilor şi se varsă în Mol- 

dova, mai sus de oraşul Cim- 

pulung, între gurile pir. Dea şi 

Selea, ce vin din cealaltă parte. 

Pîriul-Hazului, afluent, pe st. 

Dornei, izvoreşte de sub poa- 

lele muntelui Ouşor şi se varsă 

în Dorna, după ce străbate 

plaiurile: Piciorul Căndrenilor 

şi Pecerenii. 

Pîrîul-Hurgiş, mic afluent, pe 
st. Moldovei, izvorește de sub 
Runcul Prisecci şi se varsă 
in Moldova, mai jos de oraşul 

Cimpulung. | 

Pirîut-Izvorului, pirii, izvoreşte 

desub poalele muntelui Vultur 

PÎRÎUL-TRIFULUI 

şi impreună cu Pusta formeză 

lingă localit. Solca, distr. Ră- 
dăuţi, albia pir. Solca, ce se 

varsă în Suceava. 

Pîriul-Mazăre, câtun, pendinte 

de com. rur. Sadova, distr. 

Cimpulung. 
Are 10 case şi 24 locuitori.   

Pirîul-Lelei, mic afinent, pe st. 

Moldovei, ia naştere la poalele 

muntelui Prislop şi se varsă 
în Moldova, mai sus de oraşul 

Cimpulung. 

Pîrîul-Lersei, mic afluent, pe dr. 
pir. Humor, ce sc varsă înMol- 

dova (v. Humorul), răsărinul 

de sub poalele Runcul Arini- 

şului şi primind la rindul său 

piriiașul Larga. Desparte cur- 

gind Runcul Largci de Valeu- 

Largă, după care se impreună 

cu Humorul, mai jos de com. 

Mănăstirea Humorului, distr. 

Gurahumora. | 

Pîrîul-Livedei, piriă, izvoreşte 

din Transilvania și formează 

impreună cu izvorul Banului şi 

cu pir. Fasitici, pir. Coşna, 

care este afluent pe st. Dornei. 

Pîrîul-Luncei, paie afluent, pedr. 

„pir. Humorul, ce se varsă în 

Moldova (v. Humorul), izvo- 

reşte de sub muntele Rogoza Şi 

sc varsă în faţa Mănăstirei Hu- 

morului, distr. Gurahumora. 

Pirîul-Morit, tirlă, pendinte de 

com. rur. Sadova, distr. Cim- 

pulung. 
Arc 7 case şi 6 locuitori. 

Pîrîul-Rece, cătun, pendinte de 

com. rur, Slătioara, distr. Cim- 

pulung. - 

- Are 10 case şi 36 locuitori   Pirîul-Trifului, mic afluent, al



PiRÎUL-URSULUI 

pir. Boul ce se varsă în Mol- 
doviţa, izvorind de sub poa- 

“lele muntelui Măgura. distr. 
Cimpu-Lung (v. Boul). 

Pîrîul-Ursului, afluent pe dr. 

Moldovei, izvoreşte din păd. 
Ursului şi se varsă în Moldova, 

sub culmea Dealul Colacului, în 
„faţa văii Moroşan, formată de 

riulețul cu acelaş nume care 
vine din cea-l-allă parte, ' din 
spre Dealul Negru, distr. Cim- 
pulung . 

Pîrîul Zbranca, cătun, pendinte 
de com. rur. Sadova, distr, 
Cimpulung. 

Are 58 case.şi 149 locuitori. 

Plaievca, firlă, pendinte de 

satul Argel, distr. Cimpulung. 
„Are 3 case şi 16 locuitori. 

Plaiul, cătun, pendinte de com. 
rur. Iabloniţa, distr. Vijniţa. 

Are 246 locuitori, ruteni, 

gr. or. = 

Plaiul, cătun, pendinte de com. 
rur. Bănila - Moldovenească, 
distr. Storojineţ. 

Are 162 loc., romini gr. or. 

Piaiul-Mesticănişului, plaiă, ţine 
de culmea Mestecănești (v. Mes- 
tecăneşti, cul), şi este im- 
portant prin faptul că, avind 

înălțimea cea mai mică,ce se 
găseşte în partea zisei culmi, 

serveşte ca punct de trecere 

pentru şoseaua mare a Buco- 
covinei, ce leagă valea Mol- 

dovei cu cea a Putnci şi cea 

a Bistriţei-Aurii. 

Plaiul Muntelui, cătun, pendinte 
de com. rur. Slătioara, distr. 

Cimpulung. | 
Are 89 locuitori. 

Plaiul-Mustăţei, tirlă, pendinte |   
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de cătunul Măgura, com. rur. 
Breaza, districtul Cimpulung. 

Plaiul-Paltin, deal, 493 m., ce 

ţine de înălțimile Mihuceni (v. 
Mihuceni, . înălţimi) şi se gă- 
sește lingă Cuciur-Mare. distr. 
Cernăuţi. 

Plaiul - Şurâin, trecătoare, ce 
duce peste curmătura mun- 

telui Şurdin, mai sus de satul 

Şipot-Privat, distr. Vijniţa. Pe 
aci se văd încă bine urmele, 
adică serpentinele, unui drum 
vechiu, ce fusese construit de 
administraţia militară austriacă 
la ocupaţiunea Bucovinci din 
punct de vedere mai mult 

strategic şi care drum consti- 
tuia şi comunicaţiunea între. 
valea Siretului şi cea a Su- 
cevei. 

Plaiul - Vancin, plai, ţine de 
munţii Şurdin sau Racova. 
Peste acest plaiă trece o potecă 
de călărit ce porneşte de la dru- 
mul strategic vechii, astă-zi 
părăsit, din Pasul Şurdinului 
(v. munţii Şurdin sai Racova) 
cam în apropierea cătunului 

Bursucăiă şi după ce străbate 
valea piriului Zvarici (Izvoraş) 
şi străbate plaiul Vancin, trece 
prin valea Porculinului şi se 
coboară la Storeneţ Putila, 
distr. Vijniţa. Această potecă 
e frecventată mult de turişti 
pentru frumuseţile sale pito- 
reşti şi serveşte şi :ca drum 
de comunicaţiune, însă numai 
in timp de vară. 

Plamania, munte, 1130 m. alt, 
făcind parte din şirul muntos 
al Fusei, între piraele Lupoaei 
la V. şi Dragoșa la O. distr. 
Cimpulung. 

Plescinţe, cătun, pendinte de 
com. rur.Sergieni, distr. Vijniţa. 

  

  

PLEŞUL 

Are 24 case şi 96 locuitori, 
huţani, gr. or. 

Pleş, sat, disir. Gurahumora, 

așezat pe partea stingă a văii 
Humorului, puţin spre N. de 
com. Minăstirea Humorului. 

Suprafaţa 3.46 km. 2; popu- 
laţia 215 locuitori, poloni; re- 

lig. rom. cat. 
Este legat cu com. Minăsti- 

rea Humorului, printr'o şosea 
comunală bine întreţinută şi 
cu drumul princip. Cacica-Sol- 
ca, printrun drum distr. 

Este o colonie înființată la 

anul 1835 de Slovaci şi tran 
slormată în sat de sine stătă 

tor la 1848. 

Populaţia se ocupă cu pră- 
situl oilor şi mai ales cu es-. 
ploatarea pădurilor. 

Se găsesc 12 cai, 133 vite 

cornute, 15 oi, 56 porci. 

Pleşa, munte, (1329 m.) ce ţine 
de lanţul carpatin Şurdin sai 
Racova, în apropierea local. 

Seletin, distr. Rădăuţi. 

Pleşa, pădure, la O. de mun- 
tele Vancin, între comunele 

Şipot şi Storoneţ-Putila, distr. 
Vijniţa. i 

Pleşa, fîriă, pendinte de mo- 

şia cu adm. part. Şerăuţii-de- 
Sus, distr. Cernăuţi. 

Pleşniţa (Plesznitza), cătun, 
pendinte .de com. rur. Zelencu, 
distr. Coţman. 

Are 875 loc., ruteni gr. or. 

Pleşul, munte, (8+1 m. alt.), ce 

ţine de culmile laterale ale - 

lanţului carpatin Obcina-Mare 
sau Arşiţa (v. Carpaţii Buco- 
vinei) şi se află în apropiecea 
localităţii Cacica, distr.Rădăuţi, 
lingă hotarul cu distr. Gura- 
humora. |



PLETA 

Pleta, cătun, pendinte de Conia- 
tin, satul de reşetinţă al com. 

cu acelaș nume, distr. Vijniţa. 

Are 10 case şi 18 locuitori. 

Pieta, cătun, pendinte de satul 

Semacova, com. rur. Coniatin, 

distr. Vijniţa. 
Arc 7 case şi 33 locuitori şi e 

numai o parte din întreg că- 

tunul; cea-l-altă parte, purtind 

acelaş nume, depinde de satul 

de reşedinţă Coniatin. 

Ploce, firlă, pendinte de moșia 
cu adm. part. Hliboca, distr. 

Siret. 

Plosca, com. rur., distr. Vij- 

nița, aşezată pe afluenţi ai Ce- 

remuşului Alb, aproape cu ho- 

“tarul distr. Rădăuţi. 
Suprafaţa 69.06 km.*; po- 

pulaţia 1012 locuitori, huţani 
şi ruteni gr. or., şi un mic 

număr de izracliţi. 
Se compune din: 1) satul 

de reşedinţă Plosca aşezat pe 

piracle Plosca şi Lostun, a- 

fluenţi ai riului Putila, care la 
rindul săi este afluent al Ce- 

remuşului Alb; numără, îm- 

preună cu tirla Suşici, 76 locui- 
tori și are ca cătune: Bahna, 

Budin, Hrebin, Comarne, Cras- 

nei, Losova, Minte, Na Plosca, 

Pid Demen, Polenc, Ciuchiv- 

schi Gruni, Rozicinei, Şerochii, 

“ipcenca, Vijenca,  Voloschii 
Gruni, Za Ploscu (v. fie-care); 

şi 2) satul /alovicioara (v. 

Talovicioara, sat). 

Satul de reşedinţă este stră- 
bătut de drumul districtual 

Storoneţ - Putila - Seletin, care 

trece peste plaiul Plosca. 

„Areun oficiti'poştal; o şcoală 

populară cu o clasă şi o bi- 
serică parohială cu hramul 

-„Sţii. Ap. Petru şi! Pavel. 
Comuna s'a înten:ciat mai 

înainte de 1501, cind este men- 

    
Plosca-Cameral, 
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ționată, pe teritoriul numit 

Braniștea, care aparţinea mi- 
năstirei Putna. 

La 1776 era în stăpinirea 

mazilului Gafenco. Pină în al 

50-lea an al secolului trecut de- 
pindea de com. Storoneţ-Pu- 
tila, 

Aci sc află o ecluză de artă 
pentru hăituitul plutelor pe 

vreme de secetă. Una mai mică 
se găseşte la depărtare nu toc- 

mai însemnată. 
Populaţia se ocupă cu pră- 

sila vitelor și cu plutăritul. 
Comuna posedă 96 hect. pă- 

mint arabil, 1615 hect. fina- 
ţuri, 8 hect. grădini, 182+ hect. 
imaşuri, 725 hect. pocni şi 

4164 hect. păduri, 
Se găsesc 170 cai, 743 vite 

cornute, 1371 oi, 342 porci 
şi 73 stupi. 

Plosca, firlă, pendinte de moşia 
cu adm. part. Putila, distr. Vij- 
niţa. | 

Are 3 case şi 13 locuitori. 

Plosca, mic afluent, al pir. Pu- 

tila. Izvoreşte sub poalele mun- 
telui Plosca şi sc varsă în riu- 
leţul Putila, lingă com. Plosca, 

distr. Vijniţa. 

Plosca, plai, (986 m.), ce îm- 
preună culmea Stăvioare (v. 
Carpaţii Bucovinei, cu munţii 
Şurdinului şi leagă în ace- 
laşi timp valea Putilei cu 
cea a Sucevei. Peste acest 
plai duce un drum bun şi: 
foarte frecuentat, ce reprezinta 

linia de comunicaţie între Tran- 
silvania şi Galiţia, adică valea 
Sucevei şi cea a Ceremuşului. 

cătun, pen- 

dinte de com. rur. Seletin, distr. 

Rădăuţi. 
Are 249 locuitori, huţani 

gr. or. a     

PODIȘOR 

E aşezat la poalele Plaiu- 
lui Satel. 

Plosca-d'asupra - pirîului - Hai- 
nar, (Plosecza Nad Haina- 
riwskim Potokom), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Chiseliţeni, 
distr. Vijniţa. : 

Are 9 case şi 32 locuitori. 

Ploscea, (Ploszeza), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Chiseliţeni, 
distr. Vijniţa. 

Are 11 case şi 56 locui- 
tori. 

Ploschii, cătun, pendinte de 

com. rur. Sergieni, distr. Vij- 

niţa. 
Are 9 case şi 38 locuitori. 

Ploşniţa, tirlă, pendinte de 

- cătunul Măgura, com. rur. 

Breaza, distr. Cimpulung. 

Plotoniţa, piriiaș, care împre- 

ună cu piriiaşul Slătioara lor- 

mează afluent ce se revarsă 

în pir. Gemine: (v. Gemine), 

răsărind de sub Obcina Boul 

şi Arşiţa Caprei. 

Podeni, tirlă, pendinte de moşia 

cu adm. spec. Bosancea, distr. 

Suceava. 

Podeni, deal, distr. Suceava, 

300 m. alt., la N. de tirla cu 

cu acelaș nume. 
Are 2 case cu 12 locuitori. 

Podirei, cătun, pendinte de com. 

rur. Vicovul-de-Sus, distr. Ră- 

dăuţi. 
Arc 5 case şi 24 locuitori. 

Podişor, baltă, distr. Suceava, 

între tirla Strimba şi ferma Par- 

zic, la poalele dealului Strimbu. 
Este alimentată din bălțile din 
N. Bulai şi Nica. Apa sa se 
scurge în piriul Roşia.



PODIŞUL. MOLDOVEAN 

Podişul-Moldovean, platoi, de 
care ţin dealurile din stinga 
Siretului, Se întinde în Buco- 
vina pe spaţiul cuprins! de 
cursul acestui riu, pină la tre- 
cerea sa pe teritoriul Romîniei, 

Podul-Tolovei, firiă, pendinte 
de com. rur. Ioseffalva (To- 
lova), distr. Gurahumora. 

Podul-Răă, cătun, pendinte de 
com. rur. Pojoriia, districtul 
Cimpulung. Sa 

Are 2 case şi 5 locuitori, 

Pohaneşti, cătun, pendinte de 
com. rur. Şipot, distr. Rădăuţi. 

Are 315 locuitori, huţani 
gr. or. 

Pohaneşti - Arşiţa, tirlă, pen- 
dinte de satul de reşedinţă 
Șipot, com. rur. Şipot, distr, 
Rădăuţi. 

Pohaneşti - Gheza, tirlă, pen- 
dinte de satul de reședință 
Șipot, com. rur. Șipot, disir, 
Rădăuţi, 

Pohaneşti-Prosari, tiriă, pen- 
dinte de satul de reședință 
Șipot, com. rur, Şipot, distr. 
Rădăuţi. 

Pohaneşti-Taşuliţa, tirlă, pen- 
dinte de com. rur, Şipot, distr. 
Rădăuţi, | 

Are 2 case și 9 locuitori. 

Pohar, cătun, pendinte de com, 
Argel, distr. Cimpulung. 

Are Îi case şi 47 locuitori. 

Pohar, cătun, pendinte de com. 
rur. Sergieni, distr. Vijniţa. 

Are 7 case şi 27 locuitori. 

Pohonicioara, piriâti, afluent pe 
dr. Sucevei, îşi adună apele 

„Sale sub masivul muntos Sza- 
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laszy Welyky, şi se revarsă 
in Suceava, mai sus de căţ, 
Illa, jud... .. 

Pohorlăuți, corn. rur.,  distr. 
Coţman, așezată în masă com- 
pactă, lingă un lac, din care 
izvorăşte Piriul Negru. 

Suprafaţa 9.60 km.*; popu- 
laţia 1859 locuitori ruteni, 2 
părţi gr. or. și o part. gr. cat. 

Este străbătută de drumul 
princip. Sadagura şi Cernăuţi- 
Uscie Biskupie (Galiţia); prin 
drumuri de ţară, este legată 
cu com. învecinate. 

Arc o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae“. 

Această comună este men- 
ționată, pentru prima dată, în 
1451. La 1:60 a lost vindută 
de Manuel Globnicovici, logo- 
fătului Mihail. La 1766-—67, 
sau așezat aci numeroşi cmi- 
granţi din Galiţia. La 1776 
cra proprietate a Comornicului 
Bognischi. 

In această localitate se află 
4 grote, din cari curg piriiaşe 
şi unde se crede c'ar fi locuit 
hoți. Una din ele mai mare 
se crede c'ar [i servit de ascun- : 
zătoare locuitorilor vechiului 
sat Pohorlăuţi, darimat cu 
ocazia unui război dintre Turci 
şi Poloni. Din acel sat n'a 
rămas de cit o cruce de piatră, 
unde se crede c'a fost biserica. 

Populaţia sc ocupă cu agri- 
cultura și cu creșterea de vite, 
Comuna posedă 1342 heet. 

pămint arabil, 4 hect. finaţuri, 
64 hect. grădini, 38 hect. ima- 
Șuri, 11 hect. 50 a. păduri, 
21 hect. bălți, a 

Se găsesc 139 cai, 2*8 vite 
cornuic, 719 oi, 112 porei Și 
55 stupi. 

Pohorlăuţi, moșie, cuadm. part., 
distr. Coţman. 
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Supralaţa 5.70 km.?; popu- 
laţia 156 locuitori, ruteni, po- 
loni şi izraeliţi; rutenii sunt 
gr, cat., gr. or. şi rom. cat. 

Poiana, sat, pendinte de com. 
rur. Reusenii, distr. Suceava. 

Are 149 locuitori, toți ro- 
Mini, gr. or. 

Poiana-Alexi, conaplex de fina- 
Juri, între muntele Sterpar la 
N. şi pir. Putna la $., distri 
Cimpulung. 

Poiana-Bucşoiţei, cătun, pen- 
dinte de com. rur. Bucşoaia, 
distr. Cimpulung. 

Are 6 case şi 37 locuitori, 

Poiana - Bucului, mie masiv 
muntos, (564 ,m.), care des-! 
parte vl. Soloneţului, afluent 
al Siretului, de sorginţile Bilca 
Mare şi Bilca Mică. Peste 
Poiana-Bucului trece drumul 
districtual de la Vircov la 
Storojineţ. 

Poiana-Cicinilor, poiană, distr. 
Cimpulung, 987 m. alt., la poa- 
lele deN. ale dealului Corhana: 

Poiana-Ciungi, poiană, distr. 
Cimpulung, 1515 m. alt., la 
poalele de SV. ale muntelui 
Giumălăă. o 

Poiana-Crucei, inălținae, ce ține 
de munţii Obcina Feredeul şi se 
găseşte lingă local. Putna şi 
mănăstirea Suceviţa, distr. Ră- 
dăuţi, avind o înălţime de 
1092 m. . 

Poiana - Ferului, distr. Cimpu- 
lung, 1136 .m. alt, la N. de 
muntele Obcina-Mare, 

Poiana - Floarţei, distr. Cimpu- 
lung, la N. de dealul Saălă- 
truc,



POILANA-FLOCEI 

Poiana-Flocei, tirlă, pendinte 
de com. rur. Ostra, distr. 

Cimpulung. 
Arc 12 case şi 63 locuitori. 

Poiana-Frasinului, poiană, la 

SV. de com. rur. cu acelaş 

nume, distr. Cimpulung. 

Poiana-Haciungul, munte, 940 

m. alt., din care izvorăşte pi- 
riul Voitinel şi făcind parte 
din culmea Alunişului, ramif. 
muntoasă Obcina Mare, distr.. 
Rădăuţi. 

Poiana-Humorului, punte, 1433 
m. alt., distr. Cimpulung, între 
piriul cu acelaş nume la O,, 
pîriul Deacu la V. şi dealul 
Şuvarului la S$. 

Poiana - lovăneştilor, poiană, 

aşezată pe piriul 'eşna la N., 

distr. Cimpulung, 

Poiana-Negri, cdtun, pendinte 
de :com. rur. Dorna-Candreni, 
distr. Cimpulung. 
„Are 20 case şi 77 locuitori, 

romini gr. or. 

Poiana - Oalei, poiană, distr. 
Cimpulung, la N. de pădurea 
Argcstru şi la S..de muntele 

Obcina Marc. 

Poiana Părului, :culre, ce ține 

de lanţul carpatin Obcina Mare 

sau Arşiţa (v. Carpaţii Buco- 

vinci) şi se întinde de la:mun- 

tele Sihloaia pină la piscul cu 

acelaş nume, ce formează ho” 
tarul între distr. Cimpulung și 
Gurahumora (1173 m.) şi se 
întinde în direcţie paralelă cu 
sistemul acesta muntos spre 

valca Moldoviței. - 

Poiana Mărului, sat vechii, ce 
se crede că ar fi existat pe 

locul: cu acelaş nume: pendinte 
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ază de cătunul Dragoşa, com. 

rur. Frumosul, distr. Cimpu- 

lung. 

Poiana Micenilor, poiană, distr 
Cimpulung, între isvoarele pir. 

Putna la N. şi Ruşca la S. 

Poianna-Micului (sai Buchen- 

“hain), com. ru, distr. Gura- 
humora, aşezată d'alungul văii 
Humora, spre N-V. de com. 

Minăstirea' Humorului. 

Suprafaţa 23.70 lkm2; po- 
pulaţia 1222 locuitori, parte 

poloni, parte germani; relig. 

rom, cat. 

îste legată de com. minăs- 

tirea Humora, printr'un drum 
mare 'comunal; iar cu Solca 

şi cu Suceviţa, numai printr'un 

drumeac de călărit. 
Arc.oşcoală şi o biserică 

rom. cat. 
Aparţinea odată Minăstirii 

Humorul. In anul 1838, sa. 
aşezal aci o numeroasă colo- 
nic de germani din Boemia şi 
de Slovaci. La 1844 a.devenit 

comună de sinc stătătoare. 
Numele de Buchenhain "isa 

dat de către -coloniști, după 
pădurile de fag ce se găseaii 

aci, 
Aci s'au găsit 3 topoare din 

periodul ncolitic. 
Populaţia se: ocupă cu creş- 

terea vilelor,"cu stinăria şi cu 

exploatarea de păduri. 
Se găsesc 39 cai, 987 vite 

cornute, 267 :oi, 205 porci, 18 

stupi. 

Poiana-Micului, nzoșie, ce :ţine 
de corpul moşiei cu adm. spec. 

Gurahumora, distr. Guraho- 

mora. 
Arc.o 'casă :şi 5 locuitori. 

Poiana Meşnei, poiană, din care 
izvorește piriul Teșniţa, situată 
între cătunul La Runculla S$.   

POIANA-STAMPEI 

şi Faţa Tătarului la N., distr. 

Cimpulung. 

Poiana-Primăvăraticei, poia- 
nă, distr. Storojineţ, mărgi- 
nindu-se în partea de N. cu 

Păd. Fintiniţa şi în partea de 
S. cu Muncel. 

Poiana-Sîrbului, distr. Cimpu- 
lung, la poalele de $. ale mun- 

telui Măgura Bătrină şi la 
capătul lanţului muntos Ob- 
cina Ursului, 

Poiana - Stampei, com. rur., 

distr. Cimpulung, aşezată pe 
partea stingă a riului Dorna. 

Suprafaţa 68.78 kma; popu- 

laţia .1073 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Se compune din vatra satu- 

lui, cu 136 locuitori, aşezată pe 

piriul Dornişoara și din cătu- 
nele: Gura Coşnei, La Runcu, . 
Muncel, Pilugani, Praleni, Ro- 
maneşti, 'Lătari :şi “Peşna (v. 
fic-care). | 

Este străbătută de.drumul 

princip. Vatra Dornei-Poiana 
Stampei, care trece .apoi în 
Ungaria. 

Are un oficii poştal, o şcoală 

populară cu o clasă şi-o bi- 
serică locală -cu hramul „S-ţii 
Arh. Mihail şi Gavril“. 

La 1776, teritoriul pe care 

'seaflă această comună depin- 

dea de Dorna. 

Spre S-V. de această loca- 
litate, pe teritoriul Transilva- 

nici, se găseşte trecătoarea 

Bărgăului. 
Populaţia se ocupă cu -pră- 

sila de oi şi de vite mari, cu 

slinăria:şi cu exploatarea pă- 
durilor. 

Comuna posedă 11 .hect. 50 
a. pămint arabil, 1070 finaţuri. 

1 hect.:grădini, 540 hect.ima- 
„şuri şi 5116 heci, păduri. 

Se găsesc ;145 cai,:1800 vite



POIANA-STÎNIŞOARA 

cornute, 512 oi, 303 porci ŞI 
18 stupi de albine. 

Poiana-Stînişoara, 790-905 m. 
alt., făcînd parte din culmea 
secundară Alunişul, între mun- 
tele Alunișul şi Poiana Ha- 
ciungul, distr. Rădăuţi. 

Poiana-Şuvarului, poiană, distr. 
Cimpulung, la S. de dealui cu 

„acelaş nume şila N. de mun- 
tele Butea Armanului. 

Poiana -Țiganului, poiană, la 
S-V. de Poiana Teşna şi în a- 
propiere de cătunul Piluganii- 
Pralenilor, distr. Cimpulung. 

Poiana-Ursului, poiană, distr. 
Cimpulung, la hotarul său de 
în parte de N. a complexului 
Orata Mare. 

Poieni, com. rur., distr. Gura-: 
humora, aşezată pe o vălcea, 
la confluența ei cu piriul Ra- 
cova, între Solca, Botuşana, 
Arbora şi Cacica. 

Suprafaţa 13.81 lkm.*; po- 
pulaţia 1382 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Prin şosele comunale este 
legată cu comunele învecinate 
și cu drumurile distr. și prin- 
cipale ce trec prin ele. 

Are o şcoală populară cu 
o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Naşt. M. D.e, 

Populaţia se ocupă mai ales 
cu creşterea vitelor, 
Comuna posedă 894 hect. 

pămint arabil, 283 hect. fina- 
țuri, 13 hect. grădini, 190 hect, 
imașuri, 177 hect. păduri. 

Se găsesc 110 cai, 834 vite 
cornute, 848 oi, 990 porci Şi 
186 stupi. _ 

Poieniţa, deal, 502 m,, ce ţine 
de regiunea deluroasă dintre 

„ Prut şi Ceremuș,“ 
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Poieniţa, poiană, pe un mic 
platou (502 m.), distr, Storo- 
jineţ, spre N. de Storojineţ şi 
spre S. de Broscăuţul-Noii. 

Poieni-pe-Siret, saţ, distr, Siret, 
aşezat pe o vălcea la hotarul 
țării cu Romiînia. 
Suprafaţa 6.32 km.; popu- 

laţia 500 locuitori, romini; re- 
lig. gr. or. 

Prin drumuri de ţară este 
legat cu comunele vecine: Stă- 
neştii-de-Jos, Tereblecea şi ŞI- 
năuţii-de-Sus ; ţine de Şcoala 
din Stăneştii-de- Jos ; are o 
biserică filială cu hramul „Sf. 
Dumitru“, atenență a paro- 
hici din Stăncştii-de-Sus, 

Populaţia se ocupă cu a- 
gricultura şi cu creşterea vi- 
telor. 
„Posedă 342 hect, pămînt 
arabil, 81 hect. finaţuri, 7 hect. 
50 a. grădini, 28 hect. imașuri, 
157 hcct. păduri. 

Se găsesc 33 cai, 236 vite 
cornute, 84 oi, 103 porci, 48 
stupi. 

Pojorita, com. rur., distr. Cim- 
pulung, așezată la intersecţia 
riului Moldova cu piriul Putna, 
între Cimpulung şi Fundul 
Moldovei. 

Suprafaţa 100.39 km.; po- 
pulaţia 1540 locuitori romiîni | 
Şi puţini germani şi izraeliţi ; 
relig. gr. or. pentru majo- 
ritate. 

Se compune din: 1) satul 
Pojorita pr. zis, care împreună 
cu tirlele atenanțe: Giuma- 
lăă, Frumosul, Gura-Pojoritei, 
Spărtura şi Valea Stejar, are 
1143 locuitori; 2) cătunele Fun- 
dul Pojoritei, Fundul „Putnei, 
Izvorul, Piriul Cailor, Peceşti, 
Poduul Râă, Runcul, şi Valea 
Pojoritei; 3) tirla Hirna (v. 
fic-care). 

Pojorita se află la unirea 

  
  

  

POLENSCHII 

celor 2 drumuri: unul distr. 
Breaza-Pojorita și altul prin- 
cip. Iacobeni-Cimpulung. Este 
staţie de drum de fer, a liniei 
Cîmpulung-Vatra-Dornei, Are 
un oficiă poştal; o şcoală po- 
pulară cu o clasă şi o bise- 
rică parohială cu hramul „Sf. 
Niculae“. Are două societăţi 
de economie, una rominească 
şi alta germană. Are mori şi 
ferestrae insemnate cu ateliere 
de industrie de lemn. 

Aci s'a înființat o colonie 
germană la 1805, cu ocazia 
instalării minelor de aramă Și 
de fer, la Piriul Cailor. Aceste 
mine încetînd de a mai exista, 
locuitorii se ocupă cu feres- 
tegia şi cu agricultura. In lo- 
cul minelor părăsite sa înfi- 
inţat aci un stabiliment pentru 
fabricarea aşa numitei lini de 
lemn. Afară de asta există aci 
Şi vărniţi însemnate, 

Localitatea are pe lingă o 
poziţie foarte pitorcască şi a-: 
vantagiul că este ferită de vin- 
turi, în cit se bucură de o ve- 
getaţie extraordinară mai ales 
în pomi roditori. 
Comuna posedă 128 hect, 

pămint arabil, 1664 hect. fi- 
naţuri, 25 hect. grădini, 930 
hect. imașuri, 972 lect. poeni, 
6610 hect. păduri. 

Se găsesc 151 cai, 873 vite 
cornute, 2000 oi, 325 porci şi 
62 stupi de albine. 

Pojorita, moșie, cu adm. spec., 
distr. Cimpulung, lingă com. 
rur. cu acelaş nume. 

Suprafaţa 4.41 km; popu- 
laţia 611 locuitori în majori- 
late germani. restul romini, 
izracliţi, poloni ş. a.; relig. rom. 
cat. pentru majoritate, ev., gr. 
or. şi mosaică pentru rest, 

Aro o şcoală cu 1 clasă. 

Polenschii, cătun, pendinte de
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POLIANA 

satul Ialovicioara, com. rur. | 
Plosca, distr. Vijniţa: 

Are 9 case şi 32 locuitori. ! 
i Porculenii, cătun, pendinte de 

pendinte de : 
Moldove- : 

Poliana, câtun, 

com. rur. Bănila 
nească, distr. Storojineţ. 

Are 69 locuitori romiîni şi 
ruteni gr. or. Aci e o biserică 

filială 'cu hramul „Lănlţarea 
St. Cruci“, atenenţă a parohiei 
din Stănești de Sus, pe Cere- 
muş. 

Polonenca, cătun, pendinte de 
„satul Argel, distr. Cimpulung. 

Are 18 case și 72 locuitori 
huțani şi romini gr. or. 

Poloniştea (Polonenca), pisc de 
munte, ce ţine de lanţul car- 

-patin Obcina Mare sau Ar- 

şița şi se află la N. de piriul 
Argel, nu departe de localită- 

țile Ruşii Moldoviței şi Mol- 
dova (Suliţa) distr. Cimpulung 
(1165 m.). 

Pontul Euxin, (vezi Hilgea). 

Popenii, cătun, pendinte de tir- 

gul Vatra-Dornei, distr. Cim- 
pulung. 

Are 106 locuitori romîni. 

Porcăria, o fundătură încon- 

jurată de toate părţile de ra- 
mificaţiuni de coline, la hotarui 
de S. al distr. Storojineţ, între 
com. Corceşti şi cele două 
“Crasne. Are ca vecinătăţi, Păd. 
Lespezi la E. şi Ursoaea la V. 

Porcescul, câtun.. pendinte de 

com. rur. Breaza, distr. Cim- 
pulung. Este așezat pe piriul 
Breaza mai sus de Runcu. 

Are 243 locuitori romini 
gr. or. 

Porcescul, piriă, mic afluent 

„pe dr. Moldoviței (Argel) ră- 

6231.— Dicționarul Bucovinei 
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sare de sub Culmea Rădva- 
nului, distr. Câmpulung. 

satul Putila, com. rur. Storoneţ- 

Putila, distr. Vijniţa. 

1! Are 201 locuitori huţani, 
-gr. or. 

Porculenii, firlă, pendinte de 

vatra satului Storoneţ, com. . 
rur, Storoneţ-Putila, distr. Vij- 
niţa. 

Porculinul, piriă, afl. al riuleţu- 
lui Putila, ce se varsă în Cere. 

muş (v. Putila). Răsare sub 
poalele muntelui Vancin, şi 
se revarsă în Putila, mai jos 
de locolit. Serghieni, distr. Vij- 
niţa. 

Pozaharici sai Zaharici (rut. 
Podzaharycz), corn. rur., dis- 

trict. Vijniţa, aşezată pe Cu- 
remuş, între Răstoaceşi Rivna. 

Suprafaţa 10.95 km.?; po- 
pulaţia 1.075 locuitori huţani, 
ruteni; relig, gr. or. 

Se compune: 1) din satul 
de reşedinţă cu acelaş nume, 
care arc 762 locuitori şi care, 
pe lingă vatra satului cu 563 
locuitori, mai are şi cătunele 
Haroviv Smuhar (v. fiecare); 
2) din satele: Malineşne și 
Mejebrode (v. fiecare). 

Este nu departe. de drumul 

distr. Vijniţa-Storoneţ-Putila; 
are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „St. Vasile. 

La 1776, era cătun, tot sub 
această dublă numire, 

Populaţia, formată din hu- 
țani, sc ocupă cu prăsila de 
vite, cu esploatarea păduri- 

„lor şi cu plutăritul pe Ceremuș. 
Comuna posedă 72 hect. pă- 

mint arabil, 275 hect. finațuri, 

42 hect.. grădini, 75 hect. ima- 
șşuri, 567 hect. păduri.   

PRELIPCEA 

Se găsesc 10 cai, 217 vite 
cornute, 619 oi, 110 porci. 

Pralenii, cătun, pendinte de com. 

rur. Poiana - Stampei, distr. 
Cimpulung. 

Are 118 locuitori, romini, 
gr. or. 

Prasca, piriă, afl. pe dr. Mol- 
dovei, ia naştere sub dealul 

Prasca şi se varsă în Mol- 
dova, mai jos de com. Pojorita; 
udind căt. Fundul-Pojoritei. 

Preditul - Mijlocii, (Brădetul), 
tirlă, pendinte de moşia Ho- 
rodnicul-de- Jos, atenenţă a mo- 

şiei cu adm. part. Hardeggthal, 
distr. Ră dăuţi. 

Preditul-Noă, (Brădetul) locali- 

tate cu herghelie, pendinte de 
moşia Horodnicul-de-]Jos, atc- 

nanţă a moşiei cu adm. part 
Hardeggthal, distr. Rădăuţi 

Preditul-Vechiă (Brădetul), her- 
ghelie, pendinte de moşia Ho- 
rodnicul-de-]Jos, atenanţă a mo- 
şiei cu adm. part. Hardeggthal, 
distr. Rădăuţi. 

Prelipcea (Prelipeze), corn. rur-., 

distr. Coţman, aşezată la is- 
-vorul unui piriiaș, la o depăr- 

tare de 2 km. de malul drept 

al Nistrului, între comunele 

Luca şi Babin. 

Suprafaţa 7.00 km?; popu- 
laţia 856 locuitori, ruteni, gr. 

or, 
Prin drumuri de ţară, co- 

munică atit cu localităţile con- 
riverane, sus numite, cit și cu 

drumul principal Crişceatec- 
Horodenca (Galiţia). 

e pe platoul pe care este 
aşezată Prelipcea, este trasată 

„0 linie, ce descrie o curbă 
foarte mare şi merge parte 
prin stinci, în Jos spre Nistru. 

2



PRELIPCEA 

-- Are o'școală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Adormirea Maicei 
Domnului“. Aci se afla şi un 
pastorat protestant, pină la 

1715, cînd a fost desfiinţat. 
La 1776, aparţinea stolnicului 

Iordache Manole şi se numea 
încă Niemcina, numire care, 
de atunci, a dispărut. 

A fost întemeiată, in anul 
- 1760, de contele Stanislau Po- 

niatowsli, cu colonişti germani 
aduşi din Elbing şi Breslaă. 
Giîndul lui era, să formeze un 

„ oraş industrial, însă nu reuşi. 
- Încă din 1774, această colonie 
- începu să decadă, iar la 1790 
..Sa disolvat. ca totul. 

În această localitate s'au 
găsit, de repetate ori, obiecte 

- din virsta preistorică. 
Din carierele de piatră, ce 

se găsesc în apropiere, se scot 
plăci albe şi roşii de gresie. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 
Comuna posedă 1693! hect. 

pămint arabil, 18 hect. finaţuri, 
84 hect. grădini, 145 hect. ima- 

„ Şuri, 210 hect. păduri, 
Se găsesc 104 cai, 216 vite 

cornute, 33 oi, 83 porci şi 43 
stupi de albine. 

Prelipcea, moșie, cu adminis- 
traţie : particulară, , distr. Coţ- 
man. 

Suprafața 5,31 km?*;: popu- 
laţia 72 locuitori, ruteni în ma- 

„„Joritate, restul poloni ŞI is- 
- raeliţi; rutenii sint gr. cat., gr 

or... ŞI rom. cat. 

Cuprinde pe lingă moșia 
Prelipcea, proprii zisă, şi tir- 

“Iele: Luh, Lucasivca (Luka- 
siwlsa), Slimuziuca (Slimuziw- 
ka) Şi Vimohiv (W ymohiw), 

- Prelogul, deal, 462 m, alt, la V, 
de localitatea” Botuşenila, distr. 

„ Siret, | 

Presecărenii, com. rur., 

"ţuri, 
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distr. 
Storojineţ, aşezată pe ţărmul 
sting al Siretului, aproape de 
confluenţa celor două Sirete. 

Suprafaţa 4.19 km?; popu- 
laţia 674 locuitori, romini, rel. 
gr. or. 

Este străbătută de. drumu- 
rile distr. Storojineţ-Petricean- 
ca şi Carapciu-Oprişeni: haltă 
a liniei ferate Berhomet-HIi- 
boca. 

Ține de şcoala pop. din Ca- 
rapciu; are o biserică paro- 
hială cu hramul „St. loan 
Botezătorul“, avind sub de- 
pendenţa sa biserica filială din 
“Carapciu si cătunele Strim- 
tura şi Deleni. 

Aci, pe valea Siretului, s'aă 
găsit numeroase obiecte din | 
epoca de piatră şi de bronz. 

Are o fabrică de spirt, 
Populaţia, se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor, 
Comuna posedă 1061 hect, 

pămint arabil, 150 hect. fina- 
6 hect. 50 a. grădini, 

110 hect. imașuri, 765 hect, 
păduri. 

Se găsesc 27 cai, 277 vite 
cornute, 44 oi, 76 porci, 73 
stupi de albine. 

nistraţie specială, distr. Storo- 
jineţ. 

Suprafaţa 18.08. lkm*; popu- 
laţia 87 locuitori, în majoritate 
romini; relig. gr. or. pentru | 
majoritate, mosaică ŞI rom. 
cat.. pentru rest, 

Prevorochii, com. rur., distr. 
Siret, aşezat, la isvorul piriului 
între Stăneştii. de-Jos şi Tără- 
şeni. 

- Suprafaţa 9.86 km; 
laţia 645 locuitori, romini; rel. 
gr. or.. 

Prin drumuri de ţară comu- 
nică cu comunele. vecine sus 

    

    | Pribanul, 

Presecărenii, moșie, cu admi- | 

popu- 

Pripasna, 

  

PRISLOP 

menţionate: ține de școala şi 
biserica din Tăraşeni. 

Această comună este menţio- 
nată într'un hrisov din 17 Mar- 
tie 1418, prin care Alexandru 
cel Bun confirmă dania făcută 
de boerul Bril, minăstirei Mol- 
dovița. 

Ştefan cel Mare, prin pri. 
sovul din 26 August 1503, 
recunoaște numitei minăstiri 
posesiunea, pe care, pină la 
secularizare, a-păstrat-o asupra 
acestui sat. La 1780, a fost 
unită cu Stăneştii. 

Populaţia se ocupă cu agri. 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 535 heect. 

de pămint arabil, 127 hect. fi- 
naţuri, 6 hect. grădini, 105 hect, 
imașuri şi 192 hect. păduri, 

Se găsesc 37 cai, 281 vite 
cornute, 18 oi, 157 porci şi 56 
stupi de albine, 

cătun vechiu, pen- 
dintede com. rur, Ropcea, 
distr. Storojineţ. 

Pripasna, piriiaș, ce răsare 
lingă com. Stroești, distr. Su- 
ceava, și, impreunîndu-se lingă 
sat. Zahareşti cu piriiașul Tre- 
pare, formează impreună albia 
pir. Hraniţa. udind com. Li- 
teni, distr. Suceava. 

“tirlă, pendinte de 
moşia Stroeşti pr. zisă, ate- 

„ Nenţă a moşiei cu adm. spec. 
„ Stroești, distr. Suceava. 

' Prisaca, numire rom. a moşiei 
cu adm. spec. Fisenaiă, distr, 

. Cimpulung. 

Prislopul, cdt., pendinte de com. 
rur. Cirlibaba, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 18 case și 72 locuitori, 

Pristopu, mio munte, 833 m,
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alt., făcind parte din ramifica- 
ţiile culmei Brusturoasa avind 

la piciorul săii de S, şi o poiană 
cu acelaş nume, în apropierea 
localităţei  Dorotea-Plotoniţa, 

distr. Cimpulung. 

Prislopul, munte, 1171 m. alt., 

din care isvorăşte piriul Lelci, 
la S. de muntele 'Tomnaticul, 
ramificaţie a coamei muntoase 
Obcina-Feredeul, distr. Cimpu- 
luag. 

Prislopul, munte, ce ţine de 

culmile laterale ale lanţului 
carpatin Obcina Mare sai 
Arşiţa (v. Carpaţii Bucovinei) 
se află nu departe de satul 

Ciumărna, distr. Cimpulung, 

are 1181 m. alt. şi formează 

„hotarul între districtele Cimpu- 
lung şi Rădăuţi. 

Prislopul, poiană, la poalele de 
S. ale muntelui cu acelaş nume 
Şi la N. de piriul, Brusturoasa, 
distr. Cimpulung. 

Propasna, 

de com. rur. Hliniţa, distr, 

Storojineţ, în partea dreaptă 

a piriului Hliniţa, între com. 
Hliniţa şi Dracineţ. Aci s'a 
găsit un frumos pumnal de 
bronz şi virfuri de săgeți. 

Properul, cătun, pendinte de sa- 
tul Stebne, com. rur. Stebne | 

„cu Spetchi, dtstr. Vijniţa. 

Are 13 case şi H1 locuitori. 

Prosenca, poiană, distr. Storo- 

Jineţ, “ aparţinind com. rur. 
Bănila: Moldovenească şi măr- 
ginindu-se la N. cu Seliştora şi” 
pir. Hovineţul. la V. cu pir. 

Senu, la E. cu pir;. Crivăţul 
Şi la $. cu siretul mic. 

Prundul, teritorii, pe care s'a 
întemeiat” com. de azi Margi- 
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nea, distr. Rădăuţi (v. Mar- 
ginea și Volovăţ): 

Prutul, rit, isvoreşte din Galiţia 
de sub clina nordică a culmei 
Cernahora, nu departe de 
'obirşia Nistrului. EL. atinge în 
apropierea localit. Orăşeni te- 

ritoriul Bucovinei şi formează 
de aci în cursul săă, indreptat 
spre S., hotarul între Galiţia 

și Bucovina pină la com. Ne- 
polocăuţi, unde începe apoi a 

traversa Bucovina însă-şi luind 

o direcțiune de Ost. Mai jos 
de sat. Lehuceni şi pină la 
Noua Suliţa, Prutul formează 
hotarul între Bucovina şi Ro- 
minia, părăsind apoi ţara. 

Prutul străbate în cursul 
săti, indicat mai sus, o dis- 
tanță de 71 km., ocupind cu 
afluenții săi pe terit. Bucovi- 
nti o supra. de 3615 km. p. 

Lăţimea sa la întrarea în Bu- 
covina e de aproape 100 m., 
iar la eşire ajunge pină la 

160 m., avind o înclinaţiune 
medie de 0,9. Apa sa este în 

cele mai multe cazuri turbure 
şi aduce în timp de inundaţiuni 

mult nomol, depunind ast-fel 

pe malurile sale straturi de 

pămînt foarte roditor, care vin 
apoi în folosul regiunilor ex- 

" puse înundaţiei. In general 
Prutul își schimbă foarte mult 
albia, rupind dintr'o parte a 
malurilor şi depunînd pămîntul 

în alte părţi. Adincimea sa 
nu trece peste 5 m. Prutul 
udă în cursul său comunele: 

- Orăşeni, Nepolocăuţi, Berho- 

met, Zeleneii, Revăcăuţ, Lu-. 

jenii, Mamaeşti, Revna, Len- 

„căuţi, Rohozna;orașul Cernăuţi 

apoi Jucika, Lehuceni, Gogo- 
lina și Noua Suliţa, din cari 
cele mai multe sînt expuse. 

aproape în fie-care an inun- 
dărilor. 

Apa Prutului e foarte prac-   
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ticabilă pentru plutărit şi în 
multe părți are trecători cu 
poduri umblătoare,. 

La Nepolocăuţi și Cernăuţi 
Prutul are poduri” de linie fe- 
rată, construite cu multă artă, 

Pentru traficul de rind riul 

are însă şi 2 poduri de. şosea 
şi anume unul mai sus de 
Cernăuţi, iar cel |- -altlingă com. 
Hliniţa. 

Dintre afluenții Prutului cel 
mai important este Ceremu- 

şul, care formează hotarul în- 

tre Galiţia şi Bucovina şi pre- 
zintă caracterele unui rii de 
munte, ce devine, în timpul 

primăverei, extrem de turen- 
tial, (v. Ceremuşul). 

Afluenții Prutului pe st. 
sint piraele: Turleţchi, So- 
vița de la Mamaeştii Vechi 
şi Soviţa ' de la Mamaeştij 
Noi, Şubrăneţul, Zadobrivca 
şi piriul Moşcov, care două 
din urmă se împreună înainte 

de revărsare în Prut; apoi vin 
piraiele: Hucău şi Răchita (Ro- 
kitna), caredin urmă constitue 
hotarul spre Rusia. 

Afluenții cei maj principalii 
ai Prutului pe dr. sint: Ce- 
remuşul cu Ialoviciora, Lo- | 
pușna, Putila, Tovarniţa, Vi- 
jenca,  Coretniţa, Berezniţa 
Şi “Hilbiciocul, apoi „Brusniţa, 

Hliniţa şi piriul Dezeblui: cu 
afluentul său Corovia. 

Prutul, mic afluent al pir. De- 
macuşa, care se varsă în 

Moldoviţa; răsare de sub poa 
lele înălţimii Curhana-Paltin 
(v. Demacuşa). 

Puciosul, cătun, pendinte de 

com. rur. lacobeni, distr. Cim- 
pulung. 

Are 132 locuitori, rom. gr, or 

Pusta, piriiaș, care împreună 

- cu piriiaşul Izvorul dă naş-
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tere pir. Solca (v. Solca). EI 
răsare de sub Piatra Muieri- 
lor şi se împreună cu piriia- 
şul Izvorului, mai sus de ]o- 
calit. Solca, distr. Rădăuţi. 

Puşca, nic afluent, pe dr. Mol- 
doviţei ce isvorăște la poalele 
muntelui Puşca-Arsă şi se re- 

varsă maijos de halta drum: 

de fer Frumoasa, distr. Cim- 
pulung. . 

Puşca-Arsă, mic munte, 765 

m.; între piriul Deia şi riul 
Moldova, făcind parte din 
ramificațiunile coamei mun- 

toase Obcina-Feredeul distr. 
Cimpulung. 

Putila, tirguleș, vezi Storoneţ- 
Putila şi Uscie-Putila. 

Putila, moșie, cu adm. part. 
distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 80.80 km.2; po- 
pulaţia 101 locuitori, germani, 
ruteni, poloni şi israeliți, relig. 
rom. cat., gr.or., gr. cat. şi 

mozaică, 
Se compuue din următoarele 

moşii: Dihtineţ, Dolhopole, 

Iabloniţa, Coniatin, Plosca, Ser- 
gieni, şi Storoneţ (v. fie-care). 

Putila, afluent, al riului Cere- 
muş, îşi adună izvoarele sale 

sub partea de N. a şirului 
muntos Stăvioare şi primind 

„pe dr. piraiele afluente, Plosca 
Lostun, Putelivca, Porculin şi 
Biscui, iar pe st. piraele, Sla- 
tina, Ripien, Storoneţ, Dihtincţ 
se varsă în Ceremuş, lingă 
localit. Uscie Putilla cea mai 

jos de Gura Ceremuşului Ne- 
gru;care vine din Galiţia, distr. 
Vijniţa. 

Putilivea, piriu afluent „al rîu- 
leţului Putila, ce “se varsă 
în Ceremuş (v. Putila). Răsare   
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sub poalele munţilor Roziş- 
nci (de sus) şi Bucovăţ şi se 
varsă în Putila, faţă in față 
cu gura pir. Slatina, ce vine 
din st., distr. Vijniţa. 

Putna, corn, rur., distr, Rădăuţi, 
aşezată -pe piriul cu acelaș 
nume, la confluenţalui cu piriul 
Putnișoara. 

Suprafața 116,06 km.?; po- 
pulaţia 1359 locuitori, romini 
gr. or. și puţini germ. rom, 
cat. 

Este ultimul punct al dru- 
mului comunal ce vine de la 
Vicovul-de-]os; este staţie de 
drum de fer a linici locale Ha- 
dicfalva.Frasin; are o şcoala 
populară cu 4. clase şi o bise- 
rică parohială, f. veche, (v. 
Putna, minăstire); are o casă 
de economie şi un cabinet de 
lectură. Na 

Aci se afla o fabrică de 
scinduri cu 12 gatere. 

A existat şi o fabrică mare 
de ciment. | 

Populaţia, se ocupă cu Creş- 
terea vitelor şi cu exploatarea 
de păduri. 
Comuna posedă 244 hekt. 

pămînt arabil, 791 hekt. fina- 
țuri, 13 hekt. 50 a. grădini, 
194 hekt. imașuri, 12215 helkt, 
păduri. 

Se găsesc 83 cai, 440 vite 
cornute, 331 oi, 423 porci şi 
31 stupi. 

Putna, minăstire, situată lingă 
com. rur. cu acelaș nume, 
distr. Rădăuţi, avind o poziţie 
f. romantică, între munți, nu 
departe de confluența Putnei 
cu Putnişoara. 

A fost fondată de către 
Domnul Moldovei, Ştefan cel 
Mare, la anul 1466 şi sfinţită 
cu mare solemnitate în urma 
izbinzei ce o repurtase asupra 

  

  

Tătarilor la. Lipinţi (1469) 
Voevodul Vasile Lupul(1634- 
1654) a reclădit minăstirea din 
noii — cum se zice —în urma 
bănuelii că sub temelia ei s'ar 
fi aflind ascunse comori mari. 
Terminată a fost, însă, abia de 
către Gheorghe Ştefan- Vodă, 
1058, în care interval,a avut loc 
şi vestitele prădăciuni ale mi- 
năstirilor din Bucovina, prici- 
nuite dehatmanul tătăresc Bog- 
dan Chmielnicki (1654) de cari, 
n'a scăpat nică minăstirea Put- 
nei. Acest Chmielnicki a între- 
buinţat acoperișul de plumb 
al bisericei pentru a-și face 
dinelgloanţe şi ghiulele, Forma 
de cetăţue, cu ziduri de apă- 
rare, şanţuri, pod de lanţ şi 
turnuri cu meterez, cari în- 
conjuraii biserica majestoasă 
a minăstirei, precum se vede 
aceasta de pe un portret con- 
servat, a căpătat-o minăstirea, 

„abia sub mitropolitul Iacob 
Stamatie (1757) ce pare a o 
fi îngrijit cu multă rivnă. Re- 
paraţiunile posterioare făcute 
decătre fondul religionar (1850) 

„au nimicit, din nefericire, în- 
treg caracterul antic de stil 
bizantin al minăstirei, pericli- 
tînd chiar clădirea ca atare. 

Astăzi minăstirea posedă o 
biserică princip. cu hramul 
„Adorm. M. D.“ şi o alta la- 
terală pentruserviciulde iarnă, 
cu hramul „Sf. Ap. Petru şi 
Pavel“. Conventul minăstiresc 
se compune dintr'un egumen 
Și 10—15 călugări. In interiorul 
minăstirei se află mormiîntul 
lui -Ştefan cel Mare, care, 
precum se spune, a fost spo-. 
liat, tot pe vremea Mitropoli- 
tului Iacob, de odoarele ce 
posedă, lucru ce se vede dintr'o“ 
scrisoare misterioasă a acestui 
Mitropolit, de la 2 Martie 4 757. 
Alături de mormintul marelui 
domn se mai găsesc incă,
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alte 10 morminte, acoperite de 
pietre comemorative, cu in- 
scripții bine conservate. 

La S. de minăstire pe piriul 
Vizăul, se găsește o chilic, 
bine conservată, săpată într*o 
stincă uriaşă, cum pretinde 
tradiţia, de către un pustnic, 
anume Daniil. Mai în fundul 
văii riului Putna, la V. de 
minăstire, se mai văd, încă 
ruinele unei filiale, a conven- 
tului, ce poartă și astă-zi, 
încă, numele de Săhăstrie, Un 
fost egumen al Putnei, cu nu- 
mele Sila, a organisat la 1738, 
această colonie călugărească, 
ridicind clădirea de piatră ale 
cărei urme se văd și acuma. 

Moşiile dăruite minăstirei 
Putna şi în a căror posesiune 
se găsea conventul la ocupa-: 
rea Bucovinei de către Aus- 
triaci sunt: 

1.Vicovul-de-Sus, prin hriso- 
vul din 15 Septembrie 1465.- 
Pe acest teritorii sa fondat 
mai tirziu localitatea Bilca. 

2. Vicovul-de-]Jos, prin hri- 

sovul din 20 Septembrie 1472. 
3. Voitinul, astă-zi Voitinel, 

prin hrisovul din 1490. 

+, Măşcăteşcii, sau jumăta- 
tca de sus a Satului Mare, 
prin hrisovul din 1490. 

5. Botuşeniţa 
6. Climăuţul 
7. Frătăuţul 
8. Vieşanii, astăzi Cuila, pe 

Horaiţ, în apropiere de Siret, 
"prin hrisovul din 7 Mai 1488. 

9. Cărnăuca, acum pe teri- 
toriul Frătăuţului- Noi, prin 
hrisovul din 7 Mai 1479. 

10. Bălcăuţul, prin hrisovul 
din 10 Sept. 1470. 

11. Grecii, între Siret. şi 
Sinăuţi, prin hrisovul din 6 
Aprilie 1488. 

12. Braniştea, prin hrisovul 
din 15 Martie 1490. 

13. Cosminul, prin hrisovul 

Prin hrisovul 

din 14 Oct. 1409, 
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din 3 Aprilie 14868. 

14. Clişcăuţi, astă-zi Ostriţa, 
prin hrisovul din 6 Martie | 490. 

15. Ostriţa, actualmente Ma- 
hală şi Cotul- Ostriţei, prin 
hrisovul din 25 Aprilie 1472. ; 

! După exemplul fericitului 
intemeietor al minăstirei, care 
i-a făcut atitea danii, ea a fost 
inzestrată şi de alţi pioşi do- 
natori, cu moşii şi bunuri. Așa 
bunăoară: 

î. Domnul Moldovei, Petru 
Șchiopul, a donat moşia Pleș- 
niţi, între Bădăuţi şi Pirlişeni, 
astăzi Țibeni, prin hrisovul 
din 20 Oct. 1587 

2. Episcopul de Rădăuţi, : 

Calistru, a donat moşia 'Lere- 
blecea, prin hrisovul confirmat 
de domnitorul Grigorie Ghica 
în 15 Ianuarie 1748, precum 
şi o pătrime din com. Ropcea. 

3. Georgiu Cupciu, Mare 
Vornic, a donat moşiile Ca. 
menca, Tomeşti şi Cupca, prin 
hrisovul confirmat de Ştefan 
cel Mare, la 2 Fevruarie 1503, 

4. Prodan, vătaf de urablă- 

tori (aprozi), ?/, din moşia Pe- 
triceni, astă-zi Petriceanca, 

prin hrisovul din 3 August 
1731, 

5. Dosofteiui, egumen, mai 
tirziă episcop de Rădăuţi, */ 
din moșia Petriceni prin actul 

de cumpărătoare din 20 De- 
cembrie 1736. 

6. Maria Comisoia şi Irina 
Stolniceasa, fiice ale Vistier- 
nicului Pelin, moșia Ciudeiul 
prin hrisovul din î5 August 
1707. | | 

7. Filoteiii, episcop de Huşi, 

moşia Crasna, prin hrisovul 
de confirmare 'al domnitorului 
Ștefan “Tomşa, din 11 Ianuarie 
1631; o jumătate, însă, din 

această moşie, o pierdu minăs- 
tirea printr'o hotărire dom- 
nească. 

8. Daniil Nacul, jumătate   
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din moşia Carapciu pe Siret, 
prin hrisovul din. 1 Septem- 
brie 1757. 

Minăstirea la rîndul ei cum- 
pără moşia Cuciurul-Mare, pe 
teritoriul căreia s'aă întemeiat, 
mai tirziu, localităţile Voloca 
Şi Corovia. 

Prin cale de schimb, mînăs- 
tirca dobindi: 

1. Stăucenii, prin hrisovul 
de schimb din 22 Mai 1773. 

2, Măneuţii, astă-zi Meste- 
ceni, între Vicovul-de-Jos şi 

Gălăneşti, prin hrisovul con- 
firmat de Ştefan cel Mare, la 
6 Martie 1487, 

In fine dobindi această mi- 
năstire, moșia Bălășineştii, pe 
Suceava, prin hrisovul lui 
Stefan cel Mare, din anul 1490, 
în urma supunerei minăstirei 
de călugăriţe din Horodnicul- 
de-Jos,. câtre această minăs- 
tire. 

In afară de acestea, minăs- 
tirea Putna, mai poseda și în 
Moldova următoarele moşii şi 
bunuri: 

* Staucenii, Frumoasa, Ştu- 
beenii, Petricanii, Pustiul, Po- 
draga, Brătineştii, jumătate 
din Şerpeni, precum şi un lac 
de peşti şi o vie la Odobeşti. 
In fineminăstirea avea şi citeva 
case în Cernăuţi şi în Siret. 

La luarea Bucovinei, 1777, 
se aflau la  minăstirea Putna 
mulţi călugări, între cari trăia 
retras şi un Mitropolit al Mol- 
dove. Tot în vremea. aceea, 
funcţiona in minăstire, o şcoală, 
care avea, însă, mai mult me- 
nirea d'a forma clerici-monahi. 

Putna, cătun, pendinte de com. 

rur. Ruşii - Moldoviței, distr. 
Cimpulung. 
Are 211 locuitori, huţani 

gr. or 

Putna, trup de moşie, atenenţă
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a moşiei cu adm. part. Vico- 
vul-de-Sus, distr. Rădăuţi. 

Are 12 case și 106 locuitori, 
romini, gr. or. 

Putna a/luent, pe dreapta Mol- 
_dovei,. ce- ia naştere - din pir. 
Putna, care răsare sub cul- 
mea - Dealul Caldu, lingă Po- 
iana Ticenilr şi din Putna 
Mare: ce îşi are izvoarele între 

- munţii Giumălău, Dealul Gilii Şi 
muntele. Alunul. Formînd Va- 
lea Putnei, unde se găsește loca. 
litatea- pitorească cu. acelaş 
„nume, piriul mai primeşte pe 
partea dreaptă: pir. Tiniș şi 
pir. Cirstei şi: se varsă apoi 
în Moldova, mai jos de culmea 
Piciorul Văcăria, lingă com. 
Pojorita, distr. Cimpulung. 

Putna, afluent, pe st. Moldoviței, 
răsare de sub culmea. Dealul 
între Putne care culme, îşi 
poartă ac.nume pentru că ma- 
sivul ei serveşte pe partea cea- 
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laltă ca obirşie pentru piraiele 
Putna şi Putnişoara, ce ţin 
de basinul Sucevei. Pir. Putna 
primeşte la rindul său lingă 
culmea Berluc : piriiaşul. Sa- 
crieşi și împreunindu-se cu din- 
sul, străbate plaiul Dolha şi se 
varsă în ) Moldoviţa, la punctul 
Runcul, mai sus de com. Ruşii- 
Moldoviței; districtul Cimpu- 
lung. 

Putna, riuleţ, afl. pe dr. Sucevei, 
îşi adună apele sale sub cul- 
mile Dealul Oglinda şi Dea- 
lul. Rusu, şi. prind pe dr. 
piriiașul Putna Mare şi pe 
st. piriiașul Ursoaica, iar în 

“apropierea aşa numitei stinci 
a lui Daniil, mai jos de cul- 

mea Intre: Putne, mai pri- 
mind pe dr. pir. Veceni, Tra- 
versind com. M-rei Putnej 
Și după ce sa împreunat pe 
st. încă cu pir. Scunca Mare, 
se varsă în Suceava, lingă 
loc. Carlsberg, distr. Rădăuţi. 

  

PUTRIDA 

Putna, piriă mac, care im- 
preună cu isvorul Putna dai 
naștere pir. Putna ce se var- 
să în Moldova lingă, com. 
Pojorita, distr. Cimpulung. EI 
isvorăște de sub poalele mun- 
ților Alun, Sterpar și Giumă- 
lăă. 

Putna-Mare, piriă, afluent al 
riulețului Putna ce se varsă - 
în Suceava (v. Putna); răsare 
sub masivul muntos Dealul 
Crucii, nu departe de muntele 
Hopelanca și se împreună cu 
Putna în fața M-rei Putnei. 

Putrida, tirlă, pendinte de com. 

| 
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rur. Bosancea, distr. Storojineţ. 
Are 7 case şi 23 locuitori. 

Putrida, tîrlă, pendinte de moşia 
Șcheia pr. zisă, atenenţă a 
moşiei cu adm. spec. Scheia, 
distr. Suceava.



Rachivschii, (Rakiwskyj) cât., 
- pendinte de com. rur. Cuciu- 
“rul-Mare, distr. Cernăuţi. 

Are 5 case şi 23 locui- 
„tori, 

Racova, afl. pe st. 'pir.: Solone- 
țul (v. Soloneţ); răsare de sub 
dealul Paltin, curge pe lingă 
comunele Poieni şi - Botoşana 
şi ocolind culmea Dealul Ra- 
cova se varsă în: Soloncţ, mai 
sus de localit. Părteşti-de- Jos, 

distr; Rădăuţi. 

Racova, cătun, pendinte de com. 
rur. Romaneşti, distr. Suceava. 

Are 111 locuitori, romini 
gr. or. | 

Racova, deal, 43 m. alt. la S. 
de Botuşana, distr. Gurahu- 
mora. 

Racova, munte, 1285 m. ce ţine 
de șirul carpatin Şurdin.. sau 
Racova !şi se găseşte lingă 
local. Serghieva, distr. Vij- 
niţa. 

Racoveţul, mic afluent, al pir. 
„_ Molniţa, ce se varsă în Si- 

ret, (v. Molniţa).şi răsare în 
mijlocul şesului mlăștinos nu- 
mit La Bahna, mai sus de o- 

raşul Sirct, distr. Siret. 

Racoveţul,tirlă, pendinte de mo- 
şia Pătrăuți pr. zisă, atenanţă 
a moşiei cu adm. spec. Pă- 
trăuţi, distr. Suceava. 
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Rangul, munte, 1021 m. alt. 

făcind parte din culmea Clima 
Ciumărna (v. Clima Ciumărna) 
în apropiere de localitatea Ne- 
grileasa, distr. Cimpulung. 

Rarancea, corn. rur., distr. Cer- 
năuţi,. aşezată pe piriul Hucău, 
afluente al Prutului, între com. 
Toporăuți și Mahal. 

Suprafaţa 39.66 lkm.?; po- 
pulaţia 4275 locuitori, ruteni, 
în majoritate gr.. or. restul 
gr. cal ; se găsesc apoi ceva 
izraeliţi, poloni şi puţini ro- 

"mini. 
Este străbătută de drumul 

distr.  Jucika - Veche - Topo- 
răuți; prin drumuri. de ţară 
comunică cu Jucika-Nouă şi 
cu drumul princip. Sadagora- 
Dobrovăț. 

Are o școală cu 4 clase şi 
o biserică parohială cu hramul 
„Adorm. M. D.* de care țin 
5 enorii şi anume: Rarancea, 
Crubliţa, Bălan, Vipceanca și 

„ Cărnaz, - 

La 1776, 
tirei Slatina. 

La 1739, au fost bătuţi aci 
Turcii de către Ruși. 

Inainte vreme, această co- 
mună își avea sediul lingă ho- 
tarul ţării, în aproprierea co- 
munei rusești Răchitna, de 
unde locuitorii, spre a fi mai 
feriţi de invasiunile turceşti, 
de pe vremea ocupaţiei Hoti- 
nului, sai .retras spre pădure 
Şi Sai așezat pe teritoriul pe 

aparținea minăs- 

  

care se află Şi ază această co- 
mună. 

Populaţia a fost pe vremuri 
rominească, probă despre a- 

ceastă este că pină -la 1851 se 
cea slujba în biserică satului, 

în limba romică, Populaţia se 

ocupă cu agricultura şi cu 1 CreŞ- 
-terea de vite. 

“Comuna posedă 2808 hect. 
pămint arabil, 3-4 hect. fina- 
țuri, 23 hect. grădini, 98 hect. 
imașuri, 281 hect. păduri şi 
83 heleşteie. o 

Se găsesc 326 cai, 1224 vite 
cornute, 24| oi, 717 porci și 
135 stupi de albine. 

Rarancea, moşie, cu adm, part. 
 distr. Cernăuţi, - 

Suprafaţa 11.13 km.3; po- 
pulaţia 53. locuitori israeliți şi 
ruteni gr. or. şi gr. cat., ro- 

- mini numai 4, | 

Rarancea-Slobozia, com. rur., 
distr. Cernăuţi aşezată pe par- 
tea dreaptă a. piriului Rachita, 
care formează hotarul între 
Bucovina şi Basarabia, spre 
O. de Boian. - 
Suprafaţa 11.26 km.2: 'po- 

pulaţia 1170 locuitori, ruteni 
de relig, gr. or. 

Prin drumuri de ţară €'le- 
gată . cu comuna Rarancea și 
Boian, precum şi cu drumul 
princip. Noua Suliţă- „Cernăuţi 
Sadagora. | 

Are o: școală populară cu 0 
clasă şi o biserică parohială



RARĂUL 

cu hramul „St. Arh. Mihail 
şi Gavriil“. , 

La 1776 era cătun pendinte 
de com. Rarancea şi a fost 
întemeiat de țărani scutelnici. 

În această localitate se află 
o fintină, despre care poporul 
crede, că a fost făcută de Turci, 

Populaţia, se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea devite. 
Comuna posedă 850 hect. 

„„arătură, 132 hect. finaţuri, 61 
hect. grădini, 831 hect... ima- 

- şuri, 3 hect. pădure. 
Se găsesc 167 cai, 372 vite 

cornute, 332 oi, 290 porci şi 
29 stupi. de albine. . 

Rarăul, lanţ muntos, ține de 
șirul principal al Carpaţilor Pa- 
duroși bucovineni şi se întinde 
de Ja Obcina Mică pină la 

„ culmea Todorescul, „pe o dist. 
de 17 km, 

Are o fizionomie extrem de 
Stincoasă şi floră alpestră, în 

“care intră mult căutată floare 
a reginei sau albumiţa. 

Păreţii acestui lanț se co- 
boară în mod prăpastios pe va- 
lea Bistriţei, mai ales cei din 

“masivul Rarăului însuși, care 
„constitue o 'grupă de stinci 
foarte pitorese așezate cum 
sint Pietrele Doamnei (1647 m.) 
Piatra Albă şi Dealu Muncei- 

„lor (v. numirile speciale), 
-Ca punct culminant în acest 

sistem e considerat muntele 
Giumalău (1 857m-), cel mai înalt 
pisc din Bucovina (v.Giumalău), 
apoi munţii Alunul, . Dealu 
Colbului, Todoreseul şi piscul 
Rarău (v. numirile speciale). 

Ca ramificații se deprind din 
această culme, cu liniile late- 
ralr ale Alunului, Obcina Flo- 

„cenilor: sau Măgura, culmea 
- Todorescului şi încă două: mici 
culmi adică: Dealu - Caldu şi, 
Dealu  Crelu . Or. culmile cu 
acest nume). : 
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Rarăul, munte, ce ţine de partea 
centrală a catenei carpatine a 
Rarăului (1653 m. v. Rarăul, 
lanţ muntos). Se ana în apro- 
pierea orășelului Cîmpulung. 

Raşca, cătun, pendinte de com 
rur. Ruşii- Moldoviței, — distr, 
Cimpulung. 

Are 374 locuitori, parte ro- 
mini, parte ruteni gr. or. 

Raşca, mic afluent, pe st. riu- 
lețului Moldoviţa. răsare sub 
poalele muntelui Sihloaia şi 

„după: ce udă culmea Dealul 
Oglinda, se varsă în Moldo-       viţa, mai jos. de muntele Răș- 

„<oveli, distr, Rădăuţi. 

Ratuşul, tirlă, pendinte de satul 
de reşedinţă Negostina, com, 
rur. Negostina, distr. Siret, 
Este în apropierea localităţii 

Bălcăuţi; e străbătută de dru- 
mul princip. Siret - Suceava,   care se uneşte, în acest loc, 
cu drumul distr. ce vine de: 
la Rădăuţi, trecînd prin Ha- 
dicfalva.. * 

Ratuşul, moșie și tirlă,atenenţă 
a moşiei St, Ilie, pr. zisă, pen- 

: dinte la rîndu-i. de moşia cu 
„adm. spec. St. Ilie. 

Răchitişul,:tiriă, pend. de com. 
rur. Breaza, distr. Cimpulung. 

Are 3 case şi 10 locuitori. 
Este aşezată, pe stînga riu- 

lui Moldova, mai sus de satul 
"de reşedinţă Breaza. 

Rădăuţi, distr. cuprinzind in 
sine două ocoluri judecătorești, 
şi anume ocolul de' şes al Ră-   dăuţului şi cel muntos al:Se- 
Jetinului, are o suprafaţă 1502 | 

“ locuitori. EL se mărginește la 
N.. cu districtele Vijniţa şi Sto- 

| 
„kilom. patraţi, cu peste 80,000 | 

rojinej, la E. cu districtul Si- | 
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retului şi cu un colț al distr. 
Sucevei, la S..cu disrictele 
Cimpulung şi Gurahumora şi 
la V. cu Ungaria şi Ga- 
liţia. 

Acest district formează, prin 
faptul că se alcătuieşte î în mare 
parte din regiunea basinului 
riului Sucevei, un șes întins 
aşezat la poalele Carpaţilor, ” 
cari la rindul lor constituiesc 
a doua jumătate a districtului, 
adică ocolul muntos Seletin. 
De aci şi configuraţiunea a- 

_proape heterogenă a solului 
celor două jumătăţi de district. 
Partea şesului prezintă cimpii 
foarte întinse și mănoase, cul- 
tivate cu multă pricepere, dat 
fiind că în districtul Rădăuţu- 
lui să află foastele proprietăţi 
ale vechii episcopii ce consti- 
tuesc actualmente un dome- 
niu de stat cuo. herghelie mi- 
litară, administrat de oamenii 
guvernului austriac în condi- 
ţiunile cele mai economice, şi 

* împărțit în ferme şi gospodării 
sistematice combinate cu pră- 
silă de vite in regulă. Acest lu- 
cruri n'au lipsit a influenţa 

«mult şi asupra progresului a- 
gricol şi economic al popula- 
țiunei rurale din district. Par- 
tea muntoasă compunindu-se 

la rindul ef din moşiile mină- 
„Stireşti secularizate, ce for- 
mează, astăzi așa numitul fond 

"bisericesc greco oriental, se 
află sub o administraţie . nu 
mai puţin bine organizată, 

_ care - exploatează ; ini--mod ra- 
“ţional pădurile bogate ce a- 
„copăr” culmile: muntoase -ale 
. districtului. 

- -nutul Rădăuţului prezintă un 

Astfel întreg ţi- 

aspect. de cultură occidentală 
superioară şi este de fapt ŞI 

-- cel mai. bogat şi înaintat intre 
toate districtele Bucovinei, Mai 
aleș prăsila vitelor :cornute şi 
a cailor a intrat. de'cite-va de-
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cenii, pe urmă raselor exce- 
lente introdu-se, întrun stadiu 

de prosperitate, care poate con- 
cura cu orice țară în Europa. 
Indemnul dat de administra- 

țiunea statului a avut aci roa- 
dele sale netăgăduite şi acest 
district ar putea servi cu bun 

cuvint din punct de vedere 
economic ca model Rominiei 
învecinate, 

Ca populaţiune şi acest dis-" 
trict are majoritatea sa în Ro- 
mini, dar nu este mai,puţin 

adevărat ca şi alte naţiona- 
„ lilăţi își au aci mase destul de 
compacle. Partea muntoasă a 
districtului, adică ocolul Sele- 

tin, este locuită de-aşanumiţii 

Huţani, viță de popor cuma- 
nică, romanizată şi în urmă 
Slavizată, care se ocupă cu 

prăsila oilor şi ceva industrie 
de lemnărit, prezintă însă ca- 

racterul unei generaţii ce merge 

spre peire, mai ales pe urma 
-ravagiilor alcolizmului şi ale 
sifilisului. Vin apoi coloniile 

“germane din Badeuţi, Carls- 
berg, Fiirstenthal, Frătăuţul 
Vechii şi cele maghiare din 

Hadicfalva şi Andreasfalva, 
cari din urmă au pierdut din 
prosperitatea lor veche prin 

reemigrarca în Ungaria, ce au 
încercat-o pe urma indemnă- 

rilor unor emisari patrioţi spe- 

culanți. | 
Districtul este udat în toață 

lăţimea sa de la V. la E. de 
“apa Sucevei cu numeroșii ei 
afluenţi, care părăseşte lingă 
comuna Andreasfalva distric- 
tul şi făcînd o cotitură spre S,, 
formind hotarul spre districtul 
Siretului. 

Districtul Rădăuţului este 
străbătut de linia ferrată locală 
Hadicfalva Straja, cu bifurca- 

“țiuni Carlsberg și Putna. Apoi 
este trâversat şi de drumul 

carpatin Vicov-Marginea şi de | 

6231, — Dicţion arul Bucovinel 
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cite-va căi districtuale foarte 
bine întreţinute. 

Populaţiunea rurală se ocupă 

cu agricultura și cu prăsila 
vitelor cornute și a cailor, cari 
sunt de o calitate superioară, 
Drofitind de încuragiarea mare 
din partea hergheliei statului, 
ce'şi are depozitele de harmă- 
sari în diferitele. localități ale 
districtului. In deosebi se ocupă 

coloniştii nemți cu acest negoţ, 

pe cind coloniştii unguri mai 
fac şi cărăuşie cu lemne, în spe- 
cial pe timpul iernei. Indus- 

tria lemnăriei e foarte : mare, 

în deosebi pe la locurile mun- 
toasc, exploatările de ferestre. 

ie fiind instalate în stil mare 
Și cu mașini sistematice, aşa 
de ex. la Suceviţa, la Straja 
Și Fălcău, etc. Un timp scurt 
luase mare avint fabricaţiune 
de sticlă la Fiirstenthal şi cea a 
cimentului şi varului hidraulic 
la Straju şi Putna. Prin aceste 
industrii, precum şi cu facerea 
liniei ferate locale, au intrat 
insă multe elemente de popu- 
laţiune străină în district. 

Ca amintiri istorice districtul 
are in prima linie mănăstirea 
Putnei, unde zac osemintele 

marelui eroi şi domn al Mol- 
dovei, Stefan-cel-mare. Nu mai 
puţin interesante sunt minăs- 
tirea Suceviţei şi episcopia de 

la Rădăuţi, precum şi biserica 
din Volovăţ legate strins cu 
istoria domnilor noştrii moldo- 
veni şi despre care este a se 

vedea partea istorică, la loca- 

lităţile respective citate în or- 
dinca alfabetică. 

Districtul Rădăuţi avea după 
ultima statistică: 27699 hect. 
pătraţi pămint arabil, 17637 
he t. linaţuri, 489 hect. grădini 
16640 hect. imaşuri, 9798 heet. 
poieni, 105861 hect. păduri şi 
557 hect. heleștee. Ca animale 
domestice numără: 2743 de   
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cai, 33641 vite cornute, 19600 

0i, 4532 porci şi 3068 stupi. 

Rădăuţi, oraș î. vechiu şi pină 
la 1781 reşedinţă episcopală, 
care de atunci sa strămutat 

la Cernăuţi; se află situat în 
mijlocul fertilei văi a Sucevei 

pe piriul Fintinel şi între Tem- 

nic (Topliţa) şi Suceviţa; for- * 
mează aşezare în masă de să- 
teni. Oraşul s'a ridicat graţie 
aşezării în el a episcopiei Bu- 
covinei şi înființării în apro- 
piere a minăstirii Putna. Ve- 

chiul tîrg la centru, este stăpi- - 
nit aproape cexclusif de evrei. 

Oraşul împreună cu satul de 
prin prejur are o suprafață de 

_27,62km.2 Numără peste 13.000 
locuitori, din cari cei dela pe- 
riferia rurală a Rădăuţului 
sunt romini gr. or. iar cei din 
centrul orașului sunt, germani, 

evrei şi puţini maghiari şi ar- 
meni, cu ceva romini, 

Rădăuţul este sediul unci 
prefecturi (capitanat), al unci 
judecătorii de ocol, perceptorie 

avind un liceii real şi o her- 
ghelie impărătească care po: 

sedă moşii de agricultură şi cu 
prăsilă de vite ce se întind pînă 

aproape de hotarul Ungariei. 

Aci se întilnesc două şosele 
principale şi trece şi linia ferată - 
locală Hadicfalva-Brodina. Ad- 
ministraţia herghelielor cu di- 
recţia moşiilor odinioară epis- 
copeşti, sunt în scama statului 

austriac. 
" Afară de liceu şi de şcoala 
agronomică inferioară, R. mai 

are două şcoli populare de cite 

6 clase, două de cite 4 clase 

o casă de economie, precum 
Şi o societate de lectură romi- 
nească, un spital mare, şi cele- 
lalte oficii ale unui centru dis- 
trictual. In R.sc afla cea mai 
vechie fabrică de hârtie şi o [a- 
brică de chibrituri. 

23
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Cultul este. îngrijit de o bi- 
„serică gr. or. cu hramul Sf. 

Nicolae, care a fost odată ca- 
tedrală episcopală (v. Rădăuţi 
minăstire). 

Populaţiunea germană se 
ocupa pină nu de mult cu in- 
dustria fabricării trăsurilor de 
tot felul pe o scară foarte în- 

_tinsă, iar cea rominească prac- 
tică de asemenca tot felul de 

- industrii casnice. Astăzi toată 
„. această industrie -este în des- 

creştere şi înlocuită de cifeva 
fabrici. Fabrica cea mai ve- 
che a Bucovinei pentru face- 
rea hirtiei care se aflase într'o 
vreme aci, a încetat şi ea pe 
“urma negoțului evreiesc bazat 
pe import meschin. Oraşul face 
însă acum comerţ întins cu 
productele cîmpului şi'a ani- 
malelor domestice ce se aduc 
la zilele de tirg foarte frecuen- 
tate. Deasemenea Şi prasila 
excelentă de cai propagată de 
herghelia statului contribue la 

desvoltarea. acestei localităţi 
importante. Fabrici mai insem- 
nate sunt cea de bere, cea de 

tăbăcărie, una de spirt, de pie- 

lărie şi de cărămizi. In oraş se 
găseşte şi o cazarmă model 
pentru armata teritorială. 

Rădăuţi, mândstire, astăzi 
- biserică . parohială în . oraşul 

. distr. cu același nume, a fost 

rcîntemeiată odâtă cu  înfiin- 
". ţarea episcopiei de aci, de că- 

tră Alexandru-cel-bun, la anul 

1402, câci se: vede dintr'un 

epitaf aflător în interiorul bi- 
sericei,.că pe acelaş loc stătuse 

deja înainte vreme un schit, 
caruia îi dăruise nepoata lui 
Lazco Voievod, pe la sfirşitul 
veacului al 14-a moşia, Coţ- 
man. 

In momentul ocupării 'Bu- 
- “covinci de către Austriaci epis- 

copia  Rădăuţului - coprindea 

.. 
i 

  

478 

mai mult de jumătate din 've- 
Chiul ţinut al Sucevei (v. Bu- 
covina, starea înâinte de ocu- 
paţiune) deci trecea şi peste 
hotarul Bucovinei actuale, pre- 
cum Şi ţinuturile Rădăuţului 
și a Cernăţului. Eparhia: a 
fost păstorită de la întemeiare 
şi pină. la ocupaţiunea aus- 
triacă de 42 de episcopi. Ul- 
timul, Dositeiu Cherescul,. a 
cedat stăruinţelor guvernului 
austriac şi desfăcindu-se de do- 
meniile episcopiei salein schim- 
bul unei salarieri fixe de 6000 
florini pe an, s'a strămutat la 

- Cernăuţi, unde s'a şi stabilit 
noua reședință a eparhiei bu- 
covinene, care s'a transformat 
în urmă în mitropolie adăo- 
gindu-ise şi eparhia Dalmației. 

Biserica episcopală este! in- 
teresanlă prin clădirea sa ori- 
ginală, şi reprezintă o bazilică 
veche fără turnuri şi fără bolta 
în mijloc. În interiorul ei. se 
află şase morminte ctitoriceşti 

- cu pietrele şi epitafele, bine 
conservate: din care se poate 
vedea că aci au fost pristăviţi 

- Bogdan (1370), Lazco (1374), 
Roman (1392), Ştefan I. (1398), 
Bogdan II. (1452) şi nepoata 

- amintită mai sus. Priavorul 
bisericei a fost făcut mai tîrziu, 

- şi anume de Alexandru: Lă- 
puşneanu. 

Episcopia cu chinovia ci 
poseda pe lingă moşia Rădăuţi, 
astăzi domeniu special al sta- 

tului austriac cu vestita her- 

ghelie de cai, încă moşiile Coţ- 
man, Lașchiuca, Suhoverha, 
Clivodin, Davideşti, Cliveşti, 
Gavrileşti, apoi o crişmă în 
tirgul Sucevei şi o grădină în : 
tirgul Cernăuţului, loc pe care 
a fost clădită în urmă bise- 
rică Sf Parascheva. 

Rădvan, pisc, se ţine de rami- 
“ficările şirului carpatin Obcina 

  

  

RECEA 

Feredeul şi are 0 înălțime de 
"14280 m: RR 

Răstoace, (rut. Rostoki), com. 
Pur. aşezată pe malul drept 
al fl. Ceremuș, între Petrăşeni 
şi Pozaharici, la capătul trecă- 
toarei Niemceiţ. - 

Suprafaţa 56.07 km.?; po- 
pulația 1783. locuitori ruteni 
gr. or. şi ciţi-va israeliți. 

Se compune: 1) din satul 
* de reşedinţă cu acelaș: nume, 

cu' 1314 locuitori şi care:pe 
lingă vatră satului cu 1033 1o- 
cuitori coprinde şi cătunele 

" Cereşniv-' şi Smuhar (v. fie- 
care); 2) din satul Tovarniţa 
(Towaritica). 

Este străbătută de drumul 
distr. -Vijniţa-Storoneţ-Putila ; 
are un oficii poştal; o şcoală 

populară cu o clasă şi o bise- 
rică parohială cu hramul” „A- 
dorm. M. D.* 

Cu toată regiunea muntoasă 
în care se află această locali- 
tate, ea: are livezi: cu prune 

ce aduc rod bun şi abundent, 
cu care se face export pe o 
scară f. întinsă. 

Pe lingă -aceasta, - - populaţia 

formată din Huţani, se mai 
"ocupă şi cu prăsila de vite, 

cu plugăritul şi cu exploatarea 
pădurilor. 

" Comuna posedă 201 hect. 
pămint arabil, 1550 hect. fi- 
naţuri, 54 hect. “grădini, 327 

hect. imaşuri, 3348 hect.- pă- 
duri. 

Se găsesc 148 cai, 813 vite 
„ cornute, 1475 oi, 364 porci şi 

81 stupi. 

Recea, firlă, pendinte de satul 

Ciocăneşti, care la rindu-i, este 

o parte: din com. rur, Ciocă- 
neşti, distr. Cimpulung; 

Recea, piriă, afluent pe dr. Bis- 
«riţei,. răsare de sul culmea



RECE 

Piciorul lui Ştefan şi se varsă 
in Bistriţa, în apropierea căt, 

„Sinta - Maria, distr. Cimpu- 
Lung, aproape în fața gurei 
pir. Colacul, ce vine din par- 
tea stingă. 

Recetişul, munte, (1236 m.) ce 
ţine de şirul carpatin Obcina 
F'eredeul. 

Reci, culme, ce ține de munţii. 
“ Suhardului (v.-Carp. Bucov. 

B. 1.) şi se găseşte nu departe 
de Dorna - Candreni, distr. 
Cimpulung. | 

Reicale, cătun, pendinte de com. 
rur., Dolhopole, districtul Vij- 
niţa. 
“Are 118 locuitori puţani. 

Remezeul, mic afluent, pe dr. 

Sucevei, ce răsare sub poalele 
muntelui Alunișul şi se varsă 
în Suceava în mijlocul sat: 

- Vicovul-de-]os, districtul -Ră- 
dăuţi. 

Repecivsca ( Repeczewska ) , 
munte, 1265 m. ce ţine de şi- 
rul carpatin Hrebenisce-Stavi- 
oare (v. Carpaţii Bucovinei) 

. Şi se găseşte la N. de com. 
. Şipot Cameral, districtul Ră- 
dăuţi. 

Repormucina, cătun vechii, 
pendinte de com. rui. Rușşii- 
Moldoviței, districtual Cimpu- 
lung. . 

Aci se află isvoare de pe- 
« trol. 

Repujineţ, (hepuzynctz), cor. 
rur,. distr, Coţman, aşezată 

în masă compactă, peun platou, 

la o depărtare numai de 1 
km. de malul drept al Pru- 

- tului, între comunele Crişeeatec 
Şi  Culăuţi. 
Suprafaţa 10.28. km; popu- 
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laţia 1489 locuitori, ruteni, gr. 
or. 

Prin drumuri de țară, comu- 
nică atit cu localităţile conri- 
verane sus menţionate, cit şi 
cu drumul principal Noua Su- 
liţă-Cernăuţi-Zaleszezyki (Ga- 
liţia). 

Are o şcoală populară cuo 
clasă şi o biserică parohială. 

Această comună este men- 
ționată într'un hrisov datînd 
din 1436, 

Lia 1776, se afla in posesia 
mazilului Vasile Marcu. 

Din carierele de piatră, de 

pe malul Nistrului, se scoate o 

gresie albă, foarte frumoasă. 
O cărămidărie şi o varniţă, 
ce ai funcţionat odată aci, 

sint acum părăsite. 

În această localitate se află 
o vie şi o fabrică de spirt. 

Populaţia se ocupă în mare 

parte mai ales cu agricultura. 

Comuna posedă 1520 hect. 
pămînt arabil, 40 hect. finaţuri, 

"13 hect. grădini, 226 hect. ima- 

şuri, 388 hect. păduri şi O hect. 
50 a. heleştee. 

Se găsesc 74 cai, 204 vite, 
750 oi, 217 porci şi 14 stupi 
de albine.” 

Repujineţ, moșie, cu adminis- 
traţie particulară, 
man. 

Suprafaţa 12.90 km.?; popu- 
laţia 124 locuitori, în majori- 
tata ruteni; restul poloni şi 
israeliți ; rutenii sînt gr. cat şi 
gr. or. 

distr. Coţ- 

Reuseni, com. rur., distr. Su- 

ceava, aşezată pe piriul cu 

acelaş nume, într'un centru de 

comune așezate în jurul său 
şi anume: Uideşti la E., Se- 
curiceni la V., Rus. Minăstioară 

la Nord . şi Rus. Plavalar 
la S. | | 

Suprafaţa 3.28 km?; popu-   

REVACĂUŢI 

laţia 637 locuitori, esclusit TO- 
mini; rel. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 366 locuitori şi din 
satele atenanţe: Poiana şi Si-. 
lion. 

Prin drumuri de tară este 
legată de comunele învecină- 
toare, precum şi de drumul 
districtual Suceava-Chilişeni ce 
trece prin partea sa de N. la 
depărtare de 1 km. 

Are o şcoală populara şi o 
biserică parohială cu hramul 

„Tăierea Capului Sf. Ioan Bo- 
tezătorul“, zidită de Ştefan cel 
Mare, la arul 1502, întru po- 

menirea vecinică a tatălui său 
Bogdan, carea fost omorit aci 
de Petre Aron, în ziua „de 

16 Oct. 1450, 
Ne fiind terminată această 

biserică la moartea lui Ştefan 

cel Mare, a fost continuată de 

fiul său Bogdan al III-lea. 
La 1876 com. era îri posesia 

boerului Sterban Silion. . 
Populaţia — formată din lo- 

cuitori originari şi din coloniști: 
transilvăneni — se ocupă cu 
agricultura şi creşterea vitelor, 
precum Şi cu cultura viței de 
vie, 
Comuna posedă 234 hect. 

pămint arabil, 14 hect. finaţuri, 

26 hect. grădini, 28 hect. vii, 

91 hect. imaşuri, 110 hect. pă: 
duri. 

Se găsesc 41 cai, 280 vite 

cornute, 112 oi, 257 porci şi 
38 stupi. 

Reuseni, oșie,cu administraţie 
specfală, distr. Suceava. 

Suprafaţa 1.99 km?; popu- 
laţia 34 locuitori, dintre cari 
21 rom. gr. or. şi 13 israeliți. 

La 1776, com. era tot un 

trup cu Reuseni în stăpînirea 
boerului Sterban Silion. 

Revacăuţi (Rewakoutz), cor,
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rur. distr. Coţman, aşezată în 
masă compactă pe malul sting 
al Prutului, între com. Piedi- 
căuţi şi Nepolocăuţi, de cari 

„este chiar lipită, 
„ Suprafaţa 4.78 km?; popu- 

„laţia 774 locuitori, ruteni, de 
relig. gr. or. 

Este strebătută de drumul 
distr. Nepolocăuţi-Berhomet pe 
Prut; ţine de şcoala din Ne- 
polocăuţi; are o biserică filială 
cu hramul „St. Nicolae“, ate- 
nență a parohici din Nepolo- 

„căuţi. 

La 1776, aparţinea marelui 
visternic Joan Cantacuzeno. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 617 hect. 
pămînt arabil, 7 hect. 50 a. 
finațuri, 14 hect. grădini, 33 

hect. imaşuri, 0.74 a. pădure 
„şi 6 hect. heleştee. . 

Se găsesc 26 cai, 281 vite 
cornute, 29 oi, 235 porci, 8 
stupi de albine, 

Revacăuţi, moșie, cu adminis- 
traţie particulară, distr. Coţ- 

man. 
Suprafaţa 2.54 km?; popu- 

laţia 17 locuitori, în majori- 
tate israeliți, restul germani şi 
ruteni. 

Revna, com. rur., distr, Cer- 
năuți, așezată pe malul drept 
al Prutului, în faţa comunei 
Mămăeştii- Vechi Şi lingă com. 
Strileţehii Cut. 

Suprafaţa 20.16 km: popu- 
laţia 147 locuitori, ruteni; 
relig. gr. or. 

Se compune: 1) din satul 
de reşedinţa Revnai, care îm- 
preună cu  tirla Vesniarea, 
numără 942 locuitori; 2) din 
cătunul Burdei (v. Burdei). 

Prin drumuri de ţară co- 
munică cu . localităţile vecine 

menţionate mai sus, precum   

Și cu drumul principal Sniatin- 
Cernăuţi, ce trece pe la N. de 
com. Mămăeşti, şi cu cel distr. 
“Cernăuţi-Hliniţa. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă, şi o: biserică parohială 

„cu hramul „St. Nicolae“ de 
care ţine şi Strileţehii Cut, 

Această comună este înte- 
meiată pe .teritoriul com. Mă- 
măeșii şi a fost dăruită de 
către . Solomon  Birlădeanu, 
Schitului Mare prin 2 docu- 
mente, unul din 9 Febr. 1669, 
pe timpul lui Duca-Vodă, şi 
altul din 26 Martie 1673, pe 
timpul . domnului: Petru Şte- 
fan. | 

Aci a zidit în anul 174, 
Isaia, proegumenul Schitului 
Mare, o minăstire de lemn. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, creşterea vitelor şi ex- 
ploatarea de păduri, 

Comuna posedă 164 hect, 
_pămint arabil, 53 hect. fina- 

țari, 11 hect. grădini, 114 hect. 
imaşuri și 1011 hect, pădure. 

Se găsesc 35 cai, 305 vite 

cornute, 61 oi, 227 porci şi 2 
stupi de albine. 

Revna, moșie, cu adm. part., 
distr. Cernăuţi. 

- Suprafaţa 21.01 Im; po- 
„pulaţia 83 locuitori în .majo- 
ritate israeliți, restul ruteni 

„Sr or. şi gr. cat.,.şi germani. 
Se găsesc 19 cai, 189 vite 

cornute, 11 oi şi 83 porci. 

Rimetsca, culme muntoasă, ce 
ține de spinarea Cruhla (v. 
Carpaţii Bucovinei), Şi pre- 
zintă ca pisc o înălțime de 
1084 m. aflindu-se lingă loca- 

„litatea Lăpușna, distr. Vijniţa. 

Rineşti, complex de cringuri, 

fineţuri şi ogoare, pendinte de 
com. Comăreşii la S. căreia se 
află distr. Storojineţ. 

    
  

Ripien, cătun, pendinte de com, 
rur. Sergieni, distr. Vijniţa. 

Are 22 case şi 86 locuitori. 

Ripien, afluent, pe st. riule- 
țului Putila. Răsare de sub 
culmea cu aeelaş nume şi pri- 
mind piriiașul Staica, se varsă 
în Putila, în faţa localit. 

Serghieni, distr. Vijniţa. 

Rivna, cătun, pendinte de com. 

rur. Bănila "Moldovenească, 

distr. Storojineţ. Aci se găsesc 
varniţi. 

Are 9I| locuitori. 

Rivna, com. rur., distr. Vij- 

- niţa, aşezată pe dreapta fl. Ce- 
remuş şi anume la locul, unde 
el scapă din munţi şi trece în 
cîmpie, între tirgul Vijniţa şi 
com. rur. Pozaharici. 

Suprafaţa 33.23 km? îm- 
preună cu: Bahna, Cernohus, 

- Vijenca și Vijniţa; populaţia 
- SO5locuitori ruteni; relig. gr.or. 

Coprinde pe lingă satul de 
„reşedinţă cu acelaş nume, care 
numără 447 locuitori, şi cătu- 
nul Piabuc (v. Piabuc, cătun), 

Este unită cu Vijniţa, prin- 
tr'un drum de car; are o bi- 
serică filială cu hramul „St. 
Dumitru“ şi ţine de şcoala din 
Vijniţa. 

Este loc de debarcare pen- 
tru plutele ce vin din munți. 
Podulaţia, formată din Huţani, 

se ocupă mai mult cu plută- 
ritul. 

Să găsesc 6 cai, 79 vite Cor- 
nute, 7 oi, 54 porci şi 3 stupi. 

Rivne, cătun, pendinte de com. 

rur. Cuciur Mare, distr. Cer- . 
năuți. 

Are 7 case şi 28 locuitori. 

Riza, cătun, pendinte de com. 
rur. Toraceni, distr. Vijniţa. 

Are 4 case. şi 13 locuitori.
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Riza, culme laterală, ce sc des- 
prinde din munţii Maximeţ- 

Losova (v. Carpaţii Bucovi- 
nei), şi are un pisc cu acelaş 

nume (1032 m.). 

Riza, munte, ce ţine. de lanţul 
carpatin al Tomnaticului . (v. 
Carpaţii Bucovinci) şi se gă- 
seşte în apropierea localităţi 
Serghieva, distr. Vijniţa, avind 
o înălţime 1377 m. 

Riza Hencerivsca, cătun, pen- 
dinte de com. rur. forăceni, 
disir. Vijniţa. 

Are 9 case şi 23 locuitori. 

Riza Paleni, cdtun, pendinte 
de satul Storoneţ, com. rur. 

„ Storoneţ-Putila, districtul Vij-. 
niţa. 

Are 9 case şi 43 locuitori. 

Riza Serghiisca, cătun, pendinte 
de com. rur. Sergieni, distr. 
Vijniţa. 

Are 20 case şi 70 locuitori. 

Rochitna, (rom. Rachita), piriu, 
afl. pe st. Prutului, răsare dea- 
supra satului cu acelaş nume 
şi se varsă în Prut, în dreptul 
tirgulcţului Nouasuliţa, for- 
mind hotarul între Bucovina 
şi Rusia. 

Rogojeşti, cor. rur ,distr. Siret, 
aşezată între fluviul Siret şi 

piriul Molniţa, mai sus de Chin- 
deşti.. 

Suprafaţa 7.59 km?; popu- 
laţia 10-+1 locuitori în majori- 

„tate ruteni; restul romini, rel. 

gr. .0r. 
Este străbătută de drumul 

distr.: Şinăuţii- de- Jos Chin- 
deşti; are o şcoală populară cu 

o clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Naşterea Maicei. 
Domnului.“ 

La 1776 era .numai moşie     
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care, la 1777, era ca treime în 

proprietatea marelui paharnic 

„Ioan Cantacuzino, 
Curînd după această dală 

sa aşezat aci o colonie de ru- 
„ teni, veniţi din Galiţia. 

1! La 1780, a fost unită cu 

“Chindeşti şi cu Gura Malni- 
ței. | 

Populaţia se ocupă cu agri- 

- cultura şi cu creşterea vite- 
lor. 3 
Comuna posedă 517 hect. 

pămint arabil, 140 hect. fina- 
ţuri, 12 hect. grădini, 201 hect. 

imaşuri .şi 60 hect. păduri. 
Se găsesc 115 cai, 425 vite 

cornute, 395 oi, 246 porci şi 

160 stupi de albine, 

Rogojeşti, roșie, cu adm. part., 

distr. Siret. 
Suprafaţa 5.3! km?; popu- 

laţia 100 locuitori ruteni, ro- 
mini, israeliți, poloni şi ger- 

mani. - 
Coprinde pelingă moşia Ro- 

gojeşti, proprii zisă, cu 10 case 
şi 87 locuitori şi moșia Gura 

- Molniţei (v. Gura Molniţei). 

Rogoza, munte, ce ţine de cul: 

mea Bobeica (v. Carpaţii Bu- 
covinei, Obcina Mare), se gă- 
seşte în apropierea localităţei 

_Miînăstirea Humorului, distr. 

Gurahumora, avind 1077 m. 

şi formînd hotarul între distr. 
amintit şi districtul Cimpu- 
lung. 

Rohozna, cor. rur., districtul 

Cernăuţi, aşezată pe partea 
dreaptă a piriului Zadobrivca, 
afluent al Prutului, in apro- 

pierea tirgului. Sadagora. 
Suprafaţa 22.09 km.?; po- 

pulaţia 3967 locuitori, două 

părţi ruteni şi o parte israe- 

liţi; rutenii sint în majoritate 

gr. or., restul rom. cat. şi nu- 

mai puţini gr. cat.   

ROMANEȘTI 

Este lipită de drumul prin- 
cip. Cernăuţi - Usciebiscupie 
(Galiţia) legată printrun bun 
drum cu Sadagora; are o 

şcoală populară cu o clasă și 

o biserică parohială -cu hra- 
mul „Naşterea N. D.“. 

Această comună este men- 
ționată, pentru prima oară, 

întrun hrisov în anul -1600. 
La 1716 era în posesia mazi- 
lilor Constantin Rășcanu, Gri- 
goraş Brinzanu, Ilie Caracal, 
Manole Potlog şi Toma la- 
mandi. 

Are o fabrică de spirt. 
Aci se allă izvoarele de apă 

cari alimentează orașul Cer- 
năuți. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cuitura și cu creşterea de vite. 
Comuna posedă 1360 hect. 

pămint arabil, 278 hect. fina- 

țuri, 9 hect. grădini, 95 ima- 
şuri, 0, h. 90 a. pădure. 

Se găsesc 211 cai, 580 vite 
„cornute, 17 oi, 413 porci şi 

34 stupi de albine. 

Rojina, deal, distr. Suceava 435, 
m. alt., din care izvorăşte pi- 
riul cu acelaş nume. 

Romanca, complex de coline 
mici şi dc fineţe, distr. Storo- 
jineţi, între comunele Bobeşti, 

_Broscăuţul-Noii şi Cornăreştii- 
Slobozia. 

Romaneşti, cdtun, pendinte de 

com.rur. Poiana-Stampei, distr. 
Cimpulung. . 

Are 12 case şi 46 locui- 
tori. 

Romaneşti, com. rur., distr. 
Suceava, aşezată pe partea 

stingă a piriului Horaiţul. 
Suprafaţa 3.08 km?; popu- 

laţia 614 locuitori, aproape 
esclusif romiîni, relig. gr. or. 

Se compune, din .vatra sa-



Romaneşti - Botuşeni, moșie, 

_ROMANEŞTI-BOGDANOVICI 

tului, cu 503 locuitori şi de ! 
cătunul: Racova. 

Prin drumuri de ţară este 
legată .de comunele învecina- ” 
te şi de drumul distr. Siret- i 

“Hatna. | 

Are 0 şcoală populară şi o | 
„biserică parohială cu hramul 

„St. -.Nicolae“,.. de care țin 
bisericile filiale din Găureni Şi 
din Slobozia-Pruncului, pre- 
cum ' şi. comunele Tacobeşti, 
Milişăuţul- -de-Josşi Gura-Solcii. 

La 1766 o parte din ca se 
alla în stăpînirea boerului Lupu |. 

„Balş şi a vornicului Constantin 
Sturza, 

Într'un hrisov, datind de la 
-1566—1572, este menţionată 
„această comună, fiind dăruită 
„de Bogdan-Vodă, Mitropoliei 
din Suceava. 

| Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, cu creşterea vitelor Şi 
mai ales cu:munca cu ziua, 

Ropcea, com. rur., 

  Comuna posedă 627 hect. 
Pămint arabil, 45 hect. fina- 
țuri, 12 hect. grădini, 70 hect. 
imaşuri, 236 hect. păduri, 
2 hect. 50 a. heleştee. 

Se găsesc 11 cai, 187 vite 
cornute, 128 oi, 134 porci, 13 
stupi de albine. 

Romaneşti - Bogdanovici, 10- 
şie, cu administraţie specială, 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 4.0î kmz; popu- 
laţia 34 locuitori, dintre cari 
14 vorbesc limba polonă, 17 
limba germană şi 3 limba ru- 
teană; in privinţa religiunei 
16 sint rom. cat:, 7 armeni 
uniţi, 3 gr. or. şi 8 israeliți. 

Odinioară era unită cu mo- 
“şiu  Romancști- Botoşani, şi 
forma o singură moşie alipită 
la satul cu acelaş nume > v 
Romaneşti? “com.).   
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cu administraţie specială, distr. 
". Suceava. 

Suprafaţa 3.41 km:, popu- 
laţia 55 locuitori, dintre 'cari 
28 vorbesc limba germană, 
16 limba romină, 8 limba ru- 
tenă şi 3 alte limbi: în! pri- 

„Vinţa relig. 24 sint gr. or., 22 
israeliți şi 9 rom. cat. 

La 1776, era alipită de coma. 
Romanești ca şi moşia Roma: 
nești-Bogdanovici. 

distr. Sto- 
rojincţ, aşezată pe ambele 
maluri ale Siretului, între lor- 
dăneşti şi Storojineţ. 

Suprafaţa 17.30 km:; popu- 
laţia 2021. locuitori, 'romini; 
relig. gr. or. 

Se compune din vatra satu- 
lui cu o populație de 1934 lo- 
cuitori și din cătunul Slobozia- 
Ropcea. 

Este lingă drumul distr. Sto- 
rojineţ- Petriceanca; haltă de 

- drum de fer a liniei Berhomet- 
“ Hliboca; are 2 şcoale primare, 

o sală de lectură „Deşteptarea“ 
şi o biserică parohială cu hra- 
mul 

nului“, | 
A patra parte din Ropcea, 

fostă înaintea minăstirei Putna, 
aparţinea la anul 1776, îm- 

. preună cu cele-l'alalte 8 părţi, 
mazililor Ursache Soroceanu 
Şi Ursache Coşcoteanu.. 
„Această comună este pome- 
nită într'un hrisov datînd din 
anul 6956 1448, ceea-ce în: 
semnează că întemeierea ej. 

- este foarte veche, 

La 1691, a fost nimicită aci, 
printr'un mare _viscol, armata 
lui Sobieschi, care se întorcea 
pe vreme de iarnă din vestita 
expediţie de jaf întreprinsă în 
țara Moldovei. Viscolul cum- 
plit înămoli aci tunurile şi 
carele de muniţie ale regelui 
lacom, încit trebui să le lase 

„Adormirea Maicei Dom- 

  

  

ROPCEA-BARBU 

acolo 'pină în primavară şi 
să-şi salveze viaţa cu oamenii 
săi. Din aceştia'.au perit 
totuşi destul de mulţi in acea 
iarnă geroasă, iar : alţii s'aă 
pribegit pe la locuitorii. din 
apropiere. De acolo va fi ră- 
mas de sigur şi vorba care mai 
există încă şi astăzi: „De:la 
Ropcea mai. la vale umblă 
foametea călăre,“ i 

Intre locuitorii Ropcei, cese 
ocupă mai toți cu lucratul pă- 
miîntului, creşterea vitelor şi 
parte cu pescuitul, sunt: multe 
familii cu nume polon, cari 
deşi cu totul romanizate, arată 
destul de clar originea lor, mai 
ales că şi se pretind. a. [i .de 
neam (şleahtă leşească), : 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 191 hect. 

pămint arabil, 361 hect. fina- 
țuri, 15 hect. grădini, 554 hect.. 
imaşuri, 1057 hect. păduri; - 

Șe găsesc 162 cai, 915 vite 
cornute, 150 oi, 270 porci,. 120 
stupi de albine. 

.Ropcea-Achner, moșie, cuadmi 
nistraţie specială, distr. Storo- 
jineţ. 

Suprafaţa 7.79 km; popu- 
laţia 148 locuitori, 'ruteni, îs- 
raeliţi, poloni şi cițiva romîni; 
relig. gr. cat., mosaică, rom. 

„cat. şi gr. or. 
Moşia aceasta forma la 1776 

- împreună cu .Ropcea-Barbulo 
singură moşie; proprietate a 

- mînăsirei Putna. 

Ropcea-Barbu, Moşie,. cu ad- 
ministraţie specială, distr, Sto- 

. rojineţ. 

Suprafaţa 6.04 km*; popu- 
laţia 116 locuitori, romini în 
majoritate; relig. gr. or. şi 
mosaică. De 

Moşia aceasta, îmmpreună 
“cu Ropcea-Achner, formaă la



ROPOCELUL : 

:1716,.0 singură moşie, .pro- 
„prielate a minăstirei Putna. 

„ Ropocelul, cătun, pendinte de 
com. rur. Seletin, distr. Rădăuţi. 

Este aşezat pe piriul cu ace- 
laş nume. 

Are 195 loc. huţani, g gr. or. 

_Ropocelul, cătun; | pendinte de 

„com. tur. Şipot, distr. Rădăuţi. 
Are 102 locuitori. 

Ropocelui, piriă, afluent, pe st. 

- Sucevei, răsare dintre munții 
Chicerca (Kicerka) şi Repo- 
civsca şi.se varsă in Succava, 
în faţa sat. Ropocel, distr. 
Rădăuţi. . 

Rosişnei, cătun, pendinte de 
„reşedinţa satului Plosca, com. 

- rur. Plosca, distr. Vijniţa. 
_Are 9 case şi 31 locuitori. 

Rosişnei, câtun, pendinte de 
satul. Semacova, com. rur. 

Coniatin, distr. Vijniţa. 

Are 135 locuitori. 

Rosişnei, cătun, “pendinte de 
com. rur, Sergieni, distr. Vij- 
nița. 

Are 7 case şi 40 locuitori. 

Rosignei, cătun, pendinte: de 
"com. rur. Toraceni, distr. Vij- 
niţa. 

Are 8 case şi 47 locuitori. 

Rosişnei, pădure, în com. rur. 

Bănila Moldovenească, distr. 

Storojineţ, în care .se -află re- 
numita Scala Doboş. (V. Bă- 
nila Moldovenească). 

Rosişnei,. afluent . al  piriului 
“Rusca „ce se varsă în Su- 

ceava (v. Rusca), răsărind sub 

muntele cu acelaş nume. 

Roşa, sai Roșişea, mahala a   
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orașului Cernăuţi, avind încă 
cătunele Stinca, Poiana Roşie. 
Cecina, (Țiţina) Ceru şi Huc, 
formează o tracţiune comunală 
cu o parohie specială. 

Are 6500. locuitori, din cari 
jumătate sunt romini bășşti- 

nași ce locuiesc mai mult în 
zisele cătune şi colonişti ger- 
mani aduşi de. administraţia 

austriacă la 1782 din regiunile 
Rinului. Locuitorii romini sunt 
de religie ortodoxă şi se ocupă 

„cu plugăritul, cu grădinăria şi 
- parte şi cu exploatarea cariere- 

lor de piatră, aflătoare sub dea- 
lul Cecinei (Stinca). Coloniștii 
germani sunt agricultori vestiți, 

cultivatori de cai, dar se ocupă 
de asemenea cu grădinăritul 
şi în timpul verii practică şi 

meseria de meşteri zidari, 
lucrind în Rusia și Rominia 
învecinată. . 

Are o şcoală populară cu 
6 clase pentru băieţi şi una 
de 4 clase pentru fete. Biserica 

veche gr. or. cu hramul „St. 
Arhangeli Mihail şi Gavril“, a 
fost clădită de mazilii Const. 
lanoş, Lazăr Grecu şi Sta- 

nislav Grigoraş, iar la 1887 
a fost inlocuită printr'o clădire 
nouă foarte frumoasă. 

Aci se află şi o cazarmă, 
mare de cavalerie. 

Suburbia posedă 111 hect. 
pămînt arabil, 610 hect. fina- 

țuri, 192 hect. grădini, 356 
hect. imașuri și 427 hect. pă- 

“dure foarte frumoasă cu -0 
carieră vestită de piatră sub 

poalele muntelui Cecina. 
Ca animale domestice se 

găsesc în Roşa' 518 cai, 1696 
vite cornute, 219 oi, 519 porci 
şi 182 de stupi « de albine. * 

Roşa, piriă, afl. pe dr, Dornei, 

răsare sub culmea Piatra-Dor- 

nel, şi se varsă în Dorna, 

sub poalele culmci Ciungii- 

Roşia, deal, 300 m. alt, 

Rotunda, nainte,   

ROTUNDUL 

Chiperenilor; la un locce poar- 
tă numele Gura-Roșii, mai jos 

de com. Poiana- “Stampei, distr. 
Cimpulung. 

Rosoşul (Rososcz), cdtun, pen- 
dinte de satul Argel, „distr. Cim- 
pulung. 

Are 3 case K 6 locuitori 

Rosoşul, inic afluent, pe stinga 
piriului Soloneţ, răsare de sub 
poalele muntelui Pietroasa și 
se varsă in Soloneţ lingă 

com. cu acelâşi nume, distri 
Rădăuţi (v. Soloneţ). 

distr. 
Suceava, din care isvorăşte 

piriul cu acelaş nume, aflu- 
ente al pir. Hrănicea. 

Este spre V. de tirla cu acc- 

laş nume. 

Roşia, fîrlă, pendinte de moşia 
cu adm. spec. Bosancea, distr. 
Suceava. 

Are 3 case cu 13 locuitori. 

Roşii, sati Munţii La Roșşi, sunt o 
ramiticare a Carpaţilor mărgi- 
naşi Transilvănieni ce se gă- 
sesc la S. -Bucovinei şi . mai 
poartă şi numele Munţii Dor- 
nci Să Carpaţii Bucovinci).- 

Roşul, cătun, pendinte de tirgul 
Dorna-Vatra, 

Jung. 

Are 271. loc. romini, 

distr. Cimpu- 

gr. or, 

1183 m. alt., 

ține de culmea Bobeica (v. 
Carpaţii Bucovinei, Obcina 
Mare), se află între “munţii 
Comarnicul şi Bobeica, şi for- 
mcază ca şi aceştea un hotar 

- natural între districtele: Gura- 
humora şi: Cimpulung. 

Rotundul, munte, (13 m.) ce 
ține de lanţul carpatin Şurdin



ROVNINA 

sau Racova şi se găseşte lingă - 
local. Seletin, distr. Rădăuţi. 

Rovnina, firlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Zastavna, 

distr. Coţman. 

Rozoşa - Mala, mic afluent, 
pest.. piriul Moldoviţa (Argel), 
care isvorăşte de sub poalele 

muntelui cu acelaşi nume în 
apropiarea culmei Cruhla-Riza 
şi se împreună, după ce stra- 
bate şirul muntos Îelensca, cu 
Moldoviţa, în apropierea satu- 

lui Argel, dist. Rădăuți. 

Rucovul, munte, 1107 m. alt.; 
făcînd parte din culmea Lom- 
naticului, la S-O. de muntele 

Petrușca, şi în apropierea com. 
Straja, distr. Rădăuţi. 

Ruda, cătun, pendinte de com. 
rur. Frătăuţul-Noi, distr. Ră- 
dăuţi. 

Are 14 case şi 78 locuitori. 

Ruda, cătun, pendinte de Dih- 
tineţi, satul de reşedinţă al 
com. rur. cu: același nume, 
distr. Vijniţa. 

Are 130 locuitori ruteni. 

Ruda, tirlă, pendinte de vatra sa- 
tului Greblena,atenenţă a com. 
rur. Dihtincţi, distr. Vijniţa. - 

Ruda,. fermă, pendinte de com. 

_rur, Bainţi, distr. Siret. 
Are 7 case şi 30 locuitori. 
Este haltă de drum de fer 

a liniei Hliboca-Suceava. — 

Rudca, fermă, pendinte de mo- 
„ şia cu adm. part. Babin, distr. 
Coţman. 

Are 2 case şi 13 locuitori. 

Rudeşti, v. Gropeni, 

Rudolishiitte, dir lă, pendinte de   
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com. rur. Ruşii A Moldoviţa, 
distr. Cimpulung. 

Runcul, cătun, pendinte de com. 
rur. Breaza, distr. Cimpulung. 

Are 8 case şi 50 locuitori. 
„ Este aşezat pe păriul Breaza. 

Runcul, căturz, pendinte decom. 
rur. Pojorita, distr. Cimpulung. 

Are 7 case şi 34 locuitori. 

Runcul, cătun, pendinte de câm. 
rur. Gemine, distr. Cimpulung. 

Are 23 case și 93 locuitori. 

Runcul, tirlă, pendinte de satul 

Sadova, care la rindu-i este o 
parte din com. rur. Sadova, 

distr. Cimpulung. 

Runcul, tirlă, pendinte de com. 

rur.  Ruşii- “Moldoviţel, distr. 
Cimpulung. 

Runcul, munte, 1142 m. alt,, 
în vecinătatea orașului Cim- 

„pulung, la N: O. de dealul 
Prasca şi la O. de muntele 
Măgura, fâcind parte din Ob. 

. cina Flocenilor, ramificaţie a 
sistemului muntos  Rărăul, 

distr Cimpulung. 

Runcul Arinişului, îndlținae, 915 |. 
m. alt. pe povirnişurile de V. 

„ale culturei Obcina-Mare, în- 
„tre piraele' Beteagu şi 'Tocila, 

distr. Cimpulung. 

Runcul Basolii,. deal, 602 m. 
alt., la O. de păriul Laura, 

şi la N. de locul unde se u-l|.. 
nesc com. Straja şi Vicovul | 
de Sus, distr. Rădăuţi. 

„Runcul Căetoaei, mie munte, 
830 m. alt., între păriul Deia 

"şi fl. Moldoviţa, ramificaţie a 
culmei secundare. Măgura, in 
vecinătatea comunelor Deia şi 
Frumosul, distr. Cimpulung.   

RUNCULEȚUL 

Runcul Căndrenilor, culrme, ce 
ține: de munţii Suhardului (v. 
Carpaţii Bucov.) deasupra lo- 
cal. Dorna Candreni districtul 

- Cimpulung, 

Runcul Focşii, înălțime, 1012 
m. alt., pe culmea laterală 

Afiniţa, între piraiele Dobra şi 
Fundoiu, şi la N. de conflu- - 
enţu Moldoviței cu . Moldova, 
dist. Cimpulung. 

Runcul Frumos, cătun, pendin- 

te de com. rur., Ruşii Mol- 
doviţei, distr. Cimpulung. 

Are 88 locuitori. 

Runcul Porcului, îndlfirne, 858 
m. alt., pe unul din povirni- 
surile de V. ale culmei Obcina 
Mare, între piraele Beteagu 

“si Tocila şi. la S$. de Run- 
cul Arinișului, distr. Cimpu- 
lung. 

Runcul Prisăcii, munte, 1137 

m. alt., între fl. Moldovala O. 
şi muntele Tomnalicul la V., 
făcind parte din coama mun- 

toasă Obcina-Fcredeul, distr. 

Cimpulung. 

Runcul-Rusca, coarnă de nun- 

te ce se desprinde din Dealu- 
“ Caldu sit, pe st. Bistriţei, între: 
“com. Rusca şi Călinești, distr. 

" Cimpulung. 

“Runcul Tăutului, cătun, pen- - 
“dinte de com. rur. Slătioara, 

dist. Cimpulung. 
Are 11 case și 55 locuitori. 

Runcul Tochin, mic munte, 

"846m. alt., în vecinătatea com: 
Stulpicani, între piraele Bră- 

- neşti şi Ostra, distr. Cimpu- 

"lung. 

Runculeţul, munte, 1489 m. alt., 

„făcînd parte din; sistemul Ră-



RUNCULEŢUL 

răului, între Piatra Neagră şi 
Piatra Doamnei, distr. Cim- 
pulung, formînd hotarul dintre 

Bucovina şi Rominia. 

Runculețul, pate, 1059 m. alt., 

ramificaţie a coamei muntoase 
Obcina-Feredeul, între 'pira- 

iele Zebrauca şi Mctare, pre- 
cum şi Valea Sadovei, distr. 
Cimpulung. 

Rusca, cătun, pendinte de tir- 
gul Dorna-Vatra, distr. Cim- 
pulung. 

Are 11 case, 46 locuitori şi 
o școală populară. 

Este situat la confluenţa pi- 
riului cu acelaş nume cu rîul 
Bistriţa Aurie. 

Rusca, cătun, pendinte de com. 
rur. Seletin, distr. Rădăuţi. 

Are 194 locuitori. 
Este aşezat pe piriul cu ace- 

laş nume. 

De aci pleacă aşa numitul 
drum militar, peste plaiul Şur- 
din, la Berhomet. 

Rusca, piriu, afluent pe st. Bis- 
- triţei, isvorăşte din culmea 

Dealu-Caldu, distr. Gurahu. 

mora şi se împreună cu Bis- 
trița lingă com. cu acelaș 
nume. 

Rusca, piriu, afluent pe st. Suce- 
vei, răsare de sub muntele 
Şurdin şi, primind în calea să 

afl. “Rszişnei cu riulețul său 
Zubre, se varsă în Suceava, 

în faţa localit. Rusca, distr. 
Rădauţi udînd pe dr. muchea 

catenei muntoasă Crasnei Dil. 

Rusca, piriu, afl. al riulețului 
Suceviţa (v. Suceviţa), răsare, 
sub culmile Orata Mare, Ho- 

peleanca şi Capul Dealului şi, 
formînd în cursul său lingă 
satul ȘŞipot o mică cascadă, 

6231 — Dicționarul Bucocinel 
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se împreună cu Suceviţa, mai 
sus de Minăstirea Suceviţei, 

distr, Rădăuţi, 

Rusca Ulma, firla, pendinte de 
„Satul de reşedinţă Seletin, com. 

' rurală Seletin, districtul Ră- 

dăţui, 

Ruseasca, cătun, pendinte de tîr- 
gul Dorna-Vatra, distr. Cim- 
pulung: 

Are 15 case și 68 locuitori. 

Rusu-Mînăstioara, com, rur., 
distr. Suceava, aşezată pe ma- 
lul drept al riului Suceava 
aproape de confluenţa sa cu 
piriul Reuseni. 

Suprafaţa 5.50 km; popu- 
laţia 813 locuitori, romini, 

relig. gr. or. 

Se compune din vatra sa- 
tului cu 626 locuitori şi din 

satul atenent Luncuşoara. 
Prin marginea sa de S. irece 

drumul distr, Suceava-Chili- 
şeni,' are o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Arh. Mih, şi 

Gavril“ de care ţin filialele din 
Rusu-Plavalar şi Minăstioara, 

precum şi satul Rusu Poeni. 
Forma odinioară o singură 

- comună împreună cu Rusu-Pla- 
valar şi Rusu-Poeni în stăpini- 
rca familiei Balş. 

Își derivă numele de la pri- 
mul ei posesor Rusu-Balş. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, cu creşterea vitelor 
şi puţin cu cultura. viței de 
vie. 
Comnna posedă 410 _hect, 

pămint arbil, 3+ hect. fina- 
ţuri, 6 hect. 59 a. grădini cu 
vii, 166 hect. imaşuri 29 hect. 
păduri. 

Se găsesc 32 cai, 347 vite. 
261 porci şi 21 | “cornute, 85 oi, 

stupi. 

Rusu-Mînăstioara, moșie, . cu 

“în Rus-Plavalar cu 

  

  

RUS-PI:AVALAR 

administraţie specială, 
Suceava. | 

Suprafaţa 1.98 km; popu- 
laţia 50 locuitori, dintre cari - 
sunt 38, israeliți 7, romini. 

Depindea odată de com. de 
azi Rusu-Minăstioara (vezi R- 
Min. com.) | 

distr. 

Rusu-Plavalar, com. rur., distr. 

Suceava, aşezată la hotarul cu 
Rominia, pe piriul Reuseni şi 
lipită în partea de N- E cu com. 
Reuseni. 

Suprafaţa 8.62 km.2; popu- 
laţia 882 locuitori, escusiv To- 
mini; relig. gr. or. 

Se conpune din vatra satu- 
lui cu 840 locuitori și din că- 
tunul Minăstioara. 

Este unită cu comunele în- 

vecinătoare prin drumuri de 
"cimp, cari dau, în cele din ur- 

mă, în drumul distr. Suceava- 

Chilişeni. 
Are:o școală populară cu o 

clasă şi 2 biserici filiale, una 
hramul 

„Sf. Dumitru* şi alta, în 
Minăstioara. 

Este pomenită într'un hri- 

sov din anul 1478, prin care 
Ștefan cel Mare oferă lui Radu 
Gribovici această comună, cu 
defirite.. privilegii. 

"La 1776 era în stăpînirea 
jupînesei Ilinca Balş. 

Forma odată, împreună cu 

Rusu - Minăstioara şi Rusu- 
Pocni, o singură comună, pro- 
prietate a boerului Rusu Balş, 

de la care iși derivă şi numele. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, creşterea vitelor şi 
puţin cu cultura viței de vic; 
o parte însă trece în Rominia, 
vara, la secerat şi iarna, la 
exploatarea pădurilor. 
Comuna posedă 420 hect. 

pământ arabil, 55 hect. fână- 

țuri, 33 hect. grădini, 120 hect. 
imaşuri, 360 hect. păduri, 

24



RUS-PLAVALAR 

Se găsesc 54 cai, 335 vite 
cornute, 560 de oi, 317 porci 
61 stupi, 

Rusu-Plavalar, moșie, cu adm. 
spec.'idistr. Suceava. 

Suprafaţa 7;35 km; popu- 
laţia 27 locuitori, în 'majoritate 
Tom.?8r. or. 

Depindea înainte de coin. de 

azi Rusu-Plavalar (vezi Rusu- 
Plav. :com.) 

Rusu-Poeni, sat, distr. Suceava, 
aşezat pe malul drept al riu- 
lui Suceava, aproape de Chi- 
lişeni. 

Suprafaţa 3.39 lkm.=2; popu- 
laţia 217 locuitori, romini; re- 
lig. gr. or. 

Este legat printrun drum 

cimpean de drumul disir. Su- 
ceava—Chilişeni; ţine de bi- 

“serica parohială din Minăs- 
tioara. 

Forma odinioară, împreună 

cu Rusu-Minăstioara și Rusu- 
Plavalar, o singură comună în 

stăpînirea boerului Rusu Balș, 
de la care a provenit şi nu- 

mele acestor comune. 
Populaţia se -ocupă cu agri- 

cultura, creştera vitelor și pes- 
cuitul. 

Posedă 453 hect. pămint-ar- 

bi], 136 hect. finaţuri, 1 hect. 

50 a. grădini,64 hect. imaşuri, 
56 hect. păduri. 

- Se “găsesc 15 cai, 122 vite 
“cornule, 24 oi, 106 porci şi 
28 stupi. 

Rustorba, mic afluent, pe st. 
Sucevei ce răsare pe terit. ro- 
miînesc şi, primind lingă com. 
Mitoca-Dragomirna pir. Dadul 
curge de a 

lui ţărei pînă la localit. Iţca- 
nii Noi unde se varsă in Su- 
ceava, aproape gură în gură 

cu pir. Dragomirna, distr. Su- 
ceava. 

lungu! 'hotaru- |   
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Rusul, poiană, între piriul cu 

acelaș nume şi piriul Dorni- 
șoara-Cracu, distr. Cimpulung. 

Ruşii- Moldoviței, com. rur., 

distr. Cimpulung, așezată pe 
valea Moldoviței. 

Suprafaţa 227.18 km.2; po- 
pulaţia 2244 locuitori, dintre 
cari 3 părți ruteni şi o parte 
germani, israeliți, poloni şi 
cițiva romini; relig. gr. or. 
pentra majoritate. 

Se compune: 1) din satul 
Rușşii-Moldoviţei pr. zis care 
împreună :cu tirlele atenente 

Rudolfshiitte şi Runcul, are 
495 locuitori; 2) din cătunele: 

Ascunsul, Demacuşa, Margi- 
nea Ripei, Putna, Rașca, Run- |. 

cul Frumos şi Sacrieşu; pre- 
cum și 3) din tirla Zegrava 
(v. fie-care). 

Este străbătută de drumul 
distr. şi de linia ferată Vama- 
Rușii-Moldoviţei, la care este 

„staţie, 
Este legată cu Argelul prin- 

irun drum neîntreţinut; iar 
cu Putna, Poiana-Micului şi 
Breaza, prin simple drumea- 
curi de cal, peste munte. 

Are şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D.* 

Teritorul pe care se află:ază 
acestă comună, depindea odată 
de satul Moldoviţa şi aparţi- 
nea la 1776 mînăstirei cu ace- 
laș nume. 

Această comună este înte- 
meiată de o colonie de huţani 
de unde şi numele ce'i s'a dat. 

Se găsesc aci mai multe 
mori, o fabrică de scînduri cu 

12 gatere, 'o fabrică pentru 
producere chimică de esenţă 

extrasă din lemn reşinos şi o 
linie portativă pentru trans- 
portul lemnărici exploatate, 

Populaţia se -ocupă cu pră- 

sila de oi și de vite mari, dar 

  
| 

RUȘII-PE-BOUL 

mai ales cu esploatarea pădu- 
rilor şi cu lucrul în fabrici. 
Comuna posedă 110 hect. 

pămînt arabil, 1.773 hect. fina- 

țuri, 17 hect. grădini, 1440 

hect. imașuri, 2000 hect. poeni 
17.000 hect. pădure. 

Se găsesc 219 cai, 2,500 vite 

cornute, 2,800 oi, 900 porci, 

113 stupi de albine. 

Ruşii-pe-Boul, corn. rur., distr. 

Cimpulung, aşezată pe piriul 
cu acelaş nume, spre S-E. de 
Vatra-Moldoviţei, | 

Suprafaţa 91.31 km; popu- 
laţia 846 locuitori, ruteni şi 
romini; relig. gr. or. 

Se compune; 1) din satul 
Rușii-pe-Boul, pr. zis, cu 685 . 

- locuitori şi 2) din cătunele: 
Spărtura şi Trif (v. fie-care). 

Este legată cu Vatra-Moldo- 

viței, printr'un drum comunal; 

are'o'şcoală populară cu o cla- 

să şi o biserică locală cu hra- 
mul „St. Varvara“; o casă 
de economie a populaţiunei 
rutene. 

Teritoriul, pe care se află 
azi această comună, depindeâ 

adinioară de satul Moldoviţa, 
Şi „aparţinea, la 1776, minăs-. 
lirei cu acelaş nume. ” 

In apropiere se află pădu-. 
rea Valcani, unde se zice că 
ar fi iernat odată un prinţ po- 
Ion, numit Michail Dombrow- 

ski, cu un corp de armată 
(v. Valcani, păd.) 

De asemenea se află în apro- 

picre muntele Pauşa, la picio- 
rul căruia se găseşte o peşteră, 

unde se zice c'ar fi locuit 
* adinioară hoți. 

După legendă, se crede că 

aci Dragoş-Vodă ar fi omorit 
un zimbru, -de unde şi numi- 

rea de Boul, dată acestei lo- 
calități. Numirea de Ruși i s'a 
dat în urmă aşezări unei co- 

lonii de huţani în acest loc.
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Aci se află o fabrică de 
scinduri cu un gater. 

Populaţia se ocupă cu pră- . 

sila de oi, cu exploatarea pă- 
durilor precum şi cu lucrul 
în fabrică. 

Comuna posedă 68 heci. păm. 

hect. grădini. 644 hect. ima- | 
şuri 1800 hect, poeni şi 5600 | 
hect. păduri. 

Se găsesc 65 cai, 743 vite 
cornute, 850 oi, 370 porci şi | Rutca, tirlă, pendinte de moşia 

40 stupi de albine. cu adm. part. Franzthal, distr. 
/ Cernăuţi. 

de reşedinţă Ceahor, comuna 
rurală Ceahor, districtul Cer- 
năuţi. 

arb. 1057 nect. finaţuri, 11 | Rutca, fir:ă, pendinte de satul



Saca, firlă, pendinte de moșia 
cu adm. spec. Solca, distr. 
Gurahumora. 

Sadagura, tirg, situat pe ma- 

lul drept al păriului Aloşcov; 
se găsește în proxima apro- 
piare a Cernăuţului, de care 
este despărțit numai de apa 

Prutului. Are o suprafață de 

1,41 km. patraţi cu 571 de 

case şi 5.000 de locuitori, în 
majoritate evrei, care 'şi au 

aci centrul lor religios, rabi- 
natul vestit al Sadagurei, fiind 
rabinul deaci capul nu numai al 

evreilor din Bucovina, dar şi al 

celor din ţările mărginașe: Po- 

lonia, . Basarabia şi Moldova. 
Pe lingă templul cel mare 

cu școala sa specială şi alte 

„ citeva sinagogi, tirgul mai are 
_o biserică catolică şi una or- 
todoxă cu hramul Sf. Niculae. 

Sadagura, fiind centrul oco- 
lului judecătoresc cu acelaş 
nume, are deci o judecătorie, 

oficiu telegrafo-poştal, percep- 

„ torie, două şcoli de cite pa- 
tru clase pentru băieţi şi fete 
şi alte instituțiuni mai mici. 

Tirgul estestrăbătut de dru- 
mul principal, ce ducela hota- 
rul romino-rus şi de linia fe- 
rată locală Cernăuţi- Noua-Su- 

  

  

3 
liţa, avind haltă la marginea 
tirgului. 

Sadagura ca numire este 
traducerea slavă a numelui 

propiu ce'l purta generalul rus, 

care a fondat în acest loc pe 

la 1770 o monetărie, aducind 

colonişti germani. Acest gene- 
ral, Paul Gartenberg, este ini- 

țiatorul acelor monete de ara- 
mă moldovene-ruseşti, ce se 

găsesc astăzi încă în multe 

locuri, şi serveau in timpul 
ocupaţiunei ruse, şi citva'timp 

încă după luarea Bucovinei de 

către Austriaci, ca bani de 
valoare comună. 

După desfiinţarea monetă- 

riei, coloniștii sau împrăş- 
tiat, remănind ca localitatea 

să se desvolte;mai tirziu, mai 
ales pe urma intereselor reli- 

gioase ale rabinatului sus po- 
menit. 

Tot aci iși are-reşedința sa 

şi familia "boierească din Bu- 
covina, baron Mustaţă. 

După ultima statistică, co- 
muna Sadagura posedă 58 ha. 
de pămint arabil, 10 ha. şi 

jumătae. finaţuri, 46 ha. gră- 

dini, 118 ha. imaşuri şi 3.64 

ha. pădure. Se găsesc şi 22| 
cai, 89 vite cornute, 300 porci 

Şi 34stupi de albini. 

' Sadagura, moșie, cu adm. part. 
distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 0.57 kms:; popu- 
laţia 200 locuitori, israeliți şi 
ruteni; romini numai 6. 

Sadăul, cătun, pendinte de com. 

rur. Seletin, distr. Rădăuţi. 
Are 668 locuitori, şi o bi- 

serică locală cu hramul „Si. 
Vasile“. 
Este aşezat la confluenţa 

__păriului Sudău cu Suceava. 

Sadăul, afl. pe st. Sucevei, ce 
răsare sub poalele muntelui 

Lungul, în apropierea obirşici 
Siretului, şi se varsă în Su- 

ceava, în faţa com. Sadău, 

distr. Rădăuţi. 

Sadchiv, (Sadkiw), cătur, pen- 

dinte de vatra satului 'To- 

varniţa, ce ţine de com. rur. 

Petrăşeni, distr. Vijniţa. 

Sadova, com. rur., distr. Cim- 

pulung, aşezată la confluenţa 

văii cu acelaş nume cu riul 

Moldova. 

Supralaţa 68.05 km=, po- 

pulaţia 1.310 locuitori, escluziv 

romini; relig. gr. or. 

Se compune: 1) din satul 

cu acelaş nume, care împre-  
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ună cu cătunul Runcul, are 84 : 
locuitori; 2) din cătunele: Mun- : 
cel, Piriul Mazăre şi piriul 
Zbranca; precum şi 3)din tîr- 
lele: Marița şi Piriul Morii (v. 
fie care) 

Este legată printrun drum 
de car, cu drumul princip. şi 
linia ferată, Cimpulung-laro- 
beni, ce trece prin apropiere. 
Comuna se împarte în 1) 

Gura Sadovei, unde se află 
o şcoală populară şi o biserică 
parohială cu hramul, Sf. Ghe- 
orghe, şi 2) in Fundul Sadovei, 
cu o biserică locală avind hra. 
mul „Sf. Niculae“ şi o şcoală 
populară cu 2 clase. 

La 1776 era propietate a 
Domnului Moldovei. 

Are mai multe mori şi fe- 
restrae cu industrie de lemne. 

Populaţia, formată din lo- 
cuitori originari, peste cari au 

„survenit coloniști transilvăneni, 
se ocupă cu prăsila de oi şi 
de vite mari. | 

Comuna posedă 83 hect. pă- 
mint arab. 2212 hcct. tinațuri, 
12 hect.' grădini, 970 hect. 

imaşuri, 3500 hect. păduri. 
Se găsecs 204 cai, 1.400 

vite cornute, 2000 oi, 30+ porci, 
85 stupi de albine. 

Sadova, cătun, pendinte de 

com. rur. Cuciur Mare, distr, 

Cernăuţi. | | 
Are 11 case şi 63 locuitori. 

Sadova, mare afluent, pe st. 

Moldovei, ce răsare de sub 

poalele dealului Petriş şi ale 

muntelui Ardeloaia şi primind 
pe st. sa pir. lezerului şi pir. 
Varvară, se varsă, formînd 
lunga vale a Sadovei, în Mol- 
dova, lingă com. Sadova, distr” 
Cimpulung. | 

Saha, pir afl. pe dr. Sucevei, 
işi adună apele sale din pira- 

| 
| 

  

iele “Topliţa şi Horodnicul, ce 
se împreună mai jos de sat, 
Horodinicul de Sus, distr. Ră- 
dăuţi, ocolește, dealul Osoiu şi 
udind sat. Horodnicul de Jos, 
primeşte în apropierea oraşu- 
lui Rădăuţi pir. Temnic şi se 
varsă în Suceava, lingă com. 
Satul Mare. 

Saha, firlă, pendinte de moşia 
Andrasfalva, atenenţă a mo- 
şiei cu adm. part. Hardegg- 
thal, distr. Rădăuţi. 

Salaşin sau Salce, firiă, pen- 
dinte de com. rur. Seletin, 
distr. Rădăuţi. 

Are 3 case şi 14 locuitori. 

Samcina, țirlă, pendinte de mo- 
șia cu adm. part. Toporăuți, ! 
distr. Cernăuţi. 

Samuşul în Băeşești, fermă, 
pendinte de moşia Lucaceşti, ce 
ţine la rindu-i de corpul mo- 
şiei cu adm. spec, Drăgoești, 
distr. Gurahumora. 

Sapigora, tirlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Tastanova, 
distr. Coţmani. 

Sapihul, munte, 1428 m. alt., 

„făcînd parte din culmea Alu- 
nului, sistemul muntos al Ră- 

- răului, la S$. V. de muntele A- 
lunul și la S. O, de muntele 
Strînsul, distr. Cimpulung. 

Satul - Mare - Nemţesc, cor. 
rur., distr. Rădăuţi, lipită de 
com. Satul-Mare-Rominesc (v. 
Satul Mare Rom.). . 

Suprafaţa - 18.00 km; îm- 
preună cu Satul-Mare-Romi- 
nesc; populaţia 1085 locuitori 
germani, de conf. ev. şi rom. 
cai. 

Se compune: 1) din satul 
de reşedinţă, cu 1033 locuitori, 

  

  

  

și 2) din cătunul Perdelli (v, 
Perdelli, căt.). 

Se serveşte de aceleaşi căi 
de comunicaţie ca şi Satul- 
Mare-Rominesc (v. Satul Mare 
Rom.); are o şcoală populară 
germană cu 2 clase şi o casă 
de economie. 

Colonie, întemeiată la anul 
1787, de numeroase familii 

germane, aduse pe teritoriul 
com. Satul-Mare, care deatuntci, 
spre.deosebire, a luat supra: 

numirea de „Rominesc“ (v. 
Satul Mare Rom.). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. - 

Se găsesc 198 'cai, 410 vite 
cornute, 3 oi, 508 porci, 25 
stupi. îă 

Satul- Mare- Romînesc. corn. 
rur., distr. Rădăuţi, aşezată 
pe malul drept al Sucevei, la 
confluenţa sa cu piraiele Tem- 
nic şi Saha, cam în spre S-0. - 
de Rădăuţi. N 

Suprafaţa 18.00 km; im- 
_preună cu Satul- Mare-Nem- 

țesc; populaţia: 1238 locuitori, 
romini, relig. gr. or. 

Se compune: 1) din satul 
de reședință cu 1195 locuitori, 
şi 2) din cătunul Perdelli (v. 
Perdelli, căt.). 

Este legată cu Rădăuţi prin- 
trun drum districtual; prin 
drumuri de ţară comunică cu 
Rădăuţi, precum şi cu Hadic- 

” falva, Istenşeghiţ şi Crainiceşti 
(Siret), pe unde trece drumul 
princip. Suceava-Siret. 

Are o şcoală populară cu 

+ clase, și o biserică cu hra- 
mul „Sf. Arh. Mihail şi Ga, 

" vVril“ şi o casă de economice : 
Printr'un hrisov din 24 Fe- 

bruarie 1582, Domnul Moldo- 
-vei lancu Sasul, a dăruit-o mi- 
năstirei Sf. Ilie, în posesia 
căreia se găsea şi la 1776. 0 
parte din teritoriul comunei pe
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care sa întemeiat in 1787 o 
colonie germană, s'a despăr- 

țit sub numele special de Sa- 
tul- Mare- Nemţesc (v. Satul 
Mare Nemţesc). 

In apropiere sau găsit. de | 
repetate ori, virfuri de săgeți 

de brouz. | - 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura. 

Comuna aceasta, împreună 
cu Satul - Mare- Nemţesc, po- 
sedă 1129 hect. pămînt arabil, 
230 hect. finaţuri, 13 hect. gră- 

dini, 198 hect. imaşuri, 11 hect. 

pădure. 

Se găsesc 87 cai, 372 vile 
cornute, 160 oi, 322 porci, 10 

stupi. 

Satul-Mare-Romînesc, moșie, 
atenență a moşiei cu adm. 
part. Hardeggthal, distr. Ră- 
dăuţi. 

Are o casă şi 4 locuitori. 

Săcrieşul, cătun, pendinte de 
com. rur. Ruşii Moldoviței, 
distr. Cimpulung. 

Are 12 case şi 47 locuitori. 

Săcrieşul, conzplex de păduri 

re şi livezi, din care isvo- 
răște piriul cu acelaş nume, 
afluente al Putnei, la poalele 

de S. ale dealului cu acelaşi 
nume, distr. Cimpulung... 

Săcrieşul, mic afluent, al pir. 

Putna, ce răsare de sub dea- 
lul Săcrieşului şi se împreună 

cu Putna la punctul Berluc, 
distr. Cimpulung. 

Săhăstria, sc numesc nişte ruine 
a unci vechi filiale a minăs- 

tirci Putna, cari se află în 

fundul văii riului Putna,la V. 

“de minăstire (v. mînăstirea 
Putna), jud. Rădăuţi. 

Sălătrucul, afluent pe dr. Mol-   
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dovei, îşi adună apele sale sub 

muntele Măgura Bătrină și 

Ascuţita Mare şi, ocolind cul- 

mea Secătura, udă înălțimile 
muntoase cuprinse sub numele 

Masivului Sălătruc şi se re- 
'varsă în Moldova în faţa sta- 
țiunei dr. de fer. Molid. 

Sălătrucul, complex de pă- 

duri şi finefe, înşirat pe am- 
bele părţi ale riuleţului cu a- 
celaș nume, districtul Cimpu- 
lung. 

Sălătrucul, culme mică late- 
rală, ce se desprinde din şi- 
rul carpatin, Obcina-Mare saă 
Arşiţa (v. Carpaţii Bucovinei) 
în direcţiunca văii Moldoviţei, 
distr. Cimpulung. 

Sălătrucul, deal, 1001 m. alt., 

pe culmea cu acelaş nume, 
intre piraiele Dobra la V. şi 
Beteagu la 0O., distr. Cimpu- 
lung. 

Săliştea, vechii cătun, în jurul 
căruia s'a format com. rur. de 
azi, Voloca-pe-Derehlui. 

Astă-zi face parte integrantă 
din vatra satului, 

Săliştea,cătun, pendinte de satul 

Lucaveţ-de-]Jos, com. rur. Lu- 
caveţ, distr. Vijniţa. 

Are 413 locuitori. 
gr. or. 

Săliştea, (Scleszeze), firlă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part, 
Lucaveţ, distr. Vijniţa. 

Sâliştea, tirlă, pendinte de com. 
rur. Ceahor, distr. Cernăuţi. 

Are:4 case şi 16 locuitori. 

Săliştea, fermă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Cuciur Mare 
distr. Cernăuţi. 

Arc 7 case și 4! locuitori. 

ruteni 

  

SCHVARZTHAL 

Săliştea, loc arabil și zăvoiii, 
cunoscut sub numirea de „La 

Sălişte“, pe dreapta Siretului 
Mic, distr. Storojineţ, între 

pir. Corceasca și com. Cupea. 

Sărata, cătun, pendinte de com. 
rur. Şipot, distr. Rădăuţi. 

Are 20 case şi 84 locuitori. 

Sărata, tîrlă, pendinte de moşia 
Şipot, atenenţă a moşiei cu 
adm. part. Isvor, distr. Ră- 
dăuţi, 

Are împreună cu lirla Pir- 
călab, 2 case şi 12 locuitori. 

Sărişorul, mic afluent al pir. 
Neagra, ce se varsă în Dorna. 
EI răsare din munţii Lucaci, 
şi după ce ocolește Poiana- 
Vinătorului şi udă poalele ma- 
sivului Dealu-Negrăi, sc varsă 
în pir. Neagra, lingă com. 
romincască Şarul-Dornei. 

Sărişorul, poiană, distr. Cimpu- 
lung, la N. de piriul cu acelaş 
nume, care serveşte .de hotar 

intre Bucovina şi Rominia. 

Scala Doboş, sfincă la o alt, 
de 1073 m., pe virful unui 

munte din pădurea Rosişnei 
pendinte de com. rur. Bănila 
Moldovenească, distr. Storoji- 

ncţ. Pe ea se zice că ar îi lo- 
cuit haiducul Doboș. 

Schirivsca-Chicera, (Sliriwska- 
Kyczera saă Riza) cătun, pen- 
dinte de com. rur. Sergieni, 
distr. Vijniţa. 

Are 13 case şi 73 locuitori. 

Schwarzthal, (rom. Vadul-Ne- 
grilesăi) sat. distr. Cimpu- 
lung, aşezat pe piriul Negri- 
leasa, aproape de isvorul său. 

Suprafaţa 9.03 km; popu- 
laţia. 510 locuitori, germani, 
relig. rom. cat.
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Este legat cu valea Suha 
Și cu drumul distr. ce trece 
pe aci, printr'un drum neîn- 
treţinut. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o casă de economii. 

Teritoriul pe care se află 

azi satul, depindea de Negri- 

leasa, mai înainte de anul 

1838, cînd s'a'așezat aci o co- 
lonie de germani veniţi din 
Boemia. 
"Se găseşte în acest sat, o 
fabrică de scînduri cu 3 gatere. 

Populaţia se ocupă mai ales 
cu exploatarea pădurilor. 

Posedă 33 pog.păm. arabil, 
94 hect. finațuri, 2 hect. gră- 
dini, 276 hect. imașuri și 485 
hect. păduri. 

Se găsesc 24 cai, 430 vite 
cornute, 8 oi, 105 porci şi 8 

“stupi de albine. 

| Scorbura, munte mic, 996 m. 

alt., la V. de com. Carlsberg, 
distr. Rădăuţi. 

Scoruşul, vechii cătun, pen- 
dinte de com. rur. Ciocăneșşti, 
distr, Cimpulung. 

Scoruşul, poiană, distr. Cimpu- 
“lung, între dealul şi piriul cu 
acelaş nume. 

Scoruşul, piriă, afluent pe dr. 
Bistriţei isvoraşte de sub poa- 
lele muntelui Dealu-Scoruş, şi 
se varsă mai jos de com. 
Cirlibaba. 

Scoruşetul, munte, ce ţine de 
culmea Bobeica (v. Carpaţii 
Bucovinei şi Bobeica-Culme) 
şi se găseşte în apropiarea 
localit. Poiana Micului, distr 

Gurahumora, avînd o înăl- 
_ţime de 1220 m. şi formînd 
hotarul intre distr. Cimpulung. 

Scunca Mare, deal, 653- m. 
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alt., între piriul cu acelaş nume 

Şi riul Suceava, în vecinătatea 
com. Carlsberg, distr. Rădăuţi. 

Seaca, mic afluent al pir. Glit, 

(v. Glit), cu care se împreună 
mai jos de com. Glit, distr. 
Rădăuţi. 

Secătura, tirlă, pendinte de mo- 

şia Vicovul-de-Sus, care la 

rindu-i face parte din moşia 
Vicovul-de-Sus,atenenţă a mo- 
șiei cu adm. part., ce poartă 
acelaș. nume, distr. Rădăuţi. 

Secătura, cătun, pendinte de 
com. rur. Negrileasa. distr. 
Cimpulung. 

Are 2 case și 16 locuitori. | 

  
Secătura, deal, 762 m. alt., 

distr. Gurahumora, între fl. 

Suceava şi piraele Bucşoaea - 
Şi Voroneţ. 

Secătura, deal, 731 m. alt., între 

fl. Moldova, la V. şi piriul 
Saălătrucul la O. distr. Cimpu- 
lung. 

Secul, piriîi, afl. pe dr. Dornei 
ce răsare sub coama muntelui 

Piciorul Gavrilenilor şi se 
varsă în Dorna, faţă în față 
cu pir. Hazului, care vine 

de la st., mai jos de com. 
Dorna-Candreni, distr. Cimpu- 
lung. | 

Acest picii este interesant 
prin faptul că în cursul săi 
dispare subit în pămînt şi după 
ce percurge o suterană de o 

lungime de peste 1 km., ră- 
sare la S. de Dealul Muncei- 
lor, iarăși afară şi îndreptindu- 
se spre N. își continuă dru- 
mul spre punctul de revărsare. 

Securiceni, sat, distr. Suceava, 

aşezat .în partea: de N-V. a 
com. Rusu-Plavalar.   

SELETIN 

Suprafaţa 1.88 km; popu- 
laţia 174 locuitori, numai ro- 
mini, relig. gr. or. 

Prin drumuri de cimp e le- 
gat cu com, învecinată Rusu- 
Plavalar şi Reusenii, precum 
Şi cu drumul distr. Suceava- 
Chilişeni. 

Are o biserică filială cu hra- 
mul Sf. Nicolae, atenență a 
parohiei din Reuseni; ţine de 
şcoala populară, de curind fă- 
cută, din Reuseni. 
“La 1776, era în posesia boe- 

rului Constantin Caragea. Un 
an mai tirziu trece în stăpi- 
nirea boerului Balş ; iar la 
1783, este dăruită minăstirei 
Sf. Ion din Suceava. 

În acest sat s'au găsit vir- 
furi de săgeți de bronz. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, creşterea vitelor pre- 
cum şi cu exploatarea pădu- 
rilor. 

Posedă 194 hect. pămînt ara- 
bil, 25 hect. finaţuri, 24 gră- 

dini, 50 hect. imaşuri. 

Se găsesc 25 cai, 97 vite 
cornute, 63 de oi, 87 porci. 

Securiceni, moșie, cu adm, spec, 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 1.43 km?; popu- 
laşia 11 locuitori, romini gr. 
or. Are o singură casă. 

Depindea înainte de com. 
Securiceni, și crai, la 1776, 
în posesiunea boerului Con- 
stantin Caragea, (v. Securi- - 
ceni com). 

Seletinul, fîrgulej, distr. Rădă- 
uţi, aşezat în grupe împrăş- 

liate pe o mare întindere, pe 
ambele maliri ale Sucevei, de 
la Straja şi pînă în apropiere 
de Şipot-Cam 

Suprafaţa 111.70 lkm?; po- 
pulația . 3.715 locuitori, mai 

bine de 2 părți huţani, ruteni 
gr.or. Şi puţini gr. cal.;0 a treia



SELETIN 

parte e formată din izraeliți,ger- 
mani şi puţini romini şi poloni. 

Se compure: 1) din satul 
de reşedinţă Seletin, care îm-. 
preună cu tirlele Merlova, Ni- 
sipitul şi Rusca Ulma, numă- 
ră 837 locuitori; 2) din cătu- 
nele atenente: Brodina, Ereşti, 
Falcău, Frasin, Fuşce, Hepa, 

Cuninschi, Opcina Costeliva, 
Crasnei Dil, Lupşin, Măgura, 
Plosca Cameral, Ropocel, Rus- 
ca, Sadău, Sipitul şi Ulma, (v. 
fie-carc;) şi 3) din tirlele: Pal- 
tin şi Salaşiu (vw. fie-care.) 

Partea centrală a comunei 
e străbătută de drumul. distr. 

Vicovul-de-Sus.-Şipot, din ca- 
re pleacă în cătunul Ropocel, 

o ramură, peste Plaiul Plosca, 

spre localitatea cu acelaş nume, 
iar din cătunul Rusca aşa nu- 

mitul drum militar peste Pla- 

iul Şurdinului la Berhomet. 
Este sediul unei judecătorii 

de ocol; are un oficiu poștal 
o şcoală populară cu 4 clase 
şi o biserică parohială cu hra- 

mul „Naşterea M. D*. 

A fost pină în timpurile din 
urmă cătun, menţionat fiind 

pentru prima oară, întrun hri- 

sov din 13 Martie 1490 al lui 

Ştefan-cel-Mare. In acest hri- 
sov se spune că Selclinul cra 
propictatea miînăstirei Putna. 

In această localitate s'au gă- 
sit, de repetate ori, obiecte 

vechi, între care o sabie veche 
franceză ş. a 

Populaţia, formaiă în. ma- 
jorit. din huţâni, se ocupă cu 
esploatarea de păduri, cu pră- 

sila de oi şi cu stinăria. 
Comuna posedă 289 hect. 

pămînt arabil, 4077 hect. fi- 
naţuri, 1 hect. grădini,.-3000 

hect. imaşuri, 314 hect.poeni, 
31.190 păduri. 

„Se găsesc 569 cai, 3600 vite 
- cornute, 4500 de oi, 1200 porci, 

290 stupi.: 

6231.— Diclionarul Bucorinel, 
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Seletin, moșie, atenență amo- 
şici cu adm. part, Izvor, distr. 
Rădăuţi. 

Are 23| locuitori. 

Se compune: 1) din moșia 
Seletin, pr. zisă, cu 4 case 
şi 15 locuitori; 2) din locali- 
tățile cu ferăstrae: Brodina 
şi Falcău; 3) din herghelia 
Frasin; şi 4) din tirlele: Si- 

pitul, Tabora şi Ulma (v. fie- 
care). 

Seliciul, (Selicz), mie afluent 
pe st. Siretului, răsare mai 

jos de masivul deluros Zabic 
şi se varsă în Siret, mai jos 

de com. Iordăneşti, distr, Sto-. 
rojincţ. 

Semacova, sat, care împre- 

ună cu satul de reşedinţă Co- 
niatin, formează comuna rur, 

Coniatin;distr. Vijniţa. 
__Este aşezat la O. de satul 
de reşedinţă, şi are o. po- 

pulaţie de 626 locuitori. 

Se compune din vatra sa- 
"tului cu 410 locuitori şi din 

cătunele: Hliboca, Pleta şi Ro- 
sişnei, (v. fie-care.) 

Semeca, tirlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Babin, distr. 
Coţman. 

Semiatin (Semiatyn), castel de 

vindtoare, pendinte de moşia 

cu adm. part. Vilaucea, distr. 

Vijniţa. 

Sf. lie, com. rur., distr. Su- 
ceava,aşezată pe dr. pir. Şcheia, 

afluent al riului Suceava. 

Suprafaţa, . 15.09 km; po- 
pulaţia 1402 locuitori, aproape 
exclusif romini, relig. gr. or. 

Se compune din vatra 'sa- 
tului .cu 1870. locuitori şi din 
fermele Ceretei şi Frumoasa. 

„Este aşezată între cele 2 

drumuri Suceava — Gurahu-   

SF. IIE 

mora, . dintre cari unul prin- 
cip. şi altul distr. 

Are o școală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „St. Ilie<. 

“Această comună s'a înjghe- 
bat de la 1457 încoace, :în ju- 

rul minăstirei „St. Ilie“ zidită 

de Ştefan-cel-Mare pe acest 
loc, — la ce an, nu se ştie posi- 
Lif (v, St. Ilie, minăstire).: 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea .vitelor. 
Comuna posedă 1643 hect. 

pământ arabil, 250 hect, făna- 
țuri, 10 hect. grădini, 77 hect. 
imaşuri, a 

Sc găsesc 64 cal: 300 vite 
cornute, 465. oi, 150 porci, 60 

stupi. 

Sf. Ilie, mindstire, astăzi. bise- 

rică parohială în com..rur, cu 
acelaşi nume (distr. Sucevei) a 
fost întemeiată, pe cit se crede, 
de Ştefan-cel-Marelu 1504, lu- 
cru care nu se poate con- 

stata cu certitudine, hrisovul 
„ respectiv fiind învechit şi rupt. 
Odată cu seculararizarea ce: 
lorlalte minăstiri de cătră Aus- 

triaci, a fost desființată şi acea- 
sta, avind în ultimul moment 

încă 8 monahi. 

„Minăstirea Sfintul [lie posc- 
da moşia Gropile, pe care este 
acum aşezat satul cu acelaşi 

- nume; apoi mai avea Satul- 
Mare, cite o. jumatate din sa- 

- tele Costina şi Mileşăuţi, iar în 
Moldova poseda moşiile Iuleşti, 
Hodera şi Iezereni. 

Sf. Ilie, moşie, cu 'adm. spec. 
distr. Suceava. , 

Suprafaţa 5.26. km.?; popu- 
„laţia 106 locuitori, romini în 

majoritate, apoi .germâni, is- 
racliți, ruteni ş. a. | 

Se compune din moşiie: 1) 
St. lie, propriu zisă, cu 977 

locuitori, care cuprinde şi tii: 

25



SE. ONUFREI 

lele Ceretei și Ratuş și 2) Fru- 
moasa. 

Sî. Onufrei, (sau Minăstioara), 
com. rur., distr. Siret, aşe- 
zată între oraşul Siret şi dealul 
Minăstirea Horaeţ, pe un pirii 
care se uneşte cu Soloneţul și 
se varsă în fl. Siret. 

Suprafaţa 9.70 km.2; popula- 
ţia 1111 locuitori, în majori- 
tate romini, de relig. gr. or.; 
restul germani. 

Se compune: 1) din satul de 
reşedinţă Sf. Onufrei sai Mi- 
năstioara; şi 2) din cătunul 
Dragoşanca  (v. Dragoşanca, 
căt. ai 

Este străbătută de drumul 
distr. Siret-Fintina Albă; are 
o şcoală populară cu o clasă 
Şi o biserică parohială cu hra- 
mai. Sf. Onufrei. 

Această comună sa înte- 
meiat de coloniștii transilvă- 
neni. 

In anul 1787, populaţia a 

fost sporită prin coloniștii g ger- 

mani. , 
Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vite- 
lor. 

St. Onufrei sau Mînăstioara, 
moşie, cu administraţie par- 
ticulară, district Siret. 

Suprafaţa 1.11 km:; popu- 
laţia 36 locuitori, ruteni, is- 
raeliţi şi poloni. 

* Cuprinde. pe lingă moşia 
St. Onufrei, propriu zisă, și 
tirla Ciornolozi. 

Sona, munte și masiv muntos, 
1359 m,, ce -ţine de. culmea 
Maximeţ-Losova (v. Carpaţii 
Bucovinei), şi se găseşte în a- 

- propierea com. Dolhopole(Cim- 
pulungul . Rusesc, distr. Vij- 
niţă), 

Sentor, mie munte, 934 m. alt. 
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între piriul cu acelaşi “nume 
şi riuleţul Boul, ramificaţie a 
muntelui Pauşa, aproape de 
localitatea Rușii-pe-Boul, distr. 

- Cimpulung. 

Senu, mic afluental pir. Pan. 
lin, ce .se varsă în Sireţel 
(v. Pantin). 

Răsare din păd. Scnui diste, 
Storojineţului. 

Senu, pădure, distr. Storojineţ, 
la hotarul de V. al distr,con- 
tinuarea păd. Fintiniţa, 

Din ea isvoreşte piriul Senu, 
afluent pe: st.. al -riuleţului 

- Pantin, care se varsă în Si- 
- retul-Mlic, 

Serafina, tirlă, pendinte de mo- 
Şia cu adm. part. Lucaveţ, 
distr. Vijniţa. 

“Serafineţ, cătun, pendinte de 
satul : Lucaveţ-de-]os, com. 
rur. Lucaveţ, districtul Vij- 

nița. 

Are 297 locuitori, ruteni, 
gr. or. 

Seredina, afluent, pe dr. riu- 

leţului Siretul Mic, răsare din 

păd. Pătrăuți și primind pe st. 

piriaşul Pătrăului, se varsă în 

dreptul com. Pătrăuţul-de- Jos, 

distr. Storojineţ, străbătind 
- păd. Lespezi.: 

Serednei Tic, (Serednyj Tik), 
tirlă, pendinte de moşia cu 
adm. part. Zastavna, distr. 
Coţman.. 

Sergieni sai Sirghieni, (rut. 
Sergie), corn. rur.., distr. Vij- 
nița, aşezată pe riul Putila, 
şi lipită de com. Storoneţ-Pu- 
tila, în partea de S-0. 

Suprafaţa 102.25 km.2; po- 
pulația 1978 locuitori ruteni şi 
ciți-va israeliți, relig. gr. or. 
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SIHLOAIA 

Se compune: 1) din satul de 
reşedinţă Sergieni, care împre- 

„ună cu tirlele Bucovaţ, Gher- 
- Zoi și Staica, numără 496 lo- 
cuitori; 2) din cătunele: Bahna 
Logofâtului, - Cioralec, Fros- 

- chi, Hrebin, Clichvsea Chicera, 
Cnişiv, Crasnei Dil, Zagorifs- 

„chii Gruni, Pelepcova, Peş- 
cine, Ploschii, Pohar, Ripien, 
Riza,  Serghisca,  Rosişnei, 
'Schirivsca Chicera, Tonenchi, 
Tisneţchii, Vipcina Şerghivsca 
(v. fic-care). 

Satul de reședință este stră- 
bătut de drumul districtual 
Storoneţ-Putila-Selctin; are o 
școală populară cu o clasă și 
o biserică parohială cu hra- 
mul „Inălţarea Domnului“. 

La 1776, era cătun pendinte 
de Cimpulungul Rusesc. 

„ Populaţia se ocupă cu pra- 
sila vitelor, cu plutăritul şi cu 
exploatarea pădurilor. 
Comuna posedă 258 hect, 

pămînt arabil, 2617 hect. fi- 
naţuri, 19 hect. grădini, 1319 
hect..imașuri, 605 hect. poeni, 
7069 hect. păduri. 

Se găsesc 320 cai, 994 vite 
cornute, 1480 oi, 304 porci şi 
36 stupi. 

Sergieni, (Sergic), tirlă, pen-: 
dinte de moşia cu adm. part. 
Putila, distr. Vijniţa. 

Are 3 case şi 5 locuitori. 

Serghieva, (Sergiewa), munte, 
1221 m. ce ţine de lanţul car: 
patin Obeina-Mare saă Ar. 
șița şi se găseşte la V. de pi- 
riulArgelul, districtul Rădăuţi. 

Seropan, deal, 518 m, lingă. 
com. Volovăţ, distr. Rădăuți, 
şi ţine de reg. colinară .dintre 
Suceava şi Moldova. 

Sihloaia, naunte, ce ţine de lan- 
țul carpatin Obcina-Mare sai



SII.ON 

Arşiţa şi se află la N. de pi- 
riul Argel, în apropierea loca- 
lității Putna, distr. Rădăuţi, 
1235 m. 

Silon, (sau Siliona, sau Silien)), 
sat, pendinte de com. rur, 
Reuseni, distr. Suceava. 

Are 122 locuitori, romini, 
de relig. gr. or., numai unul 
rom. cat.. ţine de biserica pa- 
rohială din Uideşti. 

Se numeşte ast-fel după nu- 
mele posesorului său Şerban 
Silion. 

Sinăuţi, comună vechie, despăr- 

țită astă-zi în 2: Sinăuţii-de- 
Sus şi Sinăuţii- de-Jos (vezi 
fie-care). 

La 1776, aparţinea mazilului 

Ioniţă Şobastan şi ruptaşilor" fi 
Andrei Dragonici şi Constan- 
tin Mohoritu. La 1777 a tre- 
cut în posesia boerului Lupu 
Balş. La 1780, a fost unită cu 
Gărbăuţii. 

- Sinăuţii-de-]Jos, core. rur., distr. 
Siret, aşezată pe partea dreap- 
tă a piriului Molniţa, spre N-O. 
de oraşul Siret. 

Suprafaţa 7-14 km; împre- 
ună cu Sinăuţii-de-Sus; popu- 
laţia 919 locuitori, ruteni şi 
romini, relig. gr. or, 

Este punctul final al unei 

armuri de şosea ce se desface 
din drumul princip. Cernă- 
uții-Siret; comuna e legată 

cu oraşul Siret şi cu com. 
Rogojeşti, prin drumuri dis- 
trictuale iar cu Gărbăuţi şi 
cu Sinăuţii-de-Șus, prin dru- 
muri de ţară; de asemenca €. 

legată şi cu Botoşani. 
Are un oficii vamal, unul 

poştal, o şcoală populară cu o 

clasă şi o biserică parohială cu 
hramul „Pogorirea Sf. Duh:. 

A format pină în timpurile - 
din urmă, împreună cu Si-   
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năuţii-de-Sus, o singură co- 
mună, numită. Sinăuţi (v. Si- 
năuţi). 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna aceasta, impreună 

cu Sinăuţii-de-Sus, posedă 977 
hect. pămint arabil, 144 hect.: 
finațuri, 13 hect. grădini, 37 
hect. imașuri, 96 hect. pă- 
duri. 

Se găsesc 43 cai, 190 vite 
cornute, 50 de oi, 200 porci, 

32 stupi. . 

Sinăuţii-de-Jos, moșie, cu adm. 
part., distr. Siret. 

Suprafaţa 1.97 km=?; popu- 
laţia 129 locuitori, în majori- 

tate izraeliţi, restul germani, 

ruteni, romini, ş. a. 

Sinăuţii-de-Sus, 'sat, distr. Siret, 
aşezat pe partea dreaptă a 
piriului Molniţa, care formează 

hotarul între Bucovina și Ro- 
minia. 

Suprafața 7.34 km.2-; îm- 
preună cu Sinăuţii-de- Jos, po- 
pulaţia 323 locuitori, romiîni, 

relig. gr. or. 

Prin drumuri de ţară comu- 
nică cu localităţile vecine: Si- 
năuţii - de- Jos, Poieni, Tere- 
blecea şi Gărbăuţi. Ţine de 
şcoala din Sinăuţii-de-Jos; are 
o biserică parohială cu hramul 

„Inălţarea Sf. Cruci. 

A format pină în timpurile 
din urmă, impreună cu Si- 
năuţii - de- Jos, o singură co- 
mună numită Sinăuţi (v. Si- 
năuţi). 

Populaţia. se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor, 

Se găsesc 21 cai, 121 vite 

cornute, 16 oi, 140 porci ȘI 
114 stupi. 

Sinăuţii - de- Sus cu Gărbăuţii, 
moșie, cu adm. part., distr, 
Siret.   

SIRET 

Suprafaţa 4.10 km2; popu- 
laţia 40. locuitori, în majori: 
tate romini, restul ruteni ș, a. 

Sipitul, cătun, pendinte de com. 
rur. Seletin, distr. Rădăuţi, 

aşezat pe valea Sucevei. 
Are, 184 locuitori, huţani, 

gr. or, 

Sipitul, firlă, pendinte de moşia 
Sletin, atenenţă a moşiei cu 
adm. part. Isvor, distr. Ră- 
dăuţi. 

Are impreună cu tirlele Ta- 
bora şi Ulma, 3 case şi 9 lo. 
cuitori. 

Sipitul, piriă, afluent pe dr. 

Sucevei, răsare: sub muntele - 

Smideşti, şi primind pe st. 
piriașul 'Tinosul, se varsă in 
Suceava, în dreptul căt. Si- 
pitul. | 

Siret, district politic şi ocol ju- 
decătoresc. Are o suprafaţă 
de 524,60 km. patraţi, cu o 

populaţiune de 60.00u de locui- 
lori, şi se mărgineşte la E. cu 
Regatul Rominici, la N. cu 
districtul Cernăuţului, la V. 
cu districtele Storojineţ şi Ră- 
dăuţi, iar la S. cu districtul 

Sucevei. 
Acest distr. deşi are apa- 

renţa unei regiuni colinare, e 

totuşi compus mai mult din 
complexuri de pămint arabil. 

Posedă însă şi păduri, ce par 
“a fi fost într'o vreme -chiar 

codri nepătrunși. Accasta se 

poate vedea după - întinde- 

rea ce o ai şi acum unele 
părţi arboroase, cum de cx. 
între localitaţile Hliboca-Tără- 
şeni. Aci terenul deşi pădu- 
ros şi prăpăstios, prezintă şi 
regiuni mlăştinoase, datorite 
scurgerei unor izvoare as-. 
cunse şi nesăcate, cari sunt o 
particularitate curioasă, mai
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ales în partea vestică, a distr. 
sub. numele de Mihuceni. De 

: ast-fel districtul este bine înzes- 
: trat de natură, oferind atit agri- 
culturei, cit şi prasilei de vite 
toate inlesnirile posibile. 

Siretul ca district, are popu- 
laţiunea cea mai variată din 
toată Bucovina. Majoritatea 
locuitorilor este romincască, 
întrece însă ca număr total 

“cu puţin numărul cel consti- 
'tuesc celelalte naţionalităţi pri- 
pășite prin împrejurări curioase 

“tocmai în acest district. Intre 
„aceste naţionalităţi străine, ati 
Rutenii locul cel d'intiii și tre- 
bue de relevat, că nicăirea în 
Bucovina ' elementul -lor nu 

„„Sau lăţit atit: de' puternic şi 
repede ca în districtul Siretu- 

lui. Rutenii de aci sunt de alt- 
- fel invadatori involuntari. Căci 
“din diferite date istorice cu- 
noaștem că, aii fost aduşi din 

„vremuri de prin părţile Pocu- 
"ţiei şi. stabiliți pe la moşiile 
boiereşti din această parte a 
fuastei Mo!dove. Ba “mai mult, 

“căci după ocuparea Bucovinei 
de către Austria, mai ales cind 
Sa făcut schimbul moşiilor mi- 
năstireşti, locuitorii ruteni de 
pe la moşiile din Moldova, ai 
trecut, nu se ştie bine din ce 
pricină, cu grămada în Buco- 
vina, Ast-fel s'a format d. ex: 

„satul Bălcăuţi, între Radicfalva 
Şi tirgul Siret. Pe lingă ma- 
sele aceste compacte de ele- 
ment rutean pripăşit în mij- 
locul Rominilor, districtul a 
mai fost apoi împestriţat după 

„ Ocuparea. austriacă prin adu- 
„cerea de colonii ungurești (Ha- 
dicfalva, 'Istenşeghiţ) colonii 
de lipoveni (Fintina-Albă, Cli- 
năuţ) şi colonii de germani Te- 
reblecea şi Sf. Onufri).. 

Districtul deşi poartă nu- 
«mele riului Siret, este totuşi 

-- percurs. numai în. direcţie de. 
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mică diagonală de acest riă, 
care intră în district pe la satul 
Camenca și după ce udă cen- 
trul districtului, orașul Siret, 
trece în Moldova, formind pînă 
în punctul Călinești chiar ho- 
tarul între Bucovina şi Ro- 
minia. 

Districtul este străbătut de 
drumul principal (aşazisa şosea 
a Împăratului Franţ) și de alte 
cinci drumuri districtuale des- 
tul de bune.. Afară de asta 

“este traversat şi de calea fe- 
rată principală Lemberg-Cer- 
năuț-Iași, (astă-zi linie de stat) 
din care se ramifică în staţiu- 
nea Hliboca două linii locale şi 
anume: Cea dintii în direcţi 
unea Storojineţ-Berhomet, iaf 

"a doua, care leagă Hliboca c 
oraşul Siret, 

Populaţiunea rurală se ocupă 
cu agricultura şi prasila vite- 
lor, afară de coloniștii germani, 
cari făceaii într'o vreme şi 
negoț însemnat cu cai. Lipo- 
venii se ocupă cu grădinăria, 
cu săpatul şanţurilor și cu vin- 
zarea ambulantă a fructelor, 
iar coloniştii unguri fac în parte 
Și cărăușie. Apropiarea fron- 
lierei romine contribue mult 
la prosperitatea economică a 

- acestui district, 

Districtul Siretului are şi 
puncte numeroase cu amintiri 
istorice. Aci (lingă Hliboca) 
se află urmele uneicetaţi foarte 
vechi antemoldave care pre- 
zintă la TINdUT ET urme ce ne 
semnalează chiar epoca de pia- 
tră. Tot în acel district se văd 
numeroși tumuli, ce denotă 
rămășiţi din epoca ferului. Lîn- 
gă Hliboca se pare că era si- 
tuată vestita „Dumbrava Ro- 
şie“, unde aă ispășit polonii 
regelui Albreht, bătuţi de Şte- 
fan-cel-Mare la 1497, osinda, 
de a fi puşi în jug şi a ara 
un petec întreg de pămînt, care 

      
  

a fost simănat apoi cu ghindă 
de stejar, făcindu-se în urmă 
dumbravă. Sigur este însă . 
că pe acele locuri a avut loc 

o bătălie intre Moldoveni şi 
regele Ion Cazimir, la 1359. 

Districtul are ca proprietate 
33371 hect. pămint arabil, 5330 
hect. finaţuri, 806 hect. grădini, 
1436 hect., 5729 păduri. Sta- 
listica animalelor de casă pre- 
zintă: 4934 de cai, 19000 vite 
cornute, 7700 oi, 14092 porci 
3384 stupi de albine. 

Siret, oraș, desigur cea mai ve- 
che localitate din Bucovina este 
situat pe malul drept al riuluj 
cu acelaşi nume și are o su- 
prafață de 11.81 km. patr. 
cu 7400 de locuitori. Popula- 
țiunea băştinașă c rominească, 
însă inferioară ca număr tota- 
lului de străini ce ai: invadat 
localitatea și din cari evreii 
prezintă majoritatea. | 

Oraşul Siret este centrul a 
şease căi de comunicaţie, din 
cari unul formează așa numila . 

„şosea a Impăratului Franţ și 
leagă Siretul cu Cernăuţul şi 
cu Suceava, iar cele-lalte cinci 
duc în diferitele localităţi aice 
districtului, “Pe lingă asta ora- 
Şul este şi staţie finală a liniei 
ferate locale, ce se impreună 
la Hliboca cu calea ferată 
principală Lemberg-Cei năuţi- 
Iaşi. | | 

Siretul este sediul unui că- 
pitan de district (prefect) și 
centrul ocolului judecătoresc 
Siret. Are un gimnaziu cu . 
patru clase, mai multe şcoli 
primare de ambe sexe, un cabi- 
binet de lectură romin, o casă 
de economii, o fabrică de bere 
şi alte mici stabilimente indus- 
triale. 

Pc lingă bisericele de cult. 
catolic şi protestant, Siretul 
posedă trei biserici romine-or-
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todoxe, din cari două sunt de 

o vechime istorică extra-ordi- 

nară. Cea d'intiiii e biserica cu 
hramul Sf. loan, zidită intreanii 

1372—1388, de domnul Mol- 

dovei Petru Muşat. A doua 
este biserica cu hramul Sf. 
Treimi, întemeiată tot de unul 

din cei dintiiă domni ai Mol- 

dovei, şi anume de Iancu Sus 
(1354—1358). A treia biserică 

“cu hramul Sf. Dumitru, care, 
ca şi cea de a doua: servesc 
astă-zi ca biserici, filiale pe 
lingă cea întiii pomenită, este 

de dată mai nuuă şi.a fost 
clădită la 1730 de loan Sbici.. 
din “Ţibeni. 

Istoricul oraşului Siret, de 
şi nu prea bine lămurit încă, 

ne arată localitatea ca cca mai 
veche din cite le are Buco- 

vina. Momentul originei mai 

desluşite începe cu tradiţiunea, 

cum că aci sar fi aflat pe la 
inceputul veacului al trei-spre- 
zecelea o cetate al ordinului 

cerman căvâleresc aT Îohani- 

țilOFȚTUTITe trebuc să fi fost 
evident în legătură şi episco- 
“patul catolic ce sa întemeiat 

tot aci şi a durat de la 1374 

şi pină la 1401. Impreună cu 

acest episcopat a existat în 

Siret pe aceeași vreme şi un 

convent de călugări Domini- 
Peer SĂ ou 
canii, însărcinaţi cu propagarea 
catolicismului între locuitorii 

ortodocşi baștinaşi şi cari au 
avut, a se lupla în privinţa 
asta cu rezistenţă "destul de 
mare, judecind după faptul 
istoric, că doi din aceşti misio- 
nari au suferit martirul în Siret. 
După monetele romane. găsite 
se poate conchide că Siretul 
a fost colonie romană însem- 
nată, după ce fusese, cum arată 

săpăturile delingă Hliboca, pro- |. 

babil centrul unci populaţiuni, 
ce se poate urmări pină în. 

epoca de fer şi cea de pealtră. 
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Ori-cum ar fi, rămîne totuşi 
un ce curios, că presupusele 

resturi din aceste amintiri isto- 

rice nu se văd, afară de valu- 
rile de pămînt în Tormă de 
INLAITETI asta POTI Ș _asta "poate pri 
cina că materialul din ruinel 

ce vor [i existat, sau intre 

trebuinţat la clădirile orașulu 
actual. Istoricul moldovean 
al orașului ar indica pe Sas- 
Vodă ca reintemaiator al Sire- 
tului. Sigur este în or-ce caz 
că Siretul era pe la anul 1365 
şi pină la 1388 reşedinţa dom- 
nului Moldovei Petru Laţcu. 
La 1361, oraşul a fost distrus 
de 'Tătari. Municipalitatea Si- 
retului avea ca şi cea a Suce- 
vei organizaţiune germană. 

Siretul ca comună urbană 
posedă 829 hect. de pămint 
arabil, 56 hect. finaţuri, 76 hect. 

grădini, 96 imaşuri, 18, 5 hect. 
păduri. Statistica animalelor 
domestice arată la rindul «i: 

222 cai, 670 vite cornute, 14 

oi, 962 porci şi 164 stupi de 

albine. 

Siretul, riă, ce se formează din 

Siretul - Mare şi Siretul - Mic. 
Siretul- Mare ia naştere din 
afluenţa piraielor: Bursucăi, 
Ciorniş, Zubraniţa, Isvoraş şi 
Petrovăţ, din cari cel din- 

tiiă îşi are obirşia sa la piciv- 
rul muntelui Lungul Vechiu, 
al doilea sub poalele muntelui. 

Şurdin, al treilea între povir- 

nişele culmei Ciumărna, al pa- 

trulea însă răsare de sub cul- 
mea Strimca, pe cind al cinci- 

lea isvorăşte sub coama mun- 
telui 'Travien. 

Siretul curge pină la com. 
Şipot. . în direcţiune de dc- 
N-O. continuînd această di- 
recţie şi mai departe pină la 

sat. Lăpuşna, după ce a făcut 
însă o curbă. De la Lăpușna 
el se ţine exact spre N. coteşte   
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apoi spre N-O. menţinind a- 
ceastă direcţie pină la com. 

Lucaveţ unde se desface în 

mai multe braţe. Apoi începe 

să curgă în şerpuituri din ce 
în cetot mai dese spre O. pre- 
curgind valea sa destul de 
largă pină la localit. Comăreşti, 
şi de acolo înainte spre S-0. 
cu cotituri variate pînă la tir- 
gul Stărojineţ. De la Sto- 
rojineţ Siretul se îndreaptă 

spre S. şi pe urmă puţin spre 

-S-O, continuind ast-fel cursul 
său pină la eşirea din ţară. 

Lîngă com. Suceveni riul pri- 
meşte pe dr. Siretul Mic şi 
ocolind în curbe mari orăşelul 

Siret pe la partea de N. for- 
mează de aci înainte şi pină 
la localit. Cindeşti hotarul între 
Bucovina şi Rominia. Siretul 
percurge pe: terit. Bucovinei 

o distanţă de 151 lim. şi ocupă 
cu afluenții săi Suceava, Mol- 

dova şi Bistriţa cu care se îm- 
preună mai jos. în Rominia, 
din întregul cuprins al Buco- 
vinei suprafaţa cea mai con- 
siderabilă adică 6500 km. patr. 
Apa sa este foarte limpede şi 

se împarte chiar de la înce- 
put în ramificaţiunile nume- 
roase ale albiei sale, aducînd 

în timpul topirci zăpezilor cu 
sine mult nisip şi pietriş, pe 
care îl depune succesiv pe ma- 
lurile sale, une-ori destul de diz- 
tanţate, formînd terenuri nisi- 
poase și prundişuri numeroase. 

Particularităţi deosebite faţă 
„de cele-lalte riuri ale Buco- 

vinei găsim la rîul Siretului 
prin faptul că, face chiar de la 
eşire din munţi, lingă sat. Ber- 

homet, distr. Starojineţ, o mul- 

țime enormă de serpentine şi 
prin împrejurarea că în partea 
sa de jos malurile din st. sunt 

“ nămolite şi mlăştinoase, pe cind 

cele din dr. se prezintă de re- 
gulă mult mai ridicate. .



SIRETUL-MIC 

Lăţimea Siretului variază 
foarte mult din causa marelui 
număr al serpentinelor sale; 

“totuși se poate:zice că la cur- 
sul superior ca'ieste intre 20 
şi 50 m., iar în partea de jos 
intre 50 şi 150 m. Tot ase- 
menea şi adincimea ar avea 
media pină la 2 m., creşte insă 
la unele locuri pînă la 4 m. 
și mai mult. Inclinaţiunea aces- 
tui riii în reg. muntoase e de 13 
m., iar la şes 1 '. Pe la mijlo- 
cul cursului sai pina la localit. 
Vășcăuți, Siretul poate fi încă 
traversat cu piciorul, de acolo 
inainte însă?punţile Şi podu- 
rile se impun. De la Berhomet 

- în Jos repeziciunea Siretului 
se potoleşte subit şi înclină 
spre inundaţiuni numai cit pe 
lingă com. Jadova, Panca, Sto- 
rojineţ, Ropcea, Iordăneşti și 

- Presecăreni. 
Apele joase ale Siretului nu 

permit plutăritul, cu-atit mai 
mult insă sunt întrebuințate 
la iezături pentru punerea în 
mişcare a numeroaselor mmori 
și ferestraie. In multe locuri 
albia Siretului e închisă prin 
Zăgazuri ce se întind pe toată 
lărgimea ei. La Lăpuşna, Me- 
jibrodi, Storojineţ Şi Siret 
sunt construite .peste rii po- 
duri mari și solide, acestea 
fiind punctele de trecere ale 
şoselelor principale. Afară de 
asta şi cale ferată îşi are la 
Mejebrodi, Siret şi Cerepcăuţi, 

poduri speciale, 
Afluenții mai principali -ai 

Siretului sunt pe st. piraiele: 
Lăpuşna, (Lilieci ),. Steleci, 
Stepnic-Suhi, Mihodra cu Mi- | 
hoderca, cu Soloneţul ȘI cu 

" Slaveţul, Bilca, Hlibiciocul, Se. 
lici, Cotovăţul şi înfine pir. 
Molniţa, care formează hot. 
spre Rominia,. 
Afluenții Siretului pe dr. 

sunt pir.: Lostun, Perehrestie, 

    

    
| 
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Mihova, Jidovca, Bucovul;. Ti. 
sovăţul, Dubovăţul, riuleţul Si- 
retul-Mic (vezi Siretul-Mic), şi 

„ în fine piraiele Camenca şi Vol- 
Ă „Cineţul, 

Siretul-Mic, rîuleț, afluent pe 
„dr. Siretului Mare, ia naştere 

din piriiașele Dumitriţa, Comă- 
nești şi Hilcea, care răsar între 
culmile ramificaţiilor de N.ale 
munţilor Tomnaticului. După 
împreunarea acestor 3 piriiaşe 
Siretul-Mic, se îndreaptă spre 
N-O, primind în drum pe partea 
st. pir. Pantinul, de unde se 
îndreaptă apoi spre O, curgind 
în acea direcţie pină la com. 
Davideni; de aci și pină la 
Pătrăuţul-de.]Jos, ia o direcţie 

5-0. şi curge apoi spre R. 
unde se varsă lingă localit. 
Suceveni, distr. Storojneţ în 
Siretul-Mare, formind nume- 
roase şi caracteristice şerpen- 
tine. Afluenții Siretului-Mic pe 
st. sint: Strahovăţul, Solone- 
țul-Mare, Pantinul, Hovineţul, 
Crivăţul, Iarnovăţul, Girbosul, 
Duşa, Măreţul şi pir. Arşo- 
văţ. Iar pe dr. primeşte: Sireţe- 
lul cu afluenții săi Ciudei și 
Frăsinetul, apoi pir. Serednii, 
Cercasca' şi pir. 'Tomescul, 

De la- obirşia sa şi pină la 
vărsare in Siretul-Mare, a: 

„cest riuleţ. percurge exclusif 
distr. Stărojineţului, udind pe 
lingă com. Suceveni, unde-i 
este punctul de vărsare, încă 
şi alte localit. principale, cum 
e de ex: Cupca, satele Pătrău- 
țul şi Budiniţul, Opaeţul, Davi- 
deni şi Banila Moldovenească, 
Pătrăuţul-de-Sus şi Jos, etc. 

Sireţelul,  pirîă, afluent al 
riuleţului Siretul Mic, răsare de 
sub muntele Petruşca, alături 
de obirşia Fălcăuţului (ce ţine 

- de basinul Sucevei) şi primind |! 
pe st. sa piriiaşele: ' Colanul, 
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Cacaciul şi pir. Ciudei, cu aflu- 
enţii acestuia Zubroviţa şi Va- 
licul, udă comunele Crasna- 
Putnei şi Crasna Ilschi, ia pe 
dreapta piriiașul Soloneţ, udă 
tirgulețul Ciudeiului şi împre- 
unindu-se lingă com. Igeşti cu 
pir. Frasinet, se varsă 'după 
multe şerpuituri în rîuleţul Si- 
retul Alic, între localit. Pătrău- 
țul-de-Sus şi Pătrăuţul-de-Jos, 
distr Storojineţ. 

Sireţelul, moșie, particulară, 
distr. Storojineţ. 

Are o populaţie de 293 lo- 
cuitori. 
Formează o singură moşie, 

numilă Crasna-llschi, impre- 
ună cu Lunca (Weiler) şi cu 
Crasna-llschi (proprii zisă). 

Sirba, tirlă, pendinte de tirgul 
Vatra-Dornei, pr. zisă, distr. 
Cimpulung. 

Sirbul, tirlă, pendinte de com. 
rur. Boianciuc, distr. „Coţman. 

Slatina, tirlă, pendinte de moşia 
Vicovul-de-]Jos, atenenţă a mo- 
şiei cu adm. part. Vicovul-de- 
Sus, distr. Rădăuţi. 

Slatina, mie afluent, pe st. riu- 
leţului Putila, (v, Putila). Ră- 
sare de sub poalele muntelui 
Hreben și se varsă în Putila, 
faţă în faţă cu gura piriului 
Putilivca, în apropierea isvoru- 
lui de sare ce se află acolo, 
distr. Vijniţa. 

Slatina, afluent, al pir. Voitinel, 
- cu care se varsă în Suceava, 

(v. Voitinelul); răsare de sub. 
poalele inălțimei Dealul Slatina, 

„ şi se varsă in, pir. Voitinel. 

Slatina, poiană, distr. Cimpu- : 
lung, la poalele de N.-O., ale 

„muntelui Măgura.



SLAVEŢ 

Siaveţ, culme mică, se ţine de 
spinarea carpatină Cruhla, (v. 
Carp. Bucovinei). 

Slaveţul, afluent, al pir. Miho- 
dra, ce se varsă în riul Siret, 
(v. Mihoura). Răsare sul mun- 
tele Chiceroa şi, curgind pe. 
sub poalele culmei Slaveţ, 
se varsă în pir. Mihodra, 
deasupra com. Lucavăţ, distr. 
Storojineţ. 

Slătioara, sat, distr. Cimpulung, 
aşezat în mijlocul unci păduri, 
pe piriul cu acelaş nume, 

afluent al piriului Gemine. 
Suprafaţa 30.89 km:; popu- 

- laţia 348 locuitori, romini, relig. 

gr. or. 
Se, compune din vatra sa- 

tului cu 168 locuitori, și din 
cătunele : Piriul Rece, Plaiul 
Muntelui şi Runcul “Tăutului 
(v. fie-care). 

Printr'un drum mare, ncîn- 
treținut, este legat cu Gemine 

şi cu Stulpicani, pe unde trece 
drumul distr. Ostra-Bucşoaea ; 
cu Cimpulung comunică nu- 
mai printr'un drumeac de că- 
lărit. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică filială cu hra- 

“mul Sf. Arh. Mihail şi Gavril. 
Pină la 1783, a fost proprie- 

tate a minăstirei Voroneţ. 
Iși derivă numele de la is- 

voarele de slatină ce se gă- 

sesc aci. Se mai află aci şi o 
fabrică de chiristegie. 

Populaţia se ocupă cu pra- 

sila de oi, şi cu exploatarea 
pădurilor. 

Satul posedă 11 hect. pă- 
mint arabil, 380 hect. finațuri, 

2 hect. grădini, 100 hect..ima- 

Şuri, 17, hect. poenisi, 2556 
hect. păduri, | 

„Se găsesc 36 cai, 294 vite 
cornute, 1809 oi, 80 porci şi 
23 stupi.   
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Slătioara, piriiaș, care, impre- 
ună cu piriiașul Plotoniţa, [or- 
mează un afluent pe st. pir. 

Gemine (v. Gemine), răsărind 
din Obcina Arşiţa. 

| „ui. . a 

Slătioara, mic afluent, al pir. 
Voroneţ ce se varsă în Mol- 

dova (v. Voroneţul), răsărinu 
sub muntele Piciorul Slătioara, 
nu departe de hotarul Romi: 
nici. 

Slimuşiuca, (Slimusziwka), fir- . 
lă, pendinte de moşia cu adm. 

part. Luca, distr. Coţman. 

Siimuşiuca, (Slimusziwka), fir- 
id, pendinte de moşia cu adm. 
part. Prelipcea, distr. Coţman. 

Slimuşiuca (Slimusziwlka) Na 
Hori, tirid, pendinte. de mo- 
Şia cu adm. part. Luca, distr. 
Coţman. 

Slobozia. Vezi Slobozia-Pruncu- 
lui, com. 
moşie. 

şi Milişăuţul-de-Jos, 

Slobozia-Berlinţi, saț, distr. Si- 
rel, aşezat în partea de V. 
a com. Oprişeni. 

Suprafaţa 3.78 km împre- 
ună cu com. Berlinţi sai Stir- 
cea; populaţia 324 locuitori, 

mare parte ruteni de relig. 
gr. or. 

Este lingă drumul princip. 
Cernăuţi-Siret şi lingă cel 
districtual Oprişeni-Storojineţ 

Şi printr'un drum de ţară comu- 
nică cu Trestiana; staţie de 
drum de fer a liniei locale 
Hliboca-Siret; ţine de şcoală 
și biserica din com. Oprişeni. 

Colonie de ţărani scutelnită, 
înfiinţată pe teritoriul com. Ber- Să 
linţi sau Stircea. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și cu 1 creşterea vite- 

"lor,   

“SNIACE 

Se găsesc 11. cai, 91 vite 
cornute, 65. porci şi 47 stupi. 

Slobozia - Berlinţilor, fermă, 
pendinte de: moșia cu adm. 
part. Stircea, dist Siret. 

Slobozia-Davidenilor, (sau Zru- 
bul) cătun, pendinte de com. 

rur. Davideni, distr. Storojineţ. 

Slobozia-Pruncului sau numai 

Slobozia, numire rutenească 
dată com. rur. Milişăuţul- de- 
Jos, distr. Suceava. 

Este o colonie de scutel- 
"nici de unde şi numele ce-l 

poartă, 

Slobozia-Ropcea, cătun, cu o 
populaţie de 87 locuitori, ro- 
mini, pendinte de com. rur. 
Ropcea, distr. Storojineţul. 

Smizi, cătun, pendinte de com. 
rur. Dorna - Candreni. distr. 
Cimpulung, 

Are 115 locuitori romini 
gr. or. 

Smuhar, cătun, pendinte de sa- 

“tul Pozahariei, com. rur. Po- 
zahariei, dist. Vijniţa. 

Are 15 case şi 71 locuitori. 

Smuhar, cătun, pendinte de sa- 
„tul de reşedinţă Răstoace, com. 

rur. Răstoace, distr. Vijniţa. 

Are 225 locuitori, huţani 
gr. or. ” 

Smuhar, mic afluent, pe dr. 
Ceremuşului, ce răsare sub 
poalele muntelui Cereşnia şi 
se varsă în dreptul localit. 
Răstoace distr. Vijniţa 

Sniace, cătun, pendinte de com. 
rur. Cuciur-Mare, distr. Cer- 
năuţi. 

Are 20 case şi 93 locuitori, 
ruteni, gr. or.



SNIDOVATA 
  

Snidovata (de la vechiul Sni- 
hovata, slav. Muntele cu ză- 
padă), munte, 1145 m., ceţi- 

„ne de culmea Travien (v. Carp. 
Buc.) şi se află nu departe 
de satul Şipot pe Siret, distr. 
Vijniţa. 

Snop, poiană, distr. Cimpulung, 
la N. de piriul cu acelaş 

nume, care se uneşte cu piriul 

Sărişor, ce serveşte: de hotar 
între Bucovina şi Romiînia. 

Socole, cătun, pendinte de com. 

-rur. Chişeliţeni, distr. Vijniţa, 
Are 142 locuitori, . ruteni, 

gr. or. E 

Socole Henciarisca, cătun, pen- 
dinte de com. rur. Toraceni, 

„distr, Vijniţe. 
Are 20 case şi 88 locuitori, 

ruteni, gr. or. 

Socole, tirlă, pendinte de Dih- 
lineţu, satul de .reşedinţă al 

com. rur. cu acelaş nume, 
distr. Vijniţa. 

Solca, zirg, distr. Gurahumora, 

“pe. ambele maluri ale. pi- 

riului cu acelaşi nume, într'o 

. regiune pitorească prin infăţi- 
Şarea ei muntoasă şi acoperită 

„cu păduri. : 
Suprafaţa 10.98 km. pătraţi, 

cu 491 de case şi 2400 delo- 

cuitori,. cari sînt, afară de cite- 
"va sute de evrei şi meseriaşi 
germani şi slovaci, toţi de na- 

“ ţionalitate romină şi religiune 
ortodoxă. Tirgul este traversat 

-. de drumul mare principal (car- 
- patin) ce duce de la Rădăuţi 

spre -Gurahumora. Este se- 
diul unei judecătorii de ocol, 
are perceptorie, o școală de 

- băeţi şi una de fete cu cite 4 
clase, oficiul telegrafo-poştal, o 

- casă de economii şi un cabinet 
de lectură românesc.   
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In Solca se află stabilimente 
de băi şi un ferestrăti mare cu 
aburi. 

Are ca biserică, clădirea ve- 

chii minăstiri Solca (v. Solca 
mînăstire) cu hramul Sf. A pos- 
toli Petru şi Pavci, precum şi 
o biserică filială în localitatea 
Glit. In Solca se află însă şi 
o biserică catolică. 

Satul Solca din care a eşit 
tirgul de astă-zi, este destui de 

însemnat in istoria ţării, prin 

faptul că sc pomeneşte deja în 
anul 1418 ca aparţinind unui 

oare care Vlad, apoi boierului 

Cristea şi în urmă, pircălabu- 
lui din Suceava Luca Arbore, 
care murind decapitat (1533) 
la lăsat moştenire unui oare- 

"care Udrea Orbul, ce ţinea de 

soție o nepoată a lui Arbore. 
Acest Udrea a schimbat cu mi- 
tropolitul Gheorghe Movilă sa- 
tul în contra moşiei Stanileşti, 
peste care a mai primit, pre- 

cum zic cronicele, încă 300 de 
zloți şi un pocal de argint. Mi- 
tropolitul Movilă a dăruit sa- 

tul Solca. mînăstirei sale Su- 

ceviţa, danie ce a fost in urmă 
- anulată de Tomşa Vodă, care 

a găsit de cuviință a dărui sa- 
tul minăstirei Solca cu hrisov 
- din 31 lulie 1615. 

La miază-noapte de Solca se 
află piscul vestit Piatra Muie- 
rilor, ce-și are numele de.la o 
legendă populară, care zice că 

acolo s'ar fi adăpostit pe vre- 

mea invaziuneitătăreşti femeile 
din satul Solca. 

La S$.-V. însă se vede Dealu 
Vodă, aşa poreclit după o altă 
tradițiune, care pretinde că în 
virful acestui munte s'ar fi suit . 

de multe ori domnul Ştefan- 
„Icel-Mare. 

Posiţiunea bine apărată şi 
- umbratică a Solcei a făcut ca 
- Solca să fie căutată pe timp de 
vară de mulţi bolnavi, mai ales 
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pulmonari. Stabilimentele hi- 

dro-therapeutice înființate de 
curind acolo, ai contribuit la 

frecvenţia localităţii, mai ales 
de către'evreimea din Rominia. 

Populaţia romînească se o- 

cupă cu agricultura şi nego- 
ţul; mazurii şi slovacii pripă- 
şiți pe aci, lucrează la feres- 

treul mare cu aburi, sai la 

băile Solcei. 

Comuna posedă 894 hect. de 
pămint arabil, 203 hect. fina- 
țuri, 32 hect. grădini, 340 hect 
imaşuri şi 3.120 hect. păduri 

Animale domestice însă se gă 

siai după ultima statistică: 121 

cai, 580 vite cornute, 80 deoi, 
1.074 porci şi 139 stupi de al- 
bini. 

Solca, minăstire, astă-zi bise- 
rica parohială: în tirgul cu a- 
celaş nume: (distr. Gurahu- 
mora), a fost întemeiată de 

domnul Moldovei, Ştelan Tom- 
şa (1615) şi a menţinut pînă 
la 1788, cind a fost secularizată 

- de Austriaci. Din pricina răs- 
boaielor, această miînăstire, a 

avut a suferi mai mult ca ori 

care. Afara de asta şi proprie- 

tățile ei au fost adesea obiec- 
tul unor terturi continuc, mai 

ales fiindcă moşia Solca însăşi 
fusese dăruită de mitropolitul 
Gheorghe Movilă,mult prote- 

Jatei sale. mînăstiri Suceviţa. 

Minăstirea Solca era înzes- 
trată cu proprietăţi frumoase și 
numeroase, căci avea în Buco- 

vina pe lingă moşia Solca, sau 
Arbore, (aşa numită după pro- 

- prietarul ei vechii, pircălabul 

Luca Arbore, care a fost de- 

capitat.la 1523). încă moşiile 
Botuşana, Caşvana, Hrinceşti, 
Rădăuţi, Crainiceşti,. Drăgă-. 

neşti,[vancăuț, Pirlişenii, o par- . 

te din. Mileşăuţi şi culmile de; 
„munţi Cocoşul,Găina,Porcescul 
şi Botoşul. Peste hotar, în Mol-
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- dova, aparţinea  miînăstirei 
Solca: moşiile-Faraoni, Minăs- 
tireni, Ciorsaci, Costești şi he- 
leșteul Luciului. 

Pe la anul 1776 se mai a-' 

flaă în Solca 17 monahi, după 

"secularizare, însă atit clădirea 
cit şi însăşi biscrica au fost utili- 
zate ca magazinuri militărești. 

Solca, moșie, cu administraţie 
specială, distr. Gurahumora. 

Cnprinde pe lingă moşia Sol- 
ca pr. zisă şi tirlele Arbora, 
Coman şi Saca. 

Suprafaţa 136.47 km?; po- 
pulaţia 92 locuitori în majori- 
tate germ. de relig. rom. cat. 

Solca, pirii, afluent pe dr. Su- 
cevei, își adună apele sale din 
pir. Isvorul şi pir. Pusteţi, pe 
lingă poalele munţilor Piatra- 
Muierilor şi Vulturul şi, udind 
comunele Solca şi Arbora, se 
varsă în Suceava, lingă punc- 
tul Gura Solcei, distr. Rădăuţi, 

după ce-a primit încă pe dr. 
piriiaşul Criveţ, iar pe st. pi- 

„ riiaşele Glit şi Iaslovăţul. 

Soloneţ, cor. rur., districtul Su- 

ceava, aşezată pe piriul cu a- 
- celaș nume la coniluenţa sa cu 
pirii Rosoş. 

Suprafaţa 5.48 km?; popu- 
laţia: 817 locuitori, romini; re- 
lig. gr. or. . 

Este situată lingă drumul 
distr. Suceava-Cacica, precum 
şi lingă linia ferată Hatna-Cim 
pulung. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică filială cu hra- 

--mul „Sf. Nicolae“ zidită la a- 

nul 1764 de Diamant Greben- 
cea şi ţinind de parohia Teo- 
doreşti, 
„La 1776era proprietatea ma- 

'zilului Matei Bantoş şi a că- 
pitanului Dumitru Strigiri. 

"Şi aci, ca şi in altecomune 
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ale Bucovinei, s'au așezat co- 
lonişti transilvăneni. 

In această comună se află 

un isvor de apă sărată. . 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1.313 hect. 

„pămînt arabil, 204 hect. fina- 
- țuri, 13 hect. grădini, 329 hect. 
imașuri, 473 hect. păduri. 

Se găsesc 33 cai, 286 vite cor- 
rute, 378 oi, 323 porci şi 21! stupi. 

Soloneţ, cătun, pendinte de com. 

rurală Bănila Moldovenească, 
distr. Storojineţ. 

Are 314 locuitori. 

Soloneţ, cătun, pendinte de com. 

rur. Bahna, distr. Vijniţa. 
Are 14 case şi 74 locuitori. 

Soloneţ, moșie, atenenţă a -mo- 
şiei cu adm. spec. Teodoreşti, 
distr. Suceava. 

Are 6 case cu 38 locuitori. 

Depindea odată de com. So- 
loneţ (vezi Soloneţ com.). 

Soloneţ, culme mică, ce ţine de 
spinarea carpatină Cruhla. (v. 

- Carp. Bucovinei). 

Solonețu, rîulef, afl. pe dr. Su- 

cevei; răsare nu departe de lo- 

calitatea Poiana-Micului, între 
munţii Frasin şi Ozmolena, udă 
localit. -Soloneţul-Nou şi Par- 
teştii-de-Sus și primeşte mai |. 
jos de com. Cacica piriiaşele 
Blindeţul pe dr. şi Racova pe 

st. Curge apoi prin com. Par- 

teştii-de-]Jos, unde se impreună 
cu pir. Varvata, udă localit. 
Ludi Humora, Comăneşti, pri- 
meşte linga loc. Soloneţ piri- 

- iaşul Rosoş și străbătind - co- 
munele Ti eodoreşti şi Pietroasa, 
se varsă în dreptul localit. 

Parhăuţi, disir. Sucevei, : 

Soloneţul, afluent al pir. Miho-   

SOLONEȚUL-NOU 

dra, ce se varsă în riul Si- 

retului (v. Mihodra), rasare 

“între muntele Curicov şi Chi- 
cerca şi, ocolind culmea 'So- 
loneţ, se împreună cu pir. Mi- 
hodra în dreptul satului, cu 
acelaş nume, distr. Vijniţa. 

Soloneţul-Mare, piriu, afl. pe 

st. riuleţului Siretul-Mic, care 
“răsare sub muntele Velica Chi- 
cerca şi, primind la dr. sa pi- 
riiaşul Soloneţul-Mic, se var- 
să în Siretul-Mic, ceva mai: 
jos de sat. Augustendorf, distr. 

Storojineţ, aproape de tot de 
gura pir. Pantin. 

Soloneţul-Mic, pir., afl. al Solo- 
nețului Mure, ce răsare sub ace- 
laş munte ca Soloneţul Mare. 

Soloneţul-Noii, core. rur., dis- 
trictul Gurahumora, așezată 
pe piriul Soloneţ, spre N-V 

de Cacica şi spre V. de Păr- 
teştii-de-]Jos. 

Suprafaţa 9.25 km?, împre- 
ună cu Părteştii-de-Sus, popu- 
laţia 889 locuitori, poloni şi 
puţini ruteni; relig. rom. cat. 
pentru majoritate şi gr. cat. 

" pentru rest. 

Se compune din satul So- 
loneţul-Noi, pr. zis, careimpre- 

ună cu tirla Muniac, are 1717 

locuitori şi din cătunul Măidan 
(vezi Măidan, căt.) 

Este străbătuta de - drumul 
districtul Solca- -Gurahumora; 
are o şcoală rom. cat. 

La 1776, era în stăpînirea 
mazilului Matei Bantoş şi a 
neguţătorului Dumitru Stigiri. 

Este o colonie de Slovaci 
aşezată peste populaţia de aci, 
formată din locuitori originari 
Şi din emigranţi transilvăneni. 

Spleny, 1!) pomeneşte. d'un 
isvor de Slatină în acest oc. 

2) General austriac, autor al primei 
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SOVIŢA-DE-JOS 

Principala ocupaţie a locui- 
torilor este exploatarea de pă- 
duri, se indeletnicesc însă, şi 

„cu agricultura și cu creşterea 
"vitelor, 

Se găsesc. 95 « cai, -. 440 vite 

cornute, 167 oi,. 340 porci 43 
stupi de albine. 

Soviţa-de-Jos, piriă, pr. afl. pe 
st. Prutului; răsare lingă hota- 

rul Galiției, mai Jos de local. Ve- 
renceanca şi .udind;  tîrguleţul 

- Cojman Şi com. Şciuca, se 
„varsă „în Prut :în faţa sat. 
„ Mamdeştii Noi, distr. Cernăuţi, 

 Soviţa- de-Sus, piriu. afl. pe st. 
“Prutului, răsare mai sus de la- 

curile Staucenilor, distr. Coţ- 
man,.pecare le. alimentează, şi 
“curge, ocolind culmea Ivancă- 

„uţului, pe. lingă com. Şipeniţ, 
vărsindu -se ;în dreptul cat. 
Mamaeștii Vechi, distr. Cer- 
năuţi.. „i 

Spărtura, cătun, pendinte de 
_com, rur. Rușii- -pe- -Boul, distr, 
Gurahumora. ” 

„_ Este” asezat „pe păriul le- 
„RON, afiuent al piriului Boul. 

Spărtura, tir lă, peridinte de satul * 
Pojorita (pr. zisă) care este o 
parte dir "com. riir. Pojorita, 

„distr. Cimpulung, . o 
Are 9I locuitori.: 

Spasca, cătun, pendinte: de com. - 
"rur. Mihalcea, distr.: Cernăuţi. 

Are 205 locuitori romini, gr. 
or. şi o biserică filială, 

Spasca, dâal, 455 m, lângă cătu- 
“nul cu acelaș'nume, distr. Cer- 

- Dăuţi şi ţine de 'reg. deluroasă 
dintre Prut” şi. Ceremuş. 

gedgrafii a Bucovinei, publicată cu 
ocazia ocupaţiunei €i de armatele 
austriace şi încorporarea ci. la Im- 
periu.. 

_distr. Vijniţa. 

Staica, munte, 
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Spasca, grup de înălţimi. ce 

țin de regiunea colinară care 

se întinde pe linia Cernăuţi: 

Sinăuţii-de-]Jos şi se găseşte la 
V. de orașul Cernăuţi. 

Spasca, pirii, ce răsare sub 

dealurile Spasca, distr. Cernă 
„uţ, şi se varsă în piriul Coro- 

via 0. Corovia). 

Spinţa, poiană, distr. Ci Zimpu- 

„lung, la N. de poiana Sărişor 
şi la V. de Pietrile-Arse, 

Staica (Stajla), cătun , pen- 
dinte de satul de reşedinţă 

Serghieni, com. rur. Serghie, 

ține de grupul de culmi Cornu- 
Tomnaticul. (v. Carpaţii Buc.) 
Și se găseşte lingă loc. Mihova, 
distr. Vijniţa. ” 

Staica, mic afluent. al. piriu- 
lui Ripien, care se varsă în 

riuleţul Putila (v. Ripien). 
„ Răsare sub culmea Ripien. 

Stanca, tirlă, pendinte. de com. 

rur. Ivancăuţi, distr. Coţman. 
„Are 2 case şi 9 lucuitori:. 

Stanehora, tirlă, pendinte de 
„moşia cu adm. part. 
.distr. Cernăuţi. . 

„Jujica, 

Stâra Obcina, pisc, ce ţine de 
munţii Cirlibabei. Are o înăl- 

-ţime de 1487 m. .şi se aă în 
. apropiarea localiţaţii Cirlihaba, 
„distr, Cimpulung... 

Stara Vipcina, (Vipezina) cul- 
me muntoasă, . ce ţine de 
„Şirul principal . al: Carpaţilor 
Păduroși din Bucovina Şi se 
întinde de la poienile-Zupanici 
şi pină la muntele. Lucinei, 
avind ca punct, mai ridicat pe 

t 

(876 mM.). ce 
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muntele Hrobi (1503 m.) distr. 
Rădăuţi. (v. Carp. Bucov.) 

Starei Felvaroc (Staryj Filwa- 
rok), cătun, pendinte de mo- 

şia cu adm. part. Iurcăuţi, 
„distr. Coţman. | 

Are 5 case şi 86 locui- 
„tori, 

Stăneşti, ocol judecătoresc, cu- 
prinde pe lingă tirgul Stă- 

„neşti-de-Jos, unde e judecă- 

„toria, încă 10 comuni rurale 

şi 8 administrații de moşil 

- independente, cari reprezint la 

un loc, un total de populaţiune 

„de peste 20.000 de suflete, 

element mai mult rutean. 

Stăneşti, veche comună, des- 
părțită astăzi în două comuni 

- deosebite cu administrații spe- 
„ciale: Stăneştii. de-Sus şau din 

Deal şi Stăneştii-de-Jos sau din . 
Vale(v.fiecare). - . . | 

La 1776, eră o parte. îr în pro- 

| prietatea mazilului Constantin 
Stroescu; iar 3 părți aparţineau 

Marelui. Logofăt Lupu Balş. 
La 1780, a tost unită cu Pre- 

. vorochi. E a. 

Stănești - de -Jos - pe Cerenuş, 

tirg, distr.. Storojineţ, aşezat 
pe, piriul Brusniţa, afluent al 

- Prutului.  (v. : Stănești; “ocol 
judec). 
„Suprafaţa. 8.26 km?; popu- 

„“laţia 2996 locuitori, dintre. cari, 

-mai mult de jumătate,. ruteni 
gr. or. restul israeliți: şi puţini 
„români. 

„Printr'o.. şosea : “ comurială, 
_este legat. de. drumul distr. 

. Zeleneu-Jadova;. “este. sediul .. 
unei. judecătorii de ocol şi ai 
unei percepții; are un oficii 

” telegrafo-poştal, o şcoală popu- 
lară cu 4.clase şi una parti: . 
culară cu 4 clase şi una par- 
ticulară cu o singură clasă; o.
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biserică parohială cu hramul 
„St. iicolae“. 

La 1776, forma o singură 

comună cu Stăneştii-de-Sus pe 
Ceremuş şi: era proprietatea |: 
mazilului loan Goian, 

. y (A 
Imprejurul comunei se gă- |; 

sesc pretutindeni gropi foarte 
mari, aşă numiţi „Tumulis, 
cari, iuvederează că aci a fost 
o veche întăritură (colonie). 

Populaţia se ocupă cu ne- 
goţul, precum şi-cu agricultura 
şi creşterea vitelor: 

Posedă 1.181 hect. pământ 
arabil, 95 hect. finaţuri, 21 hect, 

„grădini, 119 hect. imaşuri, 64 
_hect. păduri. 

Se găsesc 114 cai, 756 vite 
cornute, '14 oi, 330 porci, 94 
stupi. 

Stăneşti-de-Jos (din Vale) pe 
Siret, com. rur., distr. Siret, 
aşezată pe piriul Radivola, 
afluent al piriului Moiniţa, ce 
formează hotarul între Buco- 
vina şi Rominia. 

Suprafaţa 5.42 km.:; popu- 
laţia 655 locuitori romini, relig, 
grec. or. . 

Prin drumuri de ţară co- 
munică cu localităţile vecine: 
Stăneşti-de-Sus, - Poieni şi Te- 
reblecea ; are 6 şcoală populară 
2 clase; ţine de biserica din 
Stăneştii-din-Deal. 

A format, împreună cu Stă- 
"“neştii-din-Dea! sau de-Sus, pină 

în timpurile din urma, o:sin- 
gură comună numită Stănești 
(v. Stănești). 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor; 

„o mare parte, trece, în timpul 
verei în Rominia, 
cimpului. - 

Comuna posedă 193 hect. 
pămint arabil, 138 hect. fina- 
ţuri, + hect. 50 a. grădini, 47 
hect. imaşuri, 119 hect. pădure. 

Se găsesc 61 cai, 297 vite 

la munca 

a
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„cornute, 70 de « oi, 

5+ stupi. 
260 porci, 

Stăneşti-de- Sus pe Ceremuş, 

Com. rur. distr. Storojineţi 
aşezată. pe malurile piriulu, 

Bruzenca, afluent al piriului 
Bruşniţa. 

Suprafaţa 17.19 km; po- 
pulaţia, 1524 . locuitori, majo- 
ritate ruteni; relig. gr. or. 

Este legată prin o şosea com. 

de drumul districtual Zeleneu- 
Jadova,ce trece prin apropiere; 
arco şcoală populară cu o clasă 

şi O.biserică parohială cu hra- - 

mul „St. Nicolae“ ce ţine sub 
dependenţa sa bis. fi lială din 

"cătunul Poliana. 

La 1776, formă o singură 
comună cu Stăneştii-de- Jos pe 
Ceremuş şi era proprietatea 
mazilului, Ioan Goian. “ 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și creşterea vitelor. 

Comuna posedă 1137 hect. 
pămint arabil, 23 hect. finaţuri, 
343 hect. imașuri, 1880 hect. 

Se găsesc 118 cai, 54 vite 
cornute, Si de oi, 320 porci, 

85 stupi. 

Stăneşti-de-Sus (din Deal) pe 
Siret, aşezată. la izvoarele pi- 

riului Molniţa, care formează 
„ hotarul între Bucovina şi Ro- 

minia. 

Suprafaţa 5.54 km; popu- 
laţia 626 locuitori, romini; re- 
ligia gr. or. 

Prin drumuri de țară, co- 

. munică cu localităţile vecine: 
Stăneşti-de-]Jos, Oprişeni, Te- 
reblecea şi Prevorochi; arc o 
biserică parohială cu hramul 
„St. Paraschiva“, care serveşte 
şi pentru enoriașii din Stăneşti- 
din-Vale; ţine de: şcoala 'din 
Stăneştii-din-Vale. : _. | 

A format, impreună cu Stă- 
neştii-de- Jos sau din Vale, pănă 
in timpurile din urmă,.o sin- 

Stăneşti. 
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gură comună numită Stănești 
(V. Stănești). 

" Populaţia, se ocupă cu agri- 

cultura: şi cu Creşeerea vite- 
lor, 

Comuna: posedă | 1741 hect. 
pămint arabil, 83 hect. finaţuri, 

4 hect, grădini, 57 hect. ima- 
şuri, 51 hect. păduri. 

“Se găsesc 18 cai, 222 vite 
cornute, 230 de-oi, 184 porci 

şi 14 stupl. 

pe Ceremuş, roșie 
cu administraţie specială, distr, 
Storojineţului. Suprafaţa 29.82 
km.2; populaţia 294 locuitorii 
germani, ruteni, israeliți ș. a.; 
relig. &r. Or., gr. cat, rom. cat. 
şi mozaică. 
“La 1776, cra proprietatea 

mazilului Ioan Goian. 

Stăneşti 'pe Siret, nzoșie, cu 
adm. part. distr. Siret, 

Suprafaţa 6.89 km; popu- 
laţia 36 locuitori în majoritate 

poloni;. restul romini, „ruteni şi 
germani, 

Cuprinde pe lingă A moşia Sta-. 
neştii,. pr. zisă şi tirla Dum- 
brava. 

Stănilești, V. Cornul-Luncei, 

“Stăuceni (Stawezan), COR. rur., 
distr. Coţman, aşezată în ma- 

să compactă, :lingă cele 2 ia- 

zuri de sud din cari "curge 
piriul Soviţa. 
“Suprafaţa 15.31 km.; popu- 
laţia 2.406 locuitori ruteni, de 

"religie gr: or. 

De această comună atirnă 
și tirla Țarschi (Carsli). 

Este situată lingă drumul 
distr. Nepolocăuţi- Borăuţi şi le- 
gată, prin drumuri de ţară, cu 

"comunele învecinate Iujineţul, 

-Malatineţ şi Vereneanca. 
Are o şcoală populară cu o 

clasă şi o biserică. parohială
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“cu hramul „Sf. Arh. Mihail 
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şi Gavril“. 
Această comună este men- 

ționată pentru prima oară 
într'un hrisov datînd din anul 

1475. La 1776 aparţinea mi- 
năstirei Putna, care a obţinut- 

o de la boerul Iordache Balş, 
în schimbul comunelor: Dum- 

" brăveni, Vlădeni şi Iordăneşti. 

La 1739, s'a 'dat aci o luptă 
între Turci şi Ruși, în care 
Turcii au fost învinsi 

Din lacurile ce se află lingă 
comună, se pescuesc cantități 
mari de peşte, cu care se face 
un comerț întins. 

Populaţia, în afară de pes- 
cuit, se ocupă cu .agricultură 
și creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1928 hect. 

„păm. arab, 47 hect. fănaţuri, 
11 hect. grădini, 26 hect. ima- 
Şuri, 146 hect. heleştee şi bălți. 

Se găsesc 233 cai, 173 vite 
cornute, 74 oi, 100 porci şi 6 
stupi. 

Stăuceni, moşie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 8.27 km2; popu- 
laţia 20 locuitori, parte isra- 

- eliți, parte poloni. 

Stăvioare (Stywiory), culme, 

. Cuprinde în sine. şi tirla 
Țarschi (Carski), 

ce constitue partea de sud a 
şirului - carpatin . Hrebenişcea- 
Stăvioare şi este despărțită de 
restul nordic al şirului prin 
plaiul aşezat între văile pira- 
ielor Putila şi Ialoviciora. (v. 
Carpaţii -Bucuvinel.) 

Stebne cu Spetchi, corn. rur,, 

distr. Vijniţa, aşezată pe Ce- 
remuşul Alb, aproape de con- 
fluența sa cu Ceremușul. 

Suprafaţa 11.70 km; po- 
pulaţia. 626 locuitori, ruteni; 

relig. gr. or.   

Se compune din 2 sate: 1) 
Stebne cu 393 locuitori,: de 
care depinde şi cătunele: Gruni 
şi Procerc; şi 2) Spetchi (v. 
Spetchi). | 

Este străbătută de drumul 
distr. Iabloniţa-Uscie Putila; 
are o şcoală populară cu o 

- clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. D.:, 
precum şi o capelă. 

Depindea odată de Cimpu- 
lungul Rusesc. 

Populaţia, formată din hu- 
țani, se ocupă cu prăsila de 
vite şi cu exploatarea pădu- 
rilor. 

Comuna posedă 67. hect, 
păm. arab., 377 hect. fânaţuri, 
9 hect. grădini, 195 hect, ima- 
şuri, 530 hect. păduri. 

Se găsesc 34 cai .1888 vite 
3.400 oi, 852 porci și 260 

stupi. 

Stebnic, pădure, pe malul stîng 
al Siretului-Mare, spre N..-V, 
de com. Lăpuşna, distr. Vij- 
nița. 

Stebnicul, pirîu, afl. pe st; riu- 
lui Siret, îşi -adună isvoarele 

: sale din jurul masivului mun: 

„tos al Stebnicului şi se varsă 
în riul Siret, sub poalele mun- 
telui Stojoc, mai sus de com. 
Berhomet p. S. distr, Storo-. 
jinel. 

Stej ec (Stezzek), urate (1417 

m.), ce ţine de şirul carpa- 
tin  Hrebenişce-Stăvioare (v |. 
„Carpaţii Bucovinei) şi e situat 

„în apropierea comunei Plosca, 
pistr. Vijniţa.” 

Stejăroaia, moșie, cu adm. spec. 
distr. Gurahumora, situată la 

V. de com. rur. Mazanaeșii. 
Suprafaţa 11.93 km; po- 

„pulaţia 35 locuitori, isrăeliţi şi 
romini. 

  
  

  

Ţine: de şcoală şi biserica 
din Mazanaeșşti. 

Stermina, punte, 1072 m. alL., 
ține de culmea Bobcica! (v. 
Carpaţii Bucovinei, Obcina- 
Mare), se află între munţii 
Rogoza şi Bobeica şi formează 

„ Botarul între districtele Gu- 
“rahumora şi Cimpulung. 

Sterpar, munte, 1403 m. alt. 

făcind parte din sistemul mun: 

tos al Rărăului, între piraicle 
Putna și Putna-Mare, spre V. 
de muntele Giumălăi, distr. 
Cimpulung. 

Sti-Meleş (Sty-Melesz), marte, 
(1398 m), ce ţine de şirul 

carpatin Hrebenişce-Stăvioare 
(v. Carpaţii Bucovinei) şi se 

găseşte în apropierea localităţii 
Plosca, distr. Vijniţa. - 

Stih, cătun, pendinte de satul 
Ialovicioana, com. rur. Plosca, 

distr. Vijniţa. 
Are 4 case şi 12 locuitori. 

Stilo pădure, la N. de Hliboca, 
distr.: Siret, 

Stînca, cătun, pendinte de com. 
rur. Cuciur Mare, distr. Cer 
năuți. 

Are 8 case şi 40 locuitori. 

Stîrca, deal, 487 m. alt., la O. 
de com. Țibeni sau Istenşe- 
ghţi, distr. Siret. 

Stîrcea sai Berlinţi (v. Berlinţi, 
sat,) distr. Siret, aşezat, în lun- 
gime, între com. Tereblecea şi 

„ Oprişeni. 
Suprafaţa 3,78 km; îm- 

preună cu Slobozia Berlinţilor ; 
populaţi 577 locuitori, ruteni, 
de relig. gr. or. şi ceva romini 
şi poloni. 

Este lipit de drumul princi-



STIRCEA SAU BERLINŢI 

pal Cernăuţi-Siret, staţie de 
drum de fer a' liniei locale 
Hliboca-Siret; ţine de şcoala 
din Tereblecea şi are o biserică 
filială cu hramul „Sf, Arh. Mi- 
hail şi Gavril“, atenenţă, a 
parohiei din Tereblecea. 

Acest sat este menţionat, 
pentru prima oară, într'un 
hrisov de proprietate al mi- 
tropolici din Suceava, datind 
din anul 1621. Din hrisoavele 
posterioare, unul din 22 Martie |: 

- Storojeneasca, complex de fi- 1621. petimpul lui Ioan Ale- 
xandru Vodă şi altul din 17 
Aprilic, acelaş an, se vede că 
mitropolitul Sucevei, Anasta- 
sie, a dat acest sat boerului 
Ionaşco Gianga, în schimbul 
satului Uideşti. La 1776 apar- 
ținea mazilei Ilinca Stircioaea, 
o ramură a familiei boierești 
Stircea, de la care își trage 
numele acest sat. 

La 1780, a fost unit cu com. 
Tereblecea. 

Populaţia, se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor, 
Comuna . posedă -1257 hect. 
pămint arabil, 188 hect. fine- 
ţuri, 12 hect. grădini, 88 hect. 
imaşuri şi 153 hec. păduri, 

Are 13 cai, 150 vite cornute 
100 porci,. 18 stupi. 

Stircea sai Berlinţi, moșie, cu 
adm. part., distr. Siret. 

Suprafaţa 14.03 km*; popu- 
laţia 122 locuitori poloni, ru- 
teni și israeliți precum ŞI câțiva 
germani şi romiîni. 

Cuprinde pe lingă moşia 
Stircea, pr. zisă, şi ferma Slo- 
bozia Berlinţilor. 

Stoineasa, mic afluent, pe d. 
Moldovei, răsare de sub :mun- 
tele Ciunciurile-. “ŞI se varsă 
în Moldova, mai jos de com, 
Capul- Codrului, lingă punctul 
aşa numil. Dohotărie, 

Stojoc , 
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“munte, lingă “com. 
Berhomet pe Siret, 859 m,, 

ce- ţine de grupul de culmi 
Cornu-Tomnaticul (v. 'Carpa- 

“ţii Bucovinei,). Piscul acestui 
munte e format de nişte stinci 
găurite, în care tradiţia popo- 

rului pretinde că sar fi adă- 
postit haiducul legendar Doboş 
Şi ar fi ascuns acolo comori. Pri- 
veliștea asupra văii Siretului e 
din acest punct superbă. 

nefe, cringuri şi pădure, distr. 
Storojineţ, între Dubovăţ la N. 
şi Albovăţ la S. 

Storojineţ (Storozynetz), dis- 
trict, cuprinde ocolurile ju- 
decătoreşti Storojineţ şi Stă- 
neşti și se mărgineşte la N. 
cu distr. Coţman, 
districtele Cernăuţi şi Siret, la 
S. cu districtele Rădăuţi, iar 
la V. cu distr. Vijniţa. 

Intindereateritorială a acestui 
district e de 1138 km2, cu 
peste 70.000 de locuitori, din 

care majoritatea. sunt români, 
iar : restul ruteni și o parte 
colonişti de altă naţiune. 

I
D
 

la O. cu: 

Căile de comunicaţie prin- 
cipale din -acest district sunt 

reprezentate .prin 5 şosele . ce 

se concentrează toate în tîrgul 
Storojineţ (v. Storojineţ, tirg) 
şi prin linia ferată .locală 

Hliboca-Berhomet-S. cu ra- 

mura sa laterală ce duce de la 
Carapciu la Ciudei.  Şosele 
insă sunt următoarele; şoselele 

„districtuale de la Storojineţ la 
Cernăuţi, de la Storojineţ la 
Jadova şi de la Storojineţ la 

„Hliboca; apoi şoseaua princi- 
pală (drumul impărătesc),. din 
care o ramură duce de la 
Storojineţ-Sniatyn, cu conti- |: 

iar cea- 

în direcţia 
cu continuare spre 

nuarea spre Galiţia, 
laltă, care duce 
Ciudei,   

STOROJIN EȚ 

Gurahumora şi mai departe | in 
Transilvania. 

“Apele ce udă acest district, 
sunt Siretul cu afluentul său 
mai insemnat Sireţelul şi riul 
Prutului. Acesta din urmă for- 
mează în mod fracţionar ho- 
tarul spre districtul Coţman, 
pe când Siretul traversează 

districtul Storojineţ dela V. 
spre E. întrînd pe la comuna 
rurală Jadova, udind capitala 

districtului, adicâ tirgul Storo- 
jincţ, şi ieşind lingă comuna 
rurală Presecăreni, pentru a 
trece în districtul Siretului. 

Regiunea districtului e mai 
mult colinară, presărată cu 
câmpii foarte mănoase şi pă- 
duri de fag, carpen şi stejar. 

Acest district reprezintă ca 

proprietate rurală după ultima 
Statistică 38.196 hect. pămint 

arabil, 13.711 hectare finaţuri, 
755 hect. grădini, 12.912 hect. 
imașuri, 45.918 hect. păduri. 

În ce priveşte animalele de 
casă, districtul are 5.755 cai, 
31.847 vite cornute, 3.335 oi, 
11.764 porci, 4566 stupi de .al- 
bine. 

Storojineţ (Storozynetz) ti 'g, 
situat. pe ambele. maluri ale 

riului Siret, (v. Storojineţ, dis- 
trict), ocupă o suprafață de 
18,32 km. pătr. şiare o popu- 

Jaţie de 5674 de locuitori, dintre 

„cari aproape 3000 romini, ce 

sunt de religie ortod. Restul 
sunt ruteni şi poloni pripășiţi 
acolo încă dela - unirea Buco- 

„vinei cu Galiţia, apoi mulți 
evrei şi ciţi-va colunişti ger-. 

mani veniţi de dată mai re- 

centă. Locuitorii ruteni sunt 
de confesiune greco-catolică şi 
numai polonii şi germanii rom. 

catolici, avind cile o biserică 

aparte. Rominii au două bise- 

"ici, și anume una mare în 

mijlocul tirgului, cu hramul Sf.



STOROJINEȚ-MUNTENI 

Gheorghe şi alta mică mai. 
veche, care se. află. în partea 

vetrei fostului sat, avind hra- 
mul Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril. 

- Storojineţul este sediul unui 
căpitan (prefect), şi al judecăto- 
riei ocolului Storojineţ, avind 

“pe lingă obicinuitele oficii ad- 

ministrative districtuale, şi un 
inspectorat silvic, post de jan- 
darmi,. oficii metric, poștă și 

"telegraf. Ca instituţiuni cultu- 
rale are o: şcoală de băieţi şi 
una de fete: cu cite 6 'clasc, o 
Școală filială în partea satului 
vechii. şi o şcoală specială de 
împletit. In Storoj. se întrunesc 
5 căi. de comunicaţie din cari 

„una îşi are podul său peste 
“Siret; tot'aci e şi o staţiunea 
liniei locale ferate Hliboca-Ber- 
homet. Storojineţul avea între 
anii 1860 şi 70 şi un stabiliment 
de.băi. foarte frecventat, mai 

„ales pentru situaţiunea favo- 
rabilă climaterică, şi în urmă 
Şi o fabrică de bere. căutată, 
Actualmente industria mare se 
reduce la 2 fabrici de spirt, 2 de 
tăbăcărie, cite-va mori de mă- 
cinat și ferestraie de scin- 

“duri, 

" Localitatea Storojineţ « e rela- 
tiv foarte veche, căci o găsim 

; pomenită întrun uric din anul 
]. 1448, prin care Roman Vodă 
? “dăruește satul cu acest nume 

- unui „oarecare Petre “Tomin. 
„Pe la 1176. satul Storojineţ 
„era proprietatea mazilului “Tu- 

dorachi Soroceanu. Pănă în 
anul 1847, Storojineţul ca moşie 

. forma o proprietate din: cele 
mai vaste şi frumoase apar- 

ţinind boierului -Niculai Flon- 
„dor, care a lăsat-o apoi moş- 
tenire.pe jumătate fiului săi 
Gheorghe, după ce dăduse altă: 
jumătate, și ânume partea din- 
spre Panca, fiicei sale Eufro- 
sina, măritată după marele boer 

Storojineţ- -Ohrenştein,   
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patriot Gheorghe Hurmuzaki. 
„Această din urmă parte a tre- 
cut apoi in posesiunea familiei 

- evreieşti Ohrenstein (v. Storo- 
jineţ Ohrenstein), iar restul 
proprietăţii din jurul comunei 
(v. Storojineţ Munteni) a rămas 
în stăpînirea familiei Flondor 

- cu toate drepturile de patronat 
local. 

„Deasupra Storojineţului, lingă 
(irumul ce duce spre Cernuăuţi, 
;se afla pină în anii 1866 o co- 

Hlonie numeroasă de ţigani, 
iCriva, constituită din foşti robi 
boiereşti Şi fugari, ce exer- 

citati meseria de lăutari şi lin- 

gurari. Decimaţi prin foametea 
și holera de la 1866, ei au dis- 
părut aproape cu totul, făcind 

loc” populaţiunei slave venite 
“în localitate din părţile Gali- 

iei. (V. Criva, cătun al com. 
rur. Broscăuţul Vechii). 

Posedă 2342 hect. pămînt ara- 

bil, 814 hect, finaţuri, 23 hect. 

- grădini, 308 hect. imașuri, 2096 

hect. pădure. 
Se găsesc 338 cai, 449 vite 

cornute, 560 porci, 176 
stupi. 

" Storojineţ-Munteni, moșie, cu 
administraţie specială, distr. 
Storojineţ. 

Suprafaţa - 28.84 km2; po- 

pulaţia 231 locuitori în majo- 

rilate ruteni şi israeliți, restul 

romini și poloni; relig. gr. or., 
mozaică, gr. cat. rom. cat, 

moşie, 
cu administraţie specială, distr. 
Storojineţ. 

" Suprafaţa de 16. 77 km.2; po- 
„pulaţia 55 locuitori: în majori- 
tate israeliți; 

Storoneţ, cătun, pendinte de | 
moşia cu adm. part. Putila, 
distr. Vigniţa. 

Are 9 case şi 49 locuitori. 

    
  “naţuri, 

"STORONEŢ-PUTILA 

Storoneţ, piriii, afl. pe st. riu- 
“leţului Putila (v. 
"sare de sub'culrea,Polomiştea 

Putila). Ră- 

şi se varsă în Putila, în faţa 

com. Storoneț Putila. - 

Storoneţ-Putila, com.rur., distr. 

Vijiniţa, al cărei centru e aşe- 
Zat la confluență piraeloi cu 
acelaş nume, între Sergieni Şi 
Torachi. 

Suprafaţa de 69.34; popu- 
laţia 1656 locuitori ruteni relig. 
gr. or. şi ceva israeliți. 

Se compune din două sate: 
Storonețul, care, impreună cu 
tirlele Hrabusna şi Porculeni, 
numără 943 locuitori, și de care 
depind cătunele Brama sub 

Sadum, Bocaci, Țibeni, Maxi- 
meţ şi Riza Praleni, împrăş- 

tiate de ' dealuri învecinate; 
şi 2) Putila, cu 589 locuitori, 
Și care se.compune din cătu- | 
nele Bucovăţu, Hrabusna, Por- 
culeni şi Zabje, precum şi din 

 tirla Zhareţ, tot pe dealuri, (v. 
” fie-care), 

Partea centrală a comunei 

:-e străbătută de drumul distr. 

Vijniţa-Seletin. ' 
Are un oficiii telegrafo- pos- 

tal; o şcoală populară cu 2 
clase şi 2 biserici una gr. or. 

“cu hramul „Sf. Nicolae“ şi alta 
gr. cat. 

Depindea odinioară ă deCimpu- 
lungul Rusesc. - 

Incă dela upă ocuparea Bu- 
cuvinei, era 'sediul unei jude- 
torii de ocol, avind o percep- 
torie şi alte oficii mai mici. Aci 
se află mai multe .bănci de 
credit şi o casă de economie. 
Populaţia compusă din huţani 

- Şi în centrul localităţii aproape 
numai din evrei, se "ocupă cu 
prasila vitelor, cu plutăritul Şi 
cu industriă lemnăriei.” 
Comuna: posedă 232 hect. - 

pămînt .arabil, 1769 hect. fi- 
17 hect. grădini, 811



STRAJA 

„hect.:imașuri, 255. hect. poeni, 
4712 hect.: păduri. 

„Se găsesc 172 cai, 1363 vite 
„cornute, 794 porci şi 250 stupi. 

Straja, com. rur., distr. Ră- 
„dăuţi, așezată pe malul sting 
al Sucevci şi lipită în partea 
sa de O.de com. Vicovul-de-Sus. 

__ Suprafaţa 26.42 km; po- 
pulaţia 2896 locuitori, romini 
de rclig. gr. or. şi-o [. mică 
fracțiune de israeliți şi germani. 
Cuprinde pe lingă vatră co- 

munci şi tîrla Fălcău. 
Este străbătută de. drumul 

district. Vicovul de Sus-Şipot; 
prin apropiere, pe malul drept 
al Suceavaei, trece linia feraiă 
Hadicfalva-Frasin. 

Are o şcoală populară cu 4 
. clase și o biserică parohială 

cu hramul „Adorm. M. D:. 
:. Afost întemeiată pe teritoriul 
numit . „Braniştea“, dăruit de 
Stelan-cel-Mare, prin hrisovul 
din 13 Martie 1490, minăstirei 
Putna. Intr'un alt document 
al “lui Vasile Lupu, dela 1647, 
se pomeneşte că o parte din 

„ acest teritoriu a fost usurpată 

de către Unguri şi Poloni. 
„In această localitate se ană 
o fabrică de lemnărie de. re- 

”. zonanţă şi una de ciment. 
„ Populaţia, formată din lo- 

cuitori originari şi din colo- 
_niştă transilvăneni, se ocupă 
„Cu prasila de oi şi de vite mari, 
precum şi eu exploatarea de 
păduri. | 

-- Comuna posedă 400 _hect, 
arabil,. 995 hect. finaţuri, 13 

“hect. grădini, 386 hect. imaşuri, 
5367 hect. păduri. 

Se găsesc .178 cai, 1823 vite 
- cornute, 1665 -ci, „687. porci, 
...160 stupi. 

Straja, moșie, cu adm. part. 
distr. Rădăuţi. 

Suprafaţa 47.95 km; po- 
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pulaţia 68 locuitori, germani, 
rom, cat, 

Cuprinde, pe lingă sine și 
localitatea cu ferăstrăul Boul. 

Strejinschi, cătun, pendinte de 
satul Storoneţ, com. rur. Sto- 
roneţ-Putila, distr. Vijniţa. 

Are 10 case și 54 locuitori. 

Strigoaia, stafie de drum de 
fer, a linici Hatna-Cimpulung. 

Depinde de com. rur. Păr- 
“teștii-de- Jos, distr. Gurahu- 
mora. 

Are 2 

Strigoaia, complex de păduri 

și pășuni, la N-V. de mun- 
tele Puşca-Arsă şi la S.-0, de 
piriul Deea. 

Strigoaia, plaiii, ce ţine de şirul 

muntos Obcina-Mare sai Ar- 
şița, (v. “Carpaţii Bucovinei), 
Și care serveşte ca trecătoare 
(636 m.) atit pentru șoseaua 
principală ce leagă valea So- 
loncţului cu a Moldovei, cit şi 
pentru linia fer. locală Hatna- 
Cimpulung. 

Strileţehii Cut, (Strileckij-Kut), 
com. rur., distr. Cernăuţi, a- 
şezată pe malul: dr. al: Pru- 

tului, între oraşul Cernăuţi și 
com. Revna. 

Suprafaţa 1 80 km; popu- 
laţia 1.477 loc., ruteni; relig., 
gr., or. 

| Este lingă drumul distr, Cer. 
năuți-Hliniţa; ține de şcoala şi 

„biserica din Revna. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, prasila de vite şi cu! 
pescăritul. 

Se găsesc 43 cai, 495 vite 
cornute, 13 oi şi 211 porci. 

Strimca, masiv niuntos, ce ţine 
de spinarea carpatină a Cio- 
cilca (vezi Carpaţii Bucovinei) 

case și 10 locuitori.. 

  

STROEŞII - 

formînd : totodată: muntele 
Strimea cu 1.356 m. înnăl- 

ţime. 

Strîmba, tirlă, pendinte de com. 
rur. Bosancea, distr. Suceava. 

Are 3 case cu un singur lo- 
_cuitor. 

Strîmba, tîrlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. specială Bosancea, 
distr. Suceava. 

Are 4 case cu 28 locuitori, 

Strimbu, deal, distr. Suceava, 
354 m. altitud., la N. de tirla 
Strimba. Ă 

Strîmtura, cătun vechiti, pen- 
dinte de com. rur. Presecăreni, 
distr. Storojineţ; atenenţă. pa- 
rohială a acestei comune. 

Strînsul, munte, 1377 m. altit., 
făcînd parte din sistemul mun- 
tos al Rârăului, la O, de loca- 
litatea şi de apa Valca Putnei, 
distr. Cimpulung. 

Stroeşti,< com. rur. distr. Su- 
ceava, aşezată pe dreapta pi- 
riului Trepar, afluent al pir. 
Hraniţa. 

Suprafaţa 1301 km; po- 
“pulaţia 1.952 locuitori, romîni; 
relig. gr. or. | 

Este în apropiere de drumul 
princip. Suceava- Gurahumora 
Şi legată de comunele înveci- 
nate prin drumuri de cimp, 

Are o şcoală” populară cu 2 
clase şi o, biserică parohială 

„cu hramul Naşterea M. "Dom- 
nului; . 

„La. 1776, era proprietatea 
călugărului Stamati. - 

Populaţia formată din locui- 
-tori originari şi din coloniști 
transilvăneni, se .ocupă cu a- 
gricultura şi creşterea vitelor. 
“Comuna posedă 1.820 hect. 
pămînt arabil, 222 hect. fina-



STROEȘTI 

“ţuri, 17 hect.' grădini, 5 hect. 
imaşuri, 7 hect. 'și 50 a. pă- 
duri, 2 hect. 50 a. heleştee, 
Se găsesc 138 cai, 664 vile 

„cornute, 1.313 oi, 540 porci, 50 
stupi. 

Stroeşi, moșie, cu adm. spec, 
distr. Suceava. | 

Suprafaţa 7.43 km?; popu- 
laţia 73 locuitori, dintre care 
62 romini; relig. gr. or. ş. a. 

Se compune: 1) din moşia 
Stroeşti, pr. zisă cu 5 case Şi 34 

- locuilori,: cuprinzind şi tirlele 
Pripasna şi Toloca, 
tîrla Gropile. 

Depindea odinioară de com, 
- Stroești, și erai în stăpînirea 
călugărului Stamati. 

Stroeştii-de-Sus, (v. Gogolina). 

Struhovăţul, mic dfiuent, pe st. 
- Siretului - Mic, ce răsare sub 

poalele muntelui Laurenka şi 
se revarsă în Siretul-Mic mai 
sus de com. Banila Moldove- 
nească, distr. Storojinet. 

Strungiu, cătun, pendinte de 

com. rur. Bănila . Moldove- 
nească, distr. Storojineţ. 

Are 72 locuitori. Ține de 
„biserica parohială din Bănila 
Moldovenească, - 

Stulpicani, coma. rur., distr. Cim- 
pulung, aşezată la confluenţa 
piraelor, :Negrileasa; Ostra şi 
Gemine, ' formînd aci un sin- 
gur piriu, numit Suha. 

Suprafaţa 53.17 km; "po- 
pulaţia 1567 locuitori, români 
ŞI f. puţini germani și israeliți; 
relig. gr. or. pentru “majo- 

_ritate. a 
Se compune -din vatra sa: 

“tului cu 902 locuitori şi. -din 
- cătunele: Gura Ostrei, Măcieşu, 

Şi 2) din 

Stupca, com. Tur. 
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Este lipită de drumul distr. 
şi de linia industrială Ostra- 
Bucşoaea. Are un oficii poştal, 

o şcoală populară cu o clasă, o 
biserică parohială cu hramul 

„Inălţarea Domnului“ şi 2 case 
de economie. 

La 1776, aparţinea minăs- 
. tirei Voroneţ, prin dania făcută 

de Ștefan-cel-Mare, (la ce an i 
nu se poate spune cu precisie | 
probabil însă că la 1488, cind a | 

- fost zidită minăstirea); o parte 9, sau desgropat, între 188+—87, 
din teritorul ei a rămas la 

- Rominia, după cesiunea Bu- 

covinei cătră . Austria. 

După credinţa poporului, 
numele comunei provine de 
la cuvintul rominesc stulpig!). 

Are mori şi ferestee cu in- 
dustrie mare. | 

Populaţia se ocupă cu pra- 

sila de oi şi de vite mari, 
" precum şi cu agricultura. 

Comuna posedă 129 .hect. 
pămint arabil, 800 hect. fi- 
naţuri,3738 hc. păduri. 

* Se găsesc 76 cai, 800 vite 
cornute, 2100 oi, 450 porci şi 
9i stupi de albine. 

distr. Gura- 
humora, așezată pe piriul cu 

acelaș nume, între comunele 
Ilişeşti la N, şi Drăgoeşii la S. 

Suprafaţa 12.38 km; po- 
“pulaţia 2216 locuitori, romini; 
"relig. gr. or. -- 

" Printrun drum * distr. este 
legată cu Ilișești şi cu drumul 

princip. Săceavă. Gurahumo- 
ra, ce trece pe' acolo; iar prin 
Şoselee comunale, cu comune 
vecine şi cu drumul 
Suceava-Gurahumora. 
„Are o şcoală populară - cu 

2 clase şi o biserică parohială 

1) O prăjină de care se agaţă fișii de 

  

“pămint arabil, 

- imaşuri, 

disir.:| 

„ STUPCA 

cu hramul „Profetul. Iliec, 
zidită în locul celei făcute” de 
boerul Vasile Balș, Ban, la 
1766, La 1776, era stăpinită 
de-Maria Balş. După _tradiţi- 
une, localitatea Stupca, făcea 

i parte din teriitorul, aşa numit 
iBoul, după care sa numit o 

„mulțime de tirle, d. e. Faţa Bo. 
ului şi altele). Intr'una din 
aceste:tirle, pare c'ar fi existat 
lui_castel, -în locul de unde 

cărămizi, avind în relief oa- 

meni înarmaţi, cavaleri Ş. a. 

La localitatea numită „La Vă- 
duţ“ sau găsit 'rămăşiţe deus: 
Ziduri, oseminte omeneşti, les- 
pezi ş. a. ceea ce denotă că 
aci a fost un cimitir. După 

legendă, boerul Boul, poseso- 
rul acestei localităţi, ar fi;dăru- 
it-o minăstirei Secul, aflătoare 
azi în Rominia şi;că monahii 
d'acolo ar fi avut aci o stupină. 
de unde şi numele de Stupca. 
Inainte de ocupaţiunea aus- 

triacă se aşezase aci o colonie 

“de Lipoveni, cari au emigrat. . 
în urmă. 

Populaţia, formată din lo- . 

cuitori originari şi din colo- 
nişti transilvăneni, se ocupă 

cu agricultura şi cu creşterea 
vitelor. 

Comuna posedă 1541 hect. 
129 hect. fina- 

țuri, 30 hect. grădini, 359 hect. 

639 hect. păduri,2 
hect. heleştee. 

Se găsesc 62 cai, 697 vite 
cornute, 1068 ha. oi, 644 porci 

şi: 62 stupi. | 

Stupca, moșie, cu. adm. spec. 
distr. Gurahumora. 

Suprafaţa 15.84: km=; po- 
pulaţia 106 locuitori, germani, 
romini şi israeliți; reliz. rom. - 

„cat. şi ev. pentru, germani, tei şi care .serveşte a scociori și a 
speria păstrăvii; aceştia fugind sunt 
prinși în sac (plasă) 

gr. or. pentru.romini şi pen- - Măgura, Molid, Șesul Timolui, 

tru puţinii ruteni. 
Șipotu şi Ursoaea (v. fie-care).      



STUPCA!, 

- Se compune: din moşia 
. Stupca pr. zisă cu tirla Cium- 

- breana, avind. 3 case şi 26 
locuitori; din fermele Ciocan și 
La Mașina; : din. tîrlele Dea- 

* lui Mori şi Opcina (v. îie- -care), 
Forma odată un singur sat 

şi moșie cu com. rur. de uzi 
„. Stupca. 

Stupca, afluent, al pir. Hraniţa 
(v. Hraniţa), răsare mai sus 
de com. Stupca Şi împreuniîn- 
du-se lingă com. Ioseffalva 
(Tolova), distr. Gurahumora 
cu piriiaşul Ciunciurile,se varsă 
în piriul Hraniţa pe teret. Ro- 
miînici, 

Sturz, munte, 1345 m. alt., la 
V. de muntele Grebenul pr. 
zis, făcind parte din Obcina 

Căpăţina. distr. Cimpulung şi 
formind hotarul între Buco- 
vina şi Rominia. 

Sub-Prisaca, vezi Lipoveni. 

Suceava, district politig şi ocol 
.. judecătoresc, se mărgineşte la 

- E. şi la S. cu regatul Romi- 
nici, la N. cu districtul Sire- 

. tului şi la V, cu districtele 
. Rădăuţi şi. Gurahumora. Are 

o suprafaţă: de 576 km; cu 
70.000 de locuitori. 

„Acest district ocupă o re- 

__giune al cărei sol foarte fertil 
variază. între şes şi configu- 
rațiune colinară, acoperită în 
multe locuri chiar cu păduri, 
însă nu prea întinse. Punctul 
cel mai ridicat este dealul Tei- 
şor, lingă Mihoveni (5232 m.). 
Poziţiunea favorabilă a. locali- 
tăţilor face că pe unele locuri 
să găsim podgorii, cum de ex. 
la Rus şi Uideşti, în cari se 

„cultivă vița de vie cu destul 
„succes. Păminturile de aseme- 

„. nea bine aşezate şi păzite de 
i cutenturile prea mari ale cri- 
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văţului se pretează minunat la 

agricultură şi parte ca pășune 
“excelentă pentru numeroasele 

vite ce se prăsesc în acest dis- 
trict. 

Populaţiunea districtuluieste 
mai mult decit pe două treimi 
curat rominească, chiar şi în 

orașul Suceava, unde elemen- 
tul evreiesc şi cu cel armenesc 
au intrat de timpuriă, dar cu 
toate adaosele străine de la: 

timpul  ocupaţiunci austriace 
incoace, nau fost în stare să 

cotropiască dominaţiunca ve- 
chiului mediă moldovean. In 
stratele populaţiunei rurale ele- 

mentul neromiînesc îl formează 
citeva localităţi cu Ruteni, a- 
duși de domnii Moldovei din 

Pocuția (Hatna, Milesăuţ, ș. a.), 
apoi citeva colonii germane, 

cum este de ex. acea din Iţ- 
canii-Noi, colonia maghiară din 

- Iacobeşti şi colonia de Lipoveni 
veniți din Moldova cam tot pe 
la finea veacului al . 18-lea şi 

aşezaţi în satul Lipoveni, 

Districtul este udat de riul 

Suceava, a cărui vale largă 

constitue şesul proprii zis, pe 
care se întind cimpiile bogate 

Şi bine cultivate ale sătenilor. 
Suceava intră în district mai 
jos de comuna Mileşauţi şi-pă- 
răseşte districtul lingă orașul 
Suceava, formînd încă un timp, 
aproape pină la localitatea Roş- 
“cani, hotarul între Bucovina şi 
regatul 'Rominiei. 

Districtul Sucevei este stră- 
„bătut de calea ferată princi- 

pală 'Lemberg - Cerriăuţi - Iaşi, 

- din care se desprinde de cîţiva 
ani încoace în stația Iţcani o 

linie locală ce duce chiar pină 
la oraşul Suceava. Afară de 

asta districtul este traversat de 

„drumul principal, așa numita 
şosea a impăratului Franz, ce 
vine dinspre tirgul Siret şi 

E ţinîndu-se paralel cu linia fe- 

  

„vite cornute, 
. capre, . 

: stupi cu albine,   

SUCEAVA 

rată, duce spre punctul vamal 
Burdujeni. Din Iţcanii-Noi a- 
cest drum se. îndreaptă spre 

“ oraşul Suceava continuindu: -se 
apoi în direcția spre Cimpu- 
lung. Districtul mai are însă 
şi alte căi de comunicaţie destul 
de bune, cum e de ex. cel de la 
Suceava spre Bosance și spre 
Uideşti, sau cel spre Costina. 

Din punct de vedere istoric 3 
districtul Sucevei este plin de 

locuri ce ne amintesc momente 

mari din trecutul Bucovinei, 

încă pe cind ţinea de princi- 
patul Moldovei. Toată supra- 
fața de la oraş în jos, spre ho- 
tarul României, apoi în, direc- 
ţiunea opusă spre Chilişeni, 
arată și astăzi urmele vechi- 
lor întăriri ce se prelungeaii 
din vechea cetate a Sucevei (v. 
Suceava orâş) pe o parte şi 
din cetăţuia cu numele Zamca 
pe altă parte. Jos de tot, lingă: 
poiana Racova, ce ţine de co- 

muna [Jideşti, „se vede un 
vechii cimp de luptă frămîn- 
tat în repeţite rînduri de singe 
moldovenesc, unguresc şi po: 

- ton. Comuna, Reuseni este. lo- 

cul, unde a fost decapitat Bog- 
dan Voevod la 1455. St. Tlie 

_ne arată locul aşezămintului 

mănăstiresc fondat -de însuși 
. Ştelan-cel-Mare la 1457. Nu 

- departe de oraşul Suceava:se 
„vede. însă şi astăzi frumoasa 
mănăstire Dragomirna, zidită 

la 1602 de Mitropolitul Crimca 
ş.a.m, 

Districtul “Sucevei. poseda 
după ultima statistică: 31.294 
hect. pămînt arabil, 5702 hect. 
finaţuri, 850 hect: grădini și 
vii, 245 hect. imaşuri, 9188 

| „nect. păduri şi 64 bălți şi he- 
„leşieie. Animale, domestice nu- 

măra districtul : 4653 cai, 1 1030 

29484 oi, 87 

21897 porci. şi 3188 

Usd 

27 

bo
 

ii



_SUCEAVA 

Suceava, oraș,.vechea câpitală 
“ aprincipatului Moldovei, astăzi 
"centru districtual și sediu de 
“ocol judecătoresc cu acelaşi 

* nume, este localitate situată pe 

- malul ripos din dreapia riu- 

” lut, Suceava, de la care îşi | - 
” trage probabil şi numele. 

Ca localitate cu titlu de co- 
- mună urbană, Suceava se com- 
“pune din oraşul Suceava pro- 
” priu zis, din mahalalele Iţcanii- 

Vechi, Cotu Șeptilici,. Zamca, 
„Şi din 'atinenţele Tataraşi, Mi- 

- toca (armeneşte Hatskadar) şi 
“Z oteşti saii Postulachi. Are o 
„suprafaţă totală de 23.03 km2, 

. cu 1424 de case şi o popula- 
" țiune de 11103 locuitori dintre 

" “cari 4000 sunt evrei, 3000 ro- 
- mâni, iar restul germani, ar- 

meni, slavi de diferite viţe, etc. 

Oraşul 'este legat printr'o 
linie ferată locală cu drumul 

= de fer principal Lemberg-Cer- 
” ani Iaşi şi Roman, având ca 

punct de joncțiune staţiunea 
“Iţcani. A 

Pe drumul principal (car- 
'palin) oraşul este legat cu cele- 

” Jalte localități mari (Cernăuţi, 
“. Rădăuţi, Siret, Gurahumoru- 
hui, Câmpulung) ale Bucovinei, 

_ iar prin alte patru căi de co- 
“ municaţie bune comunică cu 

punctele vamale spre hotarul 

_Rominiei şi cu: câteva locali- 

“tăți din împrejurime (Bosan- 
. cea, Capucodrului, Costina). 

“ Suceava esie sediul unui pre- 
fect de district (căpitan), are un 

A tribunai provincial, un liceu cu 
"clase românești, un spital, maj 
“tulte şculi de fete şi băieţi 

şi diferite: institute de cultură, 
între cari cel: mai de seamă 

“este. „Școala Romină“, socie- 
| tate: naţională, ce sprijineşte 

_ cu ajutorul fondurilor ci, elevi 

A săraci şi susţine pe toate căile 

"“românismul. Aci se 'ajlă un 
club român, și o librărie | - 
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cu tipografie şi editură roma- 
nească. 

Istoricul oraşului, vechiul 
tirg al Sucevei cu cetatea sa 
vestită şi” reşedinţa domnilor 

Moldovei, este bogat în amin- 
tiră istorice Şi ne vom mărgini 

șa spune” numai lucrurile mat 
esenţiale. Originea Sucevei pare 
a duce pînă în secolul al doi- 
sprezecelea, „deşi o tradiţie po- 

pulară ne.spune, cum că lo- 
calitatea ar fi fondată de Dra- 
goş- Vodă. Ca reşedinţă a dom- 

“nilor Moldovei Suceava se po- 

"_meneşte întii la anul 1388 şi 
rămîne sedii domnesc pină la 
1563, cind scaunul domnilor 

- Moldovei este mutat la Iaşi. 
După descripţiile istoricilor ŞI“ 

săpăturile făcute în -anii din 
urmă din iniţiativa guvernului 

" austriac, Suceava constituia o 

cetate de seamă cu întărituri 

formidabile, ce se întindeau în 

exterior pe o rază de 4 km. 
şi ale căror urme se mai cu- 
“nosc și astăzi (Burdujeni, Sal: 

" cea): Centrul cetăţii îl forma 
/eantui domnesc, apărat în faţa 

apei Sucevei de un păretestin- 
cos natural, iar din celelalte 
părți înconjurat cu ziduri şi. 

- Şanţuri, de cari ținea probabil 

şi fortăreața Zamca (în urmă. 
minăstire armeană) ale cărei 
ruine sunt incă bine conser- 

"- vate. Spărtura de. pămint ce 
despărțea cetatea de târgul ac- 
iual și care formează albia 

“_ afluentului Sucevei, Cacaina, 
avea, după cum ne spune tra- 

- voli, legindu-se astfel palatul 

cu biserica domnească (bise- 
„rica Mirăuţului) situată în par- 
tea tirgului vechii, 

Războaiele multiple ce ai 

cauza că tirgul Sucevei şi mai   ales cetatea să fie călcate în 

diţia de la Ştefan-cel-Mare, un.| 
pod suspendat de piele de bi- |: 

bintuit ţara Moldovei, aă fost | -   

SUCEAVA 

nenumărate rinduri de duş- 
mani. Cele mai straşnice ata- 

curi le-a indurat Suceava la 

1394 din partea Ungurilor, la „ 
1476 şi 1484 de cătră Turci, -la 

1497 din partea Polonilor, sub 

regele Albrecht și la 1509 tot 
din partea 'lor, sub Kamie- 
nietzki ; la 1538 iarăși din par- 
tea Turcilor, însă în repeţite 
rinduri din partea” Tătarilor. 
La 1653 a fost asediată şi luată 
pe rind de Munteni, de Cazacii 
şi Tătarii lui Timuş, apoi de 
Polonii şi' Ungurii aliaţi cu 
dinşii. La 1675 şi 1686 a fost 
arsă şi pustiită de cătră regele 
polon Sobieski şi în fine, după 
ce a mai fost prădată la 1740 
de Cazaci, a fost dărimată la 

„1766 după însăși porunca dom- 
„nului Moldovei Cantacuzino. 

De atunci Suceava a inceput 
să decadă şi abia de la înfiin- 
țarea căii “ferate încoace s'a 

mai ridicat puţin prin traficul 
cu frontiera română din apro- 
piere... 

“ Monumentele istorice rămase 

pe urma evenimentelor petre- 

cute în Suceava sunt destul de 
numeroase şi afară de sus men- 
ționatele ruine ale foastei ce- 
tăţi şi reşedinți domnești sunt 
reprezentate prin bisericele ce 
sunt încă în ființă. Cele mai 
interesante dintre ele sunt: Bi- 
serica cu hramul Sf. Dumitru, 

clădită la anul 1534 deStetan 
Vodă, fiul lui Petru Bogdan 
şi care a ars la 1809 împreună 
„cn turnul cel mare, în care se 

“ gaseati clopote vechi şi pre- 
„ţioase. Biserica cu hramul Sf. 

-- Niculae, clădită la 1611 de co- 
- misul Niculai Brăiescul şi ma- 
“rele postelnic Nicoară: Prăjes- 

“cul. Aceste.două figurează as- 
tăzi ca biserici parohiale. Su- 
ceava mai are însă şi două 
biserici ortodoxe filiale cu -ve-" 

- chime nu mai puţin istorică şi. -



SUCEAVA : 

anume: Biserica cu hramul St. 
Ion Botezătorul, zidită la 1643 

de domnul Moldovei Vasile 
Lupu şi biserica din mahalaua 
Ițcanii- Vechi, cu hramul Ador- 

mirei Maicei Domnului, înte- 
meială la 1639 de călugărița 
Nazaria şi fiica sa Angelina, pe 
locul unde se aflase înainte 
deja o minăstire de maici, de 
care ţinea şi moşia Iţcanii- 
Vechi şi care a existat pină 
la secularizarea minăstirilor de 
cătră Austriaci (1784). 

Tot ca monument istoric tre- 
bue considerată şi biserica 
armenească cu hramul SE, 
Axente din cetăţuia ruinată 
Zamca, care a fost odinioară 

minăstire, întemeiată la 1602 şi 

a fost prădată şi arsă de cazacii 

lui Timuș la 1653. In jurul ei 
se văd încă întăriturile făcute 

de regele polon Sobieski, pre- 

cum şi un turn vechii de chin- 
die foarte curios, însă cam 
ruinat. 

Cea mai veche şi interesantă 
clădire bisericească ' din Su- 
ceava 'este insă aşa numita 

veche mitropolie a Sucevei cu 

hramul Sf. Gheorghe, avind şi 
„o chinovie de călugări însăr- 
cinaţi cu paza moaşielor Sf. 

„Ion-cel-Nou, care este patronul 
Bucovinei. Clădirea începută 
după stilul minăstirei. din 

Putna, la .1514, de către Bog- 
dan-Vodă şi isprăvită de fiul 
acestuia, Ştefan, la 1522, a 

fost .încă mărită şi înfrumuse- 
țată la. 1597 de mitropolitul 
Moldovei Teofan și în urmă 

- (1589) de domnul ţărei Petre 
Șchiopul, iar in urmă rămănînd 

o vreme părăsită, a fost res- 

taurată de mitropolitul Iacob.. 
„In această biserică ai fost de- 

„puse moaştele Sf. Ion-cel-Noi, 
pe cari le dobindise Alexandru 
cel Bun la 1402 de la negusto- 
rimea oraşului Trapezunt şi le   
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aşezase in vechea mitropolie, 
fondată la 1399 de luga-Vodă, 

însă în urmă distrusă. Aci, în 

biserica nouă mitropolitană cu 
hramul Sf. Gheorghe, aă stat 
moaștele sfintului pină la 1630 

- cînd au fost strămutate la Iași. 
La 1686 moaştele au fost însă 

„luate de regele polon Sobieski 
” şi dusc în Galiţia, la Zolkiew, 

unde au stat: pină la 1783, cînd 

împăratul Austriei Iosset II,a 
poruncit din pornire generoasă 

pentru noua sa ţară Bucovina, 

să fie aduse cu mare pompă 
inapoi la Suceava. 

In fine, mai este biserica Mi- 
răuţului, despre care se zice 
că ar fi pe locul vechii mitro- 
polii, intemciate de luga-Vodă 
la 1399. Restaurată astăzi cu 
multă cheltuială și în mod 
somptuos din iniţiativa fon- 
dului religionar şi a guvernului 
austriac, ca monument istoric 
demn de atenţiune, acest edi- 
ficiu prea frumos situat în ve- 
chea mahala a Mirăuţilor, .pe 
malul girlei din faţa cetății 
vechi, cu care vechea mitro- 
polie se zicecă era legată prin 
pomenitul pod aerian de piele 
de bivol, este un adevărat ju- 
vaier istoric al bisericei orto- 
doxe romine. Cauza devastării 
vechii biserici și mitropolii nu 
se documentează în istorie. 

Pe lingă aceste biserici de | 
rit ortodox, Suceava mai .po- 
sedă una romano-catolică și 
alta greco-catolică, precum Şi 
o capelă protestantă. 

Populaţiunea Sucevei sa. 
“ocupat din vremuri cu nego- 

țul, probă colonia veche -ar- 
menească, care s'a aşezat acolo 
şi faptul că Suceava .era 'loc 
vamal de căpetenie al. princi- 

„patului Moldovei. Locuitorii se 

- „Ocupaui „însă și cu industria, 
__mai ales cu cojocăria, care se 
menţine în parte şi astăzi, Pe   

  

SUCEAVA 

lingă aceasta Suceava era în- 
conjurată de pomete întinse, 
în cari se cultivau mai cu deo- 
sebire mere .de.:soii. De:ase- 
menea şi albinăritul, ba chiar 
Şi cultura vermilor de mătase 
erai aci în floare. 

_:. Ca proprietate. comuna .Su- 
ceava posedă: 1580 .hect..pă- 
mint arabil, 104 hect. finaţuri, 
110 hect. grădini, 250 hect. 
imaşuri, 43 hect. pădure. Sta- 
tistica animalelor de casă însă 
este; 348 cai, 666 vite cornute, 
640 porci: şi 250 stupi de:al- 
bine, 

Suceava, rîu ce ia .naștere din 
piriiaşele Cobiloara şi Izvor: 
din care. cel dintii răsare :de 

sub .coamele -şirului: muntos 
Hrobi, iar: al doilea între ;po- 
virnişurile ramificaţiilor de S.E. 
Tomnaticului. Lingă com.. Şi- 

pot Cameral se impreună Co- 
biloara cu Izvorul, formînd al- 

"bia Sucevei, care își ia-: apoi 
cursul, întii spre N. pănă la con- 
fluenţa cu pir.;Ropocel. De aci 
Suceava curge o mică distanță 
spre O. şi sc îndreaptă apoi 
către N. iar lingă com. Sadău 
apucă din noă direcţiunea. spre 
Ost. De la Sadău şi pănă la im- 
preunarea. cu: pir.:: Falcău.: ea 
este “îndreptată spre N.-0. de 
aci înainte ţine “insă un timp 
direcţiunea spre O. Pe această 
«ultimă distanţă Suceava :se 
ramifică în numeroase : braţe 

"cu: devenind torenţiala. Lingă 
comunele Frătăuţii Noi şi Vechi 
Suceava se intoarce spre S. 0. 
şi înceată: succesif a se mai 
ramifica. La S. de 'com.. Ha- 

dikfalva riul face un. mic arc 
şi, curgind pe lingă com.. Mi- 
-leşăuţul. de Sus, se îndreaptă 
-mereu spre S..0..pănă la:pă- 

-răsirca terit. Bucovinei, schim- 
bindu-și această. direcţiune.un 

- moment „numai între localită-



_SUCEVENI 

- ţile Ruşii-Mănăstioarei şi Ruşii- 
„ Poieni. De la Ițcanii Noi şi pănă 
- la Chilişeni,. Suceava descrie. 
- asemenea serpentine destui de 

. arcuite, 
'*. - Lungimea acestui riu pe terit. 
Bucovinei. este de 153 km. şi 
intrece aşadară ţoate distan- 

„* țele' parcurse de celelalte riuri. 
-. Apele sale au, prin faptul că 

- răsar din creerul munţilor Car- 
„paţi, caracter aproape cu desă- 
"virşire torenţialşi cind se umflă 

- prin topirea zăpezilor sai prin 
“ploi de durată mai mare, Su- 
ceava se varsă din cauza încli- 
naţiunii ei considerabile de 8 m., 

“cu mare putere prin valea sa, 
:- rostogolind în cale-i lungă fă- 
„ rimături de stînci şi. cantităţi 

mari. de-'petriș şi nisip.. Cu 
toate acestea apa Sucevei e lim- 

„pede și fiindcă se alimentează 
| tot din riuleţe ce vin din munte, 

"-e foarte rece. 
Lăţimea ciulur: acestuia: va- 

. riază' foarte mult,. ajungind la 
-: unele locuri pănă la .100 m. 
"Tot aşa şi adincimea, care nu 
. trece de 2..m., ceea ce face că 

. nu e practicabilă de. cit foarte 
puţin pentru plutărit şi, putind 

_-. fi-traversată cu.-piciorul, dis- 
-“ pensează -construirea de prea 
:. multe poduri şi punți. | 

„Albia Sucevei, mai: ales în 
„partea ei de. la: munte, e stin- 
coasă şi. adesea ori cu dări- 

- mături de.pietre, care fac apoi, 
: cu cit riul ajunge mai la şes, 
„loc: unor prundişuri. şi lunci 
„ nisipoase destul de întinse, Su- 
„ceava pricinuieşte de multe ori 

: inundaţiunii, deşi nu-și schimbă 
„la asemenea ocaziuni de atitea 
"ori matca, precum o face d. ex. 
„riul Prut: 
a - Afluenții mai . considerabili 

: al Sucevei pe. partea st. sunt: 
-:.Ropocelul, Rusca, Tonchii, Să. 
-. dâul, Tomnaticul, Falcăuţul, 
-„ Laura, Bilca cu piriiaşele Bilca   
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Mare și Bilca-Mică,. Pătrimi- 
neasca, Tărnauca, Climăuţul, 

Horacţul, Patrăuceanca, Dra- 

gomirua şi pir. Rustorba, care 
formează în parte hotarul spre 
Rominia. 

Afluenții Sucevei pe dr. sunt: 
Pohanicioara, Sipitul cu piriia- 
șul Tinosul, Brodina cu piriia- 

„şele Cuninschi şi Brodinorsca, 
Ascunsul, Ascuncelul, apoi riu- 

leţul Putna cu afl. săi Ursoaia, 

Putnişoara, -Veceul şi Scunca- 
“ Mare, apoi Remezeul, Slatina, 
Voitinelul, Fintinelul, Saha şi 
Temnicul, cu piriiaşele Tesora, 

- Horodnic şi Topliţa, apoi riule- 
ţul Suceviţa cu piriiaşele sale 
Rusca, Bercheza şi Voivo- 

„ deasa, pe o parte şi Dragoşina. 
Șoarecul, Floca-Havriș, Girbo- 
veţul și Volovăţul pe cealaltă 

- parte, apoi pir. Solca cu afl. 
săi Glit şi Iaslovăţul, pir. 
“Soloneţ cu piriiaşele -Blindeţul 

- Și Varvata, înfine pir. Ilișești, 
- pir.. Şchea şi pir. Racova, care 
formează hotarul spre Romi- 

- nia; Şi la urmă încă Șomuzul- 
Raneţa, .Stupca Mic, Buneşti, 

şi Cinciurile. 

Suceveni (sau Tomeşti), cor. 
Tur.» distr. Storojineţ, aşezată 
pe parteastingă a Siretului-Mic, 
la confluenţa sa cu marele Siret, 
între Cupca şi -Petriceanca. 
„Suprafaţa 10.22 km.2; popu- 

Jaţia 888 locuitori, exclusiv ro- 
mini; religia gr. or. 

Este străbătută de. drumul 
distr. Ciudei-Petriceanca, care | 

“o leagă cu staţia de drum de fer 
Cupea, a liniei Ciudei-Carapciu ; | 

„are o şcoală pop. cu o clasă 
“şi o biserică parohială cu hra- 

: mul „St. Arh, Mih. și Gavril“. 
La 1503, Ştefan-cel-Mare, a 

dăruit-o minăstirei Putna, în 
posesia căreia se găsea şi la 
1776. | | 
„După tradiţie comuna îşi 

  
    
cornute, 529 oi, 331   Suceviţa, 

SUCEVIȚA 

trage numele: de la intemeie- 
torul ei, un sucevean, venit 
din Suceava. - 

Populaţia se ocupă cu agri, 
cultura şi cu creşterea vitelo.r 
Comuna posedă 540 hect. pă- 

mint arabil, 189 hect. finaţuri, 
7 hect. 50 a. grădini, 42 hect, 
finaţuri, 687 hect.. păduri 
„Se găsesc 55 cai, 465 vite 

cornute, 267 porci, 25 stupi. 

Suceveni, moșie, atenenţă a mo- 
șici Cupea, distr. Storojineţ. 
„Are 5 locuitori. 

Suceviţa, Com. rur., distr. Ră- 
dăuţi, aşezată dealungul piriu- 
lui cu acelaş nume, spre S.-V 
de com Marginea. 

Suprafaţa 13.88 Im; po- 
pulaţia 1099 locuitori romini; 
relig. gr. or. 

Printr'un drum distr. este 
legată cu Marginea, prin dru- 
muri de călărie comunică cu 
Argel, Putna, şi Poiana-Mi- 
cului: are .o şcoală populară 
(fostă mînăstirească) şi o bise- 
rică cu hramul „Botezul Dom- 
nului“, zidită în 1772 de arhi- 
mandritul Iosif, starețul. mi- 
năstirei. 

„Pe lingă biserica asta se âfa 
“aci o alta mai veche, servind 

ca minăstire, în posesia căreia 
se află și satul la anul 1586 
dăruit de domnul Moldove i 
Eremia Movilă (v. Suceviţa, 
miînăstire). De 

Populaţia, se ocupă cu creş- 
terea vitelor şi cu exploatarea 
de păduri. 
Comuna posedă 85 hect, pă 

“mint arabil, 276 hect. fineţuri, 
- 17 hect. grădini, 5851 hect. pă- 

duri. 

Se găsesc 95 cai, 433 vite 
porci, 

108 stupi, a 

mindstire, situată 
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SUCEVIȚA 

“jingaecom. rur, cu acelaş nume; 

pe malul drept al piriului cu ace- 
" laş nume, avind o poziţie pito- 

”-rească, între munţi distr. "Ră- 

ăuţi. 

A fost fondată de către 2 

“1 membri ai familiei domneşti 
- Movilă, ȘI anume: Gheorghe 

Movilă, episcop de Rădăuţi, 
- Îmai tirziu mitropolit al Moldo- 
- ivei, care zidit cu învoiala dom- 

nului Moldovei Petru Şchiopul, 
pe moșia domnească Suceviţa, 

-:0 mînăstire de lemn. Mai tirziti 

“fratele acestuia, Eremia Mo- 
“vilă, Mare Vornic (şi domn al 
Moldovei între anii 1695-1606), 

a zidit în 1578 biserica prin- 
cipală cu zidurile în formă 

"de cetăţue ce o înconjoară şi 
alte clădiri ale minăstirii. 

serica aceasta tîrnosită cu mare 
solemnitate la 1581, servă şi 

azi ca biserică principală cu 

hramul „Invierea Domnului“ 

avind.pe lingă sine şi o ca- 
pelă pentru serviciul de iarnă 

cu hramul „Schimbarea la 
faţăe. 

Minăstirea aceasta este in- 
teresantă pentru pictura sa f. 

bine conservată şi ţinuta în 
frescuri. 

Moşiile şi bunurile, cari aă 
- fost dăruite acestei minăstiri 

sint: 

1) Volovăţul, de către mi: 
tropolilul Gheorghe Movilă, 
prin hrisovul din 20 Iunie 2589, 
2) Mămăiești, de către mitro- 
politul Gheorghe Movilă, prin 
hrisovul confirmat de Duca- 
Vodă, în 8 Februarie 1669. 

3) Intiinsul teritorii de lingă 
Suceviţa, pe care se află acum 
localităţile Marginea (Predeal), 

Voivodeasa şi Dealul Ederei, 
de către Voevodul Petru III 
“Şchiopul, prin hrisovul din 6 
Ianuarie 1583; 

4) Muntele Giumălăă, de 
către surorile Maria şi. Paras- 

Bi- | 
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“ chiva Arbore, prin hrisovul 
" confirmat de voevodul Petre 
„Şchiopul la 1 şi 11 Mai 1584; 

Horodnicul-de- Sus Şi Horod- | 

nicul-de-]Jos, de către domnul 

" Moldovei Eremia Movilă, prin 
hrisovul din 12 ulie 1597; 

6) Jumătate din moşia Ploş- 
- nița, a şeplea parte din moşia 

- Costeşti şi jumătate din Băr- 
" beşti (sai: Mălineşti) de către 
Marele Vornic Iordache Can- 

" tacuzen, prin hrisovul confir- 

măt din 12 Ianuarie 1739 şi 
„prin hrisovul confirmat de Gri- 
gore-Ghica-Vodă la 1 Decem- 

brie 1740. 

In afară de acestea, minăs- 
tirea mai poseda moşii în. Mol- 

- dova, ca: Mindreştii, Seminița, 
Ibăneșştii, Măgura, Cristincştii, - 

_Noscova, Verbica, Osoneştii şi 
David : 

Astăzi minăstirea 'are un 

egumen şi 10-12 călugări. 

Suceviţa, atenenţă a moşiei cu 

adm. part. Marginea, districtul 
Rădăuţi. 

Suceviţa, riulef, all. pe dr. Su- 
cevei, răsare sub Poiana Mă- 
rului, nu departe de Dealul 

dintre Humori (in dosul cărui 
dă naştere pir. Humor, ce ţine 
de basinul Moldovei). Primeşte 
mai sus de M-rea Sucevitei pe 
st. piriiaşele Rusca şi Berche- 
za, pe dr. piriiaşul Dragoşina, 

apoi mai. primeşte lingă com. 
Fiirstenthal:pe dr.- pir. Şoa- 
recul şi pe st. pe Voivodeasa 
şi mal ia pe dr. încă piriiaşele. 
Floca şi Havris. Ramificindu-se 
in mijlocul com. Marginea, taie 
cimpul Horodnicului, ia lingă 
sat. Volovăţ mai jos de vadul 
Andreiesei, piriului Volovaţu- 
lui, apoi pir. Girbovăţul şi se 
varsă in Suceava, în drept. 

„ localit. Bădauţi, districtul Ră- 
dăuţi.   

SUHARZELUL: 

Suna, cătun, pendinie de com., 

rur. Bucşoaea, distr, Cimpu- 
“lung. 

„Are 13 saseşi 108 3 locuitori, 

Suha, riulej, afluent pe dr. Mol-. 
dovei, ce ia naştere la poalele 

- Obcinei - Ursului, sub Poeana 
Sirbului “şi, primind pe dr. a- 

fluenţii Gemene şi Negrileasa 
apoi piriiaşele Brăneşti şi Do- 
retea, iar pe st.ia sub Valea 

„ Seacă, formind Valea Suhelei 
udă satele Stulpicanii şi Frasin 
vărsindu-se' în Moldova,. în 
faţa com. Bucşoaia, districtul 
Cimpulung. 

Suhard, cătuis, pendinde de com. . - 

rur. Ciocăneşti, distr.- Cimpu- 
lung. 

Are 5 case şi 23 locuitori. 

“Suhard, - grupare. de: culmi, 
ce ţine de Carpaţii Mărgi- 
naşi Transilvăneni și se des- 
prinde din masivul Inăului, la 
NV.. de local, Cirlibaba, pre- 
lungindu-se ca creastă sub nu- 
mele de Prelugii Gagii, pînă 
spre hotarul Bucovinei, atin- 

gindu'l odată cu muntele Virful 
Vulvei, ce se ridică din am- 
bele părţi. ” 

Suhardul, (Dealul Suhardului) 
mică remificatie a munţilor 
Suhard (v. Carpaţii Bucov.) 
cu piscul Virful Caprei, ce se 
găsește nu departe de local. 
Iacobeni distr. Cimpulung. 

Suharzelul, piriu, afluent pe dr. 
Bistriţei, isvorăşte sub poalele 
muntelui Suharzel şi se re- 
varsă în Bistriţa mai sus de 
com. Iacobeni, distr, Cimpu- 
Lung. 

Suharzelul, munte, 1709 m. ce 

ține de gruparea de culmi cu- 
noscută sub numele de Munţii



SUHEI 

„ Suhardului (v. Carp. Bucovi- 
nei) şi se găseşte-în apropia- 

rea local. Iacebeni, districtul 
Cimpulung. 

Suhei, cât., pendinte de com. rur. 

Cuciur Mare, distr. Cernăuţi. 
Are 4 case şi î locuitori. 

Suhei (etul secat), pirtu, afluent 

pe st. Siretuli, ia naştere din 

păd. Zatalova, şi se varsă 
în rîul Siret, în fața.haltei dr. 

de fer Sahy, com. Berhomet 
p. S. distr. Starajineţ. 

Suhoverha (Suchowercha), corp. 
rur., dirtr. Coţman, aşezată, 

în masă compactă, nu departe 

de malul drept al piriului. So- 
vița, între com. Clivodin şi 
tîrgul Coţman. |. 

Suprafaţa 9.63 krm2; 'popu- 

laţia 1740 loc., ruteni, gr. ort. |   
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Este situată lingă drumul 

principal Cernăuţi-Zaleszezyki ; 
are .0, şcoală populară cu-0o 
clasă şi.o biserică parohială 
cu hramul „Sf. 3 Erarhi“. 

„Această comună este men- 
ționtă întrun hrisov al lui 
Ştefan-cel-Mare, din anul 1503, 

precum şi într'altul al lui Şte- 
fan-cel-Tinăr, din 6 Oct. 1519. 

La -1776 se găsea în posesia 
episcopiei de Rădăuţi. 

Işi trage numele de la cu- 

vintele ruseşti: sucho- -uscat şi 

Werch- -inălțime, munte. 
“Populaţia, se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 773 Im, 
pămint arabil, 15 km. finaţuri 
90 km. grădini, 78 km. ima- 
şuri, 180 km. păduri. . 

Se găsesc 163 câi, 146 vite 
cornute, 824 oi, 109 porci şi 
63 stupi. 

      

SVINENCHII 

Suhoverha, moșie, cu adminis- 
traţia distr. Coţman. 
Suprafaţa 2.87 km2; popu- 

laţia 17 locuitori, israeliți, ru- 
leni şi poloni. 

Sumaţa, pic afluent pe dr. Mol- 
dovei, ce răsare din Păd. Co- 
lacului și, formind Vale: Su- 
mata, se varsă în Moldova, 

lingă vatra satului Fundul Mol- 
dovei, distr. Cimpulung. 

Susici (Suszycz), firlă, făcind 
parte din satul de reședință 
„Plosca, com. rur. Plosca, distr. 
Vijniţa. 

Svinenchii (Swynenkyj), cătun, 
pendinte de com. rur. Tora-- 
ceni, distr. Vijniţa. 

Are 128 locuitori.



Şandru, pirîi, afluent pe dr. 
Moldovei, răsare între Opcina 
Boul şi Arsiţa Caprei şi se 
varsă la cotitura Moldovei 
mai jos pe orașul Cimpu- 
lung. - 

Şandrul-Mare, munte, 1145 m. 
alt., între Măgura Vacii şi 
Sihloaea, distr.. Rădăuţi. 

Şanţuri (Schanzen), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Şerăuţii-de- 
Jos, distr. Cernăuţi. - 

- Are 209 locuitori. 

Nuwiirea provine dela săpă- 

turiie făcute aci, în scop de 

a se închide comunicaţia în 
- această vale. La ce epizod răz: 

boinic s'au făcut, nu e precis,: 
dar se pare că datează din vre- 
mea regelui polon Sobieski. ; 
Mai înainte se cunoştea şi 
gropile unde se aşezaseră tu- 
nurile. De asemenea sa găsit 
aci şi o poartă zidită. 

Ă FI euutaattii 

Şarul-Dornei, cătun, pendinte 

de tirgul Vatra-Dornei, distr. 

Cimpulung. 
Are 254 locuitori romini, gr. 

or. şi o şcoală populară. 

Şcabora (Szlabora), irlă, pen- 
dinte, de moşia cu adm. part. 

-. Laşciuca, distr. Coţman. 

Şcheia, cor. 
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rur., distr. Su- 
ceava, așezată pe partea stingă 

a piriului cu acelaş nume, a- 
proape de oraşul Suceava. 

Suprafaţa 9.96 km;2; popu- 
laţia 1462 locuitori, - romiîni; 
relig. gr. or. . 

Este străbătută de drumul 
.. distr., Suceava-Pârhăuţi, ce se 

continua apoi: spre Cacica ; a- 
proape de drumul princip. Su- 
ceava-Gurahumora. 

Are o şcoală populară cu 3 
clase şi o biserică parohială cu 
hramul „Sf. Nicolae“. 

La 1776 era in posesia lo- 
- gofătului Lupu: Balş. | 
-. Aci se află o fabrică de spirt. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna: posedă 1313 hect. 

pămint arabil, 204. hect. fina- 
țuri, '24 hect, grădini, 50 hect, 
imaşuri, 30 hect. păduri, 50 a. 
heleştee. 

Se găsesc „99 cai, 509 vite, 

1038 oi,430 porci, 34 stupi. 

Şcheia, moșie, cu adm.. spec. 
„ distr.: Suceava. : 

-.. Suprafaţa 12.26 km.?; popu- 
.. laţia 143 locuitori, dintre cari 

52 vorbesc |. rom., 36 |. rut., 

"34 1. germ, şi 19 |, polonă; în 
privinţa relig. -54 sint gr. or, 
36 gr. cat., 27 rom. cat, 15   

mosaici şi 11 de alte religii. 
Se compune 1) din moşia 

Şcheia pr. zisă cu 14 casc şi 
84 locuitori,i mpreună cu tirla 
Putrida, 2) din ferma La Finaţ 

şi 3) din (fabrica de spirt Ce- 
reteia). 

Depindea odinioară de com. 
Scheia (vezi Șcheia. com.). 

Şcheia, piriă, afluent pe dr, Su- 
cevei, răsare sub culmea mun- 

telui Teişoara şi, udind com. 
Sint Ilie, se varsă în Suceava, 
în drept. localit. Şchea, distr. - 

- Suceava. 

Şerăuţi, sat, vechii din care 
“sa format în timpul din urmă, 
„2 comune: cu adm, part. Şe- 
răuții-de-Sus şi Şerăuţii- de-Jos, 

- (vw. fie-care). 
„E menţionat pentru prima . 

oară, într'un hrisov din 20 Iunie 

"1453, unde se spune că o ju- 
mătate aparţinea unui. logofăt 

„ numit Mihail, Prin hrisovul din 
25 Ianuarie 1476, trece în stă- 
pinirea minăstirei Putna. La 
1776, era în posesia mînăsti- 
rei Sf. Spiridon din laşi, 

De acest sat depindea la 
"1780 şi cătunul Slobozia Şe- 
_răuţului, sai Slobozia, care 
cu timpul s'a identificat cu o 
parte a satului ce:s'a deslipit



SERĂUŢII-DE-JOS 

sub numele de Şerăuţii-de-Jos 
(v. Şerăuţii-de-]Jos). 

Şerăuţii- de - Jos, (Unter - Sze- 
routz, sau Slobâdka), com. 

rur., distr. Cernăuţi, aşezată 
pe piriul Şerăuţi, în vecinăta- 

tea localităţilor Jucica-Nouă şi 
Sadagura. 

Suprafaţa 6.43 km.?; popu- 
laţia 797 locuitori, ruteni, gr. 
ortod. 

Cuprinde pe lingă satul de 
reşedinţă cu 578 locuitori şi 
cătunul Şanţuri şi tîrla Izavca 
(v. fie-care). 

„Este lingă drumul comunal 

ce. leagă com. Şerăuţii-de-Sus 
de Sadagura, precum şi lingă 
drumul princip. Noua Suliţă- 

” . Sadagura-Dobronovăţ. 
.. Are o şcoală populară cu 
o clasă şi o biserică parohială 

„cu hramul „Sf. Spiridon“. 
“Forma -pină în. timpurile 

din urmă, împreună cu Şe- 
-:: răuții-de-Sus, o singură.. co- 
mună numită Șerăuţi (v. Şe- 
'răuți). 

„ Aci.s'a aşezat în timpuri o 
„ colonie de țărani scutelnici, din 

„care pricină localitatea s'a nu- 

mit Slobozia sau Slobozia 
* Şerăuţului, care ' colonie” era |! 

. pendinte multă vreme de satul |: 
-. vechiu Şerăuţi, şi a fost punctul 
; de gravitație! în jurul căruia . 

A Interesantă este în această 

localitate: o casă foarte veche, 

Sai format locuinţe rioi, de- 

venind cu timpul o comună cu 
“adm. part. o i 

Populaţia se ocupă: cu agri- 

“cultura Şi creşterea de vite. 

e Comuna. posedă 478 .hect. 
-- pămint arabil, 34 hect. finaţuri, 

: 20 hect. grădini, 132 hect. ima- 
„Sari 30 hect. păduri: şi O hect, 

a. heleştee. ..:: 
se găsesc . 59 cal, 170 vite 

-. cornute, 54 oi, 118: porci şi 29. 
“:stupi. de albine... 

Şerăuţii-de- Jos, '(sau .:Slobozia 

216 

part. dist. Cernăuţi. 
Suprafaţa 2.85 km.2; popu- 

lația 71 locuitori, israeliți şi 
ruteni, gr. or., gr. cat. şi rom. 
cat., apoi 3 romini ş. a. 

Şerăuţii - de- Sus, (Ober - Sze- 
routz), com. rur., distr. Cer- 

năuţi, aşezată pe piriul Şerăuţ, 
la poalele culmei Horodiştea, 
spre O. de com. Zad6brovca 
și puţin la N. de Sadagura. 

Suprafaţa 25.40 km2; popu- 

laţia 1730 locuitori, ruteni, de 
relig. gr. or. . 

Printr'un drum comunal bine 

întreţinut, este: legată cu com. 
« Jucica - Nouă;- are o. şcoală 
populară cu o clasă şi o biserică 
parohială cu hramul „Adorm. 
M. D. - 

Forma pină în timpurile 

răuţii-de --Jos, o singură co-   :mună numită Şerauli, „(Vezi 
- Şerăuţi). 

In pariea de N. a comunei, 
„ lingă muntele Horodiştea, a 
- staționat: odată 'regele polon 

Sobieschi, cu armata sa. Intă- 

-“ririle făcute cu acea ocazie pare 

acorespunde :cu: urmele de să- 

: * pături de lingă cătunul Şan- 
_ţuri, se văd şi azi. Apoi, s'au 

A găsit” aci şi o mulţime de săbii, 
, glfiulele Şi potcoave.. 

„despre care poporul Crede că 
comunică prin suterane cu u dea- 
lul Horodiştea. - 
„Populaţia, se ocupă cu. a- 

gricultura “şi cu creşterea de 
„vite,. 

Comuna posedă 1278 hect. 
-“pămint arabil, 129 hect. fina- 

țuri, 4 hect. grădini, 22 hect, 

. imaşuri, 906 păduri. 
„...**Se” găsesc 87 .cai, 316:vite 
„.cornule,. 248 oi, 269, porci şi   „:4.stupi. 

zi 

Şerăuţilor), moșie, cu adm.. 

din urmă, împreună cu Şe- 

cu hramul   
  

ŞEROCEIĂ 

Şerăuţii-de-Sus, moșie, cu adm. 

part., distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 1.55 km.?; popu- 
laţia 126 locuitori, ruteni, gr. 

or. şi gr. cat., poloni şi israeliți. 

Cuprinde pe lingă moşia Şe- 
răuţii-de-Sus pr. zisă, şi tir- 
lele următoare: Berdo, Gra- 
fiuca, Pleşcea, Vihoda, Za. 

Groblia, Za. Potocom. 

Şerbaniuca, (Szerbaniwka), tir- 
lă, pendinte de vatra satu- 

lui Cadobeşti, com. rur., Ca- 

dobești, distr. Coţman. 

Şerbăuţi  (Scherboutz), :corn. 
rur., distr. Siret, aşezată pe - 
piriul Hatna, între com. Cala- 

„ findeşti şi Călineşti lui Cupa- 
renco (Suceava), lingă hotarele 

cu Rominia .şi cu districtul 
Suceava. 

Suprafaţa 12.36 km?; popu- 
laţia 1254 locuitori, ruteni, 
relig. gr.-or. 

„Este lipită de drumul distr, 

Siret-Hatna; are o şcoală popu- 
lară cu: o clasă şi o biserică 

„St. Vasilec. 
La 1776 era în posesia vor- 

_ nicului, Constantin Sturdza. 
"În această localitate se află 
o fabrică de spirt; 

„ Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura Şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 1225 hect. 
* pământ arabil, 221 hect. fâna- 

- uri, 35 hect. grădini, 201 hect. 
-_ imaşuri, 371 hect. păduri. 
„Se găsesc 63 cai, 520 vite 
cornute, 870 de oi, 443 porci 

și 92 stupi. 

Şerbăuţi, moşie, e cu adm. part, 

distr. Siret. 
__ Suprafaţa 8.77 km?; “popu- 

laţia 68 locuitori israeliți în . 
majoritate; restul poloni, ro- 

mini, ruteni şi germani. - 

Şerochii (Sezrokyj), cătun, pen-



_ȘEROPAN. 

- dinte de satul de reşedinţă. 
Plosca, com. rur, Plosca, distr. 

. Vijniţa. 
Are 4 case şi 22 locuitori. 

Şeropan, deal, 518 m. alt., în- 
the comunele Burla:la 0. şi 
Volovăţ la N.-V., distr. Ră- 
dăuţi. 

Şesul - Mînăstirei, firlă, pen- 
dinte de: satul: Vatra Moldo- 
viței, care la rindu:i este o 

- parte din comuna rurală Vatra- 
Moldaviţei, districtul Cimpu- 

„lung. 

Şesul-Timonului, cătun, pendin- 
te de com. rur. Stulpicani, 
distr. Cimpulung. 

Are 19 case şi 94 locuitori. 

Şipeniţ (Szipenitz), com. rur,, 
distr. Coţman, aşezată, în masă 
compactă, pe ambele maluri 

- ale piriului Soviţa, în vecinătate 
cu Lujeni şi nu departe de riul 
Prut şi de localitatea Berhomet 
pe Prut. 

Suprafaţa .15.06 km?; popu: 
laţia 2898 locuitori ruteni, de 
relig. gr. or. 

Cuprinde pe lângă vatra sa- 
“tului. cu 2607 locuitori şi că- 
tunul Luh (v. Luh, cătun). 

Printr'un bun drum comu- 
nal, este legată cu . drumul 

. principal Snialin-Cernăuţi, ce 
- se află la o depărtare numai 
de 1 km. de comună; de ase- 

--menea comunică - cu drumu- 
„rile "distr.. Berhomet pe Prut.- 
Coţman şi Lujeni-Viteliuca, 
precum şi cu drumul principal 

_ Cernăuţi-Zaleszezyki (Galiţia). 
 Areo şcoală populară: cu 

2 clase şi o biserică parohială 
- cu hramul „Naşterea M. D.« 
- zidită la 1812 de către Dumitru 

de Costin. . 
Această localitate este una 

„.. din cele mai vechi din întreaga 

6231. — Diclionaru Bucovinei 

  

- Bucovină, judecând după lucru- 
rile ce 

- aparţinând epocei de transiţie 
de piatră şi bronz. 

“In cronică găsim localitatea 
“amintită pe la 1400. Iu secolul 
următor Şipeniţul figurează 
chiar ca centru al unui ţinut, 

; ce şi-l disputau când Moldova, 
+ cind Polonia, sub numele de 
* Terra Sipenitiensis. Petru 

cel Șchiop ridicase “localitatea 
“ chiar la rangul de târg. 

“Tot aci se află şi un ochii 
de mare, de care sunt legate 

felurite legende locale. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu prasila de vite; 

mulţi din locuitori -trec însă 

peste vară în România cău- 

„ tând de lucru. | 
Comuna posedă 1757 hect. 

pământ arabil, 

ţuri, 23 hect. grădini, 67 hect. 

imaşuri, 88 păduri, 25 hect, 

heleştee. | 
Se găsesc 45 cai, 897 vite 

cornute, 126 oi, 187 porci, 32 

stupi de albine, 

Şipeniţ, moșie, cu adm. part. 
„ distr. Coţman. 

Suprafaţa 7.02 km?; pOpu- 
laţia 82 locuitori, în majoritate 

israeliți, restul ruteni și po- 
„ loni. 

Şipot (Şipot- -Cameral), con: rur., 
„ distr. Rădăuţi, aşezată în mare 

întindere pe ambele părţi ale 

Sucevei, la isvoarele ei, pre- 

“ cum şi pe piraiele din care se 
formează Moldova. 

Suprafaţa 263.29 km.?; po- 
pulaţia 2555 locuitori huţani şi 

“o mică fracțiune de israeliți. 
Se compune: 1) din satul de 

reședință, care împreună cu 
- tirlele Brodina-Haburna, Mol- 

dova - Smideşti,  Moldavschii- 
Plos, Pohaneşti-Arşiţa, Poha- 
neşti-Gheza şi Pohaneşti-Pro- | 

Sau găsit în pământ, 

-98 hect. fina- | 

- serică 

  

___ ŞIPOT 

zeri; 2) din cătunele: Brodina, 
Hreben, Hrobi, Isvoru cu Bo- 
beica, Ialovicioara, Iaroviţa, 
Meleş, Meleş-Cobele, Moldova- 
Aluni, Moldova-Găina, Moldo- 

va-Hreben, Moldova - Suliţa, 

Moldova - Ştirbul, Pohaneşti, . 

Ropocel și Sărata, (v. fie-care); 
şi 3) din tirlele: Brodina-Buc, 
Moldova - Cruiea, Moldova - 

Spenţora şi Pohaneşti-Tașu- 
liţa (v.fie-care). 

Este legată printr'un drum 
distr. cu Vicovul-de-Sus. Ulti- 

mul capăt al acestui drum se 

sfirşeşte în locul numit Lucina, 
- continuîndu-se spre Cirlibaba 

(Cimpulung) numai printr'un . 
“ drum de munte. 

Are: un oficiu poştal în că-' 

“ tunul Isvor cu Bobeica; două 

şcoli populare cu câte o clasă, 

una în satul de: reşedinţă şi 
alta în . Moldova-Suliţa; o bi- 

parohială cu . hramul 
„Prof; Ilie“ în satul de reşe- 
dință; alta locală în Moldova- 

Suliţa şi 2 capele. de cimitir 
- în Brodina-de-Sus şi Isvor. 

La 1776, eraincă numâi un 

grup de case pe teritoriul nu- 

mit Braniştea. Numele săi este 
- >pomenit, pentru prima oară, 
întrun hrisov al lui Ștefan- 

“ cel-Mare, 17 Noembrie - 1501, 

prin care se confirmă ca pro- 
prictate a mînăstirei Putna. 

In această localitate, la ki- 

lometru 50: al drumului distr., 

se află un pod peste Suceava, 
în a.cărui apropiere riul face 
o cascadă de 4 m. într'o poziţie 

"foarte romantică. 

Populaţia, formată din hu- 
țani, se ocupă cu exploatarea 

“de păduri, cu prasila -de cai şi 
„e-oi, precum și cu stinăria. 

Comuna posedă 146 hect. p. 
arabil, 3765 hect. finaţuri, 5240 

hect. imaşuri, 9480 hect. poeni, 
„28960 hect, păduri. : 

Se găsesc 750 cai, 3180 vite 

25
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cornute; 6000 de ui, 1028 porci, 

40 stupi, 

Şipot, localitate cu moară, pen- 

dinte de moşia cu adm. part. 
Berhomet-pe-Siret, distr, Vij- 
niţa. 

Are 10 case şi 132 locuit. 

Şipot, moșie, atenenţă a moşiei 
cu adm. part. Isvor, distr. Ră- 
dăuţi. 

Are 12 case şi 28 locuitori. 
Se compune: 1) din tirlele 

Pircălab şi Sărata; 2) din lo- 
calitatea cu herghelia Lucina 
şi 3) din localitatea cu cazar- 
mă Bobeica (v. fie-care). ' 

Şipot- pe- Siret, (Şipot - Privat), 
com. rur., distr. Vijniţa, aşe- 
zată pe Siretul-Mare, aproape 

de confluența piraelor din care 
își ia naştere Siretul. - 
„Suprafaţa 17.12 km; popu- 

laţia 586 locuitori, huţani, gr. |: 
orient... 

Cuprinde pe lingă satul de 
reşedinţă cu 566 locuit. şi că- 
tunul Bursucău (v. Bursucăti 
cătun) cu caree legat printr'un 

drum care .e practicabil nu- 
mai vara şi duce peste pla- 

“iul Şurdinului la Seletin.Tot 
pe aci trecea înainte un drum 
strategic cu serpentine ce se 

văd şi astă-zi, construit fiind 

cu ocazia ocupării Bucovinei 
de către Austriaci. Afară de 
asta, com. Şipot e legată cu 
localitatea Storoneţ-Putila prin 
două.poteci de călărit, dintre 

cari,una trece prin valea Focşa, 
iar cealaltă prin valea Porcu- 
linului 

Are '0 şcoală pop. cu o clasă 
şi o biserică parohială cu hra- !. 
mul „Sf. Ilie“ precum şi o ca- 
pelă situată în partea de: N. a 
comunei:  .- 

Teritoriul Şipotului este: a- 
coperit de admirabile păduri 

  

de brad şi ţine de fideicumisu 
"baronului Vasilco, ce'şi are re- 
şedinţa în - Berhomet-pe-Siret, 

Aci se găsesc patru haituri 
(ecluze) de apă aşezate la con- 
fluenţa piraelor, din care se for- 
mează riul Siretul (v. Sire- 
tul, riu). 

Populaţia, compusă exclusi 
„din huţani, se ocupă cu ex- 
ploatarea pădurilor şi creşte- 
rea vitelor. 

Comuna pusedă 37 hect.; pă- 
mint arabil, 343 hect, finaţuri, 

„4 hect. 50 a, grădini, 893 hect, 
imaşuri, 329 hectare poeni.şi 
8980 hect. păduri. 

„Se găsesc 52 cai, 382 vite 
cornute, 366 oi, 196 porci şi 
65 stupi. 

Şipota,. cătun, pendinte de com. 
rur.. Gemine, districtul Cimpu- 
lung. 

Are 10 case şi 47 locuitori. 

Şipotul, cătun, pendinte de com. 
rur. Stulpicani, district. Cim- 
pulung. 

Are 39 case şi 188 locuitori. 

Şişcăuţi (Sziszkoutz), corn. rur., 
 distr. Coţman, aşezată, în masă 
compactă, lingă lacul Zalsbe 

“la N-O. de cele'4 lacuri mari 
„_din-cari curge piriul Soviţa, 
„între Iujineţ şi Borăuţi. 

Suprafaţa 9.06 km.2; popu- 
laţia 1475 locuitori, ruteni, gr. 
orientali. 

Prin drumuri de ţară este: 
legată cu comunele vecine; 
are o şcoală populară cu 2 
clase şi o biserică parohială 

„cu hramul „Naşterea M. D., 
Această comună este men- 

ționată, pentru -prima oară, 
întrun hrisov din 1739. La 
1766—67 sau așezat aci emi- 
graţi din Galiţia. La 1776 era 
în posesia boerului Iordache 
Păşcan. 

  
  

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 

Comuna posedă 1256 hect. 

păm. arabil, 49 hect. finaţuri, 
82 hect. grădini, 144 hecţ. ima- 
Şuri, 4.hect. păduri, 17 hect. 

heleşștee. 

Se găsesc 214 cai, 832 vite 
cornute, 819 oi, 324 porci, 66 

stupi de aibine. 

Şişcăuţi, moșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprataţa 4.85 km=2; popu-. 
laţia 26 locuitori, în: majoritate 
ruteni, restul poloni şi. israc: 
iţi. 

Şoarec, firlă, pendinte de mo- 

șia Marginea pr. zisă, care la 
rindu-i face parte din Margi- 
nea, moşie, atenenţă a moşiei 

cu adm. part. Marginea, distr. 
Rădăuți. 

Şoarecul, pirîu, afluent pe dr, 

Suceviţei (v. Suceviţa); răsare 
sub poalele muntelui Piatra 
Muierilor, nu departe de obir- 

șia riuleţului Humor (ce ţine 
-de basinul Moldovei) şi după 
ce formează valea Şoarecului, 

- se varsă în Suceviţa, în drep- 

tul satului Fiirstenthal, distr. 
Rădăuţi, gură în gură cu piriul 
Voivodeasa. 

Şolbog, munte, 1495 m. alt., 

spre N. O. de muntele Giumă- 
lău şi spre N. V. de Piaira, 
Stinei, fâcînd parte din siste- 
mul muntos al Rărăului, distr. 
Cimpulung. 

Şoldan, deal (48 m. ), cunoscut 
sub numirea de „Virful Şol- 
dan“, în partea de V. a cătu: 

nului Lunca-Frumoasă, pen- 

dinte de com. rur. Crasnă-ll- 
schi, distr. Storojineţ. 
“Intre virful Şoldan şi Lun- 

ca-Frumoasă curge Sireţelul.



ȘOMUZUL 

Şomuzul, piriă, afluent pe st. 
Moldovei; ;izvoreşte între satele 
Mazanaeşti şi Drăgoeşti şi for- 
mind în cursul său hotarul 
intre Bucovina şi Rominia, se 
varsă apoi în Moldova, pe 
terit. rominesc. 

Şpetchi (Szpetki), sat, care, 
impreună cu satul Stebne, for- 
mează com. rur. Stebne cu 
Șpetchi, distr. Vijniţa. 

Are 160 locutori, huţani, 
&r. or. ' 

Ştetanovca, vechii cătun, pen- 
dinte de com. rur. Babin, distr. 
Coţman. 
Acum face parte întegrantă 

din zisa comună, 

Ştefanovca (Stefanowka), cd- 
tun, pendinte de moşia cu adm. 
part. Babin, distr. Coţman. 

Are 2 case și 11 locuitori. 

Ştirbeţ, vezi Chilişeni. 

Ştirbeţ, nunze de sat vechii, 
care astăzi poartă numele 
Chilişeni (v. Chilişeni). 

Ştirbul, maunte, (1497 m.) ce 
ține de lanţul carpatin al Lu- 
cinei (v. Lucina, lanţ muntos), 
Şi se află în apropierea localit. 

Moldova (Suliţa), sdistr. Ră- 
dăuţi. 

Şubraneţ (Szubranetz), com.   

A
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rur., distr. Cernăuţi, aşezată 
în masă compactă pe ambele 
părţi ale piriului cu acelaş nu- 
me, la locul unde el formează 
2 lacuri, spre V. decom. Za- 
dobriuca. 

Suprafaţa 14.56 km; popu- 
laţia 1650 locuitori, ruteni, de 
relig. gr. or. 

Cale de 2 km. la O. trece 
drumul princip.: Cernăuţi şi 
Sadagura — Uscie- Biskupie ; 
prin drumuri de ţară comu- 
nică cu localităţile din partea 
de S. şi O. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 

cu hramul „Adorm. M. D., 
Această comună este men- 

ționată, pentru primă oară, 

intrun hrisov din 18 Oct. 
1434, în care se spune că 

domnul Aloldovei Ilie, a dă- 

ruit-o boerului Stan Băbici. 
La 1641 a fost pustiită; dar a 

fost populată iarăși. In acest 
an, se găseşte în hrisoave, că 

aparţinea familiei boereşti Stro- 
escu, de la care a trecut la 

minăstiriea Voroneţ, în a că- 
rei posesie se găsea și la 1/76. 
In 1739. a trecut pe aci ar- 

mata rusească sub comanda 

generalului Miinich. 

Populaţia .se ocupă cu agri- 

cultura și cu creşterea vile. 
lor. 

Comuna posedă 1163 hect. 

pământ arabil, 62 hect. fină- 
țuri, 10 hect. grădinii, 164       

  

ȘVERCHA 

hect. imaşuri, 9 hect. păduri 
Şi 9 hect. heleştee. 

Se găsesc 157 cai, 312 vite 
cornute, 5146 oi, 9 porci şi 
76 stupi de albine. 

Şubraneţ, moșie, cu adm. part. 
"distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 3.29 km; popu- 
laţia 70 locuitori, poloni, israe- 
liță şi în fine ruteni gr. or. şi 
gr. cat. | 

Şubraneţul, pirii, afluent pe 
stânga Prutului, răsare . dea-. 
supra comunei cu acelaș nu- 
me sub dealul Mohila şi se 
varsă în Prut, mai jos de sa- 
tul Rohozna, unindu-se, îna- 
inte de vărsare, cu gurile pi- 
raielor Zadabriuca şi Moşcof. 

Şurdin, șir muntos, ce constitue 
una din ramilicările de Nord 
a Carpaţilor Pădureşti din Bu- 
covina și mai poartă şi numele 
de Munţii Racova (v. Carpaţii 
Bucovinei). 

Şurdinul, munte (130/ m.), ce 
ţine de lanţul carpatin cu ace-: 
laşi nume și care mai poartă 

"Şi numele de Munţik Racovei. 

Peste curmătura acestui munte 
duce un drum vechiu (v. Pasul 
Şurdin). 

„Şvercha, firlă, pendinte de 

moşia Vicovul-de-Sus, proprii 
zisă distr. Rădăuţi.



Tabora, tirlă, pendinte de mo- | Tarniţa, mure, 1416 m. alt.: 
şia Seletin, atenenţă a mo- 

şiei cu administraţie particu- 
lară Iszor, distr. Rădăuţi. 

Aci se află o cazarmă mare 
construită pentru adăpostirea 

” de trupe la caz de invazie. 
Are, împreună cu tirlele ŞI- 

pitul şi Ulma, 3 case şi 9 lo- 
cuitori. 

Taborovca, moșie, care, im- 
preună cu alte două moşii: 
Bakal6wka şi  Persolowla, 
formează moşia cu admi- 
nistraţie particulară Verbăuţi, 

„distr. Coţman. 
Are 3 case şi 20 locuitori. 

Tandoaca, complex de coline 
şi finefe, distr. Storojineţ, 
se mărgineşte la N. cu piriul 
„Dunăvăţul care o desparte de 
Bahna şi Imaşu din dreapta 
Micului Siret; la E. cu ogoa- 
rele com. Cireş şi cu cimpul 
Dunăvăţului; la S. cu dealul 
Cirligata şi cu pădurea Bata- 
rani: iar la V. cu ogoarele 
comunelor Bănila  Moldove- 
nească şi Augustendorf, 

Tarnauca, cătun, pendinte;de 
com. rur. Mihalcea, distr. Cer- 
năuţi. 

Are 105 locuitori, 

| 
| 
| 
| | 

| 
4 
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făcând parte din culmea Gre- 
benul, între Obcioara la N. 

şi Clifi la S., distr. Cimpulung, 
formînd hotarul între Bucovina 
şi Rominia. 

Tarnoţka cu Bucovinca (Bu 
kowynka), cătun, pendinte 
de Dihtineţ, satul de reşedinţă 
al com. rur, cu acelaş nume, 
distr. Vijniţa. 

 Tartarec, piriă, afluent pe 
stinga Moldovei, îşi adună 
apele sale în jurul culmei Ob- 
cioară, caredă pecea-l'altă parte 

„naştere isvoarelor unite ale pi- 
riului Tatarca, ce ţine de basi- 
nul Bistriţei. Desparte în cursul 
său culmile Dărimoasa şi Dea- 
lul Glodului şi se varsă la 
poalele culmci Cocoşel, mai 
sus de com. Breaza, distr. 
Cimpulung. 

Tatalova, pădure, din care is- 
vorăşte  piriul Vijniţa-Mare, 
între comunele Răstoace şi 
Berhomet pe Prut, distr. Vij- 
niţa. 

Tatar, poiană, 1017 m.alt., lingă 
„- piriul Teşna, distr. Cimpulung, 

la hotarul Bucovinei cu Tran- 
silvania. 

    
i 

  

Tărăşeni, com. rur., distr. Si- 
ret, aşezată la isvoarele pă- 
riului Cotovăţ, între Mihuceni 
şi Prevorochi, lingă hotarul 
dinspre distr. Cernăuţi. 

Suprafața 6,75 lkm.:; po- 
pulația 1026 locuitori ruteni 
de relig. gr. or. şi colonişti ger- 
mani de conf, ev. 

Este situată lingă drumul 
“princip. Cernăuţi-Siret şi punc- 
tul final al drumurilor distr. 

ce vin de la Cuciur-Mare şi de la 
Hliboca; arc o şcoală pupulară 
cu o clasă şi o biserică parohi: 
ală cu hramul „Adorm. M. D.- 

Această comună e menţio- - 
nată, pențru prima dată, la 

1672. La 1776, aparţinea ma- 
zilului Joan Sava. 1780 a fost 
unită cu Mihuceni și Treștiana. - 

Tărăşeni, moșie cu adm. parl., 
distr. Siret. 

Suprafaţa 3.55 km; popu- 
latia 84 locuitori, isracliţi, ru- 

leni, romini, germani ş. a. - 

La 1784, numai cu Trestiana. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

„cultura şi cu creșterea'vilelur. : 

Comuna posedă 700 hect. pă- 

“mint arabil, 55 hect. finaţuri, 
10 hect. grădini, 185 hect. ima-. 
Şuri, 47 hect, păduri. 

Se găsesc 83 cai, 376 vite cor- 
nute, 240 porci, 32 stupi.
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Tătarca, cătun, pendinte de com. 
rur. Cirlibaba, distr. Cîmpu- 
lung. 

Are 12 case şi 35 locuitori, 

Tătarca, tirlă, pendinte de com. 
rur. Fundul Moldovei, distr. 
Cimpulung. 

Are 4 case şi 18 locui- 
tori. 

Z 

Tătarca, tirlă, pendinte de moşia 

Iurcăuţi, pr. zisă, care la rîn- 
du-i este o parte numai din 

moșia cu adm. part. lurcăuţi, 
distr. Coţman. 

Tătarca, munte, (1552 m.), ce 
ține de lanţul carpatin al Lu- 

cinei (v. Lucina, lanţ muntos) 
şi se'află în apropierea localit. 

Cirlibaba, distr. Cimpulung; 

 Tătarul,cătun, pendinte de com. 
rurală Poiana- -Stampel, distr. 

:: Cimpulung. 
Are 25 case şi 98 -locuitori. 
Aci se află o ecluză + (un 

hait). 

Tătarul, (Dosu și Faţa), com- 
„„plex de păduri şi finaţe, între 

piraele Teşna și Teşniţa, distr. 
Cimpulung, 

Tătarul, cu Poiana - Tătarului, 
culme, ce ţine de grupul mun- 
ţilor din. jurul Poiana-Stampei 
şi care se consideră ca rami- 
caţie a Carpaţilor mărginaşi 
Transilvaniei (v. Carp. Buco- 

- vinei. 

Tătăraş, complex de păduri, fi- 
:neţe şi imaşuri, imprejurul ora- 
“Şului Suceava, distr. Suceava. 

Teişoara, mic munte, distr. Su- 
ceava, 522 m. alt.; la S. de 

„Mihoveni și Buninţi 
+ 

Temnical „pirtzaş, ce. răsare în | 

„în majoritate “rom. ; 
- or. or:   

apropierea orașului Rădăuţi, 
sub Dealul Crucii şi împreu- 
nă cu pir. Saha se varsă în 

Suceava (v. Saha). 

Teodoreni, firlă, pendinte de 
tirgul Vatra-Dornei, 
distr. Cimpulung. 

pr-zisă, 

Teodoreşti,( sau Todereşti), Corn. 
rur. distr. Suceava, așezată nu 
departe de malul stîng al pir. 
Soloneţ. 

Suprafaţa 9—11 lm.?; popu- 
laţia 920 locuitori romini; relig. 

Sr. Or. Â- 

Se compune din vatra sa-f 
tului cu 361 locuitori. şi din:   satul atenent Pietroasa. 

Printr'o. scurtă şosea comu- 
“ nială este pusă în comunicaţie 

cu drumul distr.. Suceava-Ca- 

cica, precum şi cu linia ferată 
Hatna-Cimpulung. 

Este staţie de drum de fer; 
" are:un oficiu telegraf poştal; 

0 şcoală populară cu-o clasă 
şi o biserică parohială cu hra- 
mul „Sf. Arh. Mihail şi Ga- 
vril“ ce are ca atenenţă bis. 
filială din Soloneţ. 
“La 1776, era în stăpînirea 

boerulu Darie Donici. 
“Comună - mărită "cu colonii 

"transilvănene, are o fabrică de 
spirt şi un frumos castel. 
Populaţia. se ocupă cu agri- 

cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 917 hect. pă- 

mint arabil, 96 hect. finețuri. 

6 hect. grădini, 241 hect. ima- 
şuri, 634 hect. păduri. 

Se găsesc 33. cai, 280 vite 
“cornute, 347 oi. . 270 porci, 56 
stupi. 

Teodoreşti, moșie, cu adm. sp. 
distr. Suceava. Suprafaţa 21.62 
lkm.?; populaţia 159 locuitori, 

relig. 

: la „Prisaca  (V. 

  Se compune din moşiile: 1) 

Teodoreşti pr. zisă cu 18 case 
şi 121 locuitori, care depin- 
dea odată de Teodoreşti: com. 
(vezi Teod. com.) şi 2) So- 
loneţ. 

Teodorovca, moșie, cu adm. 

spec. distr. Suceava. 

Tepliţa, firlă, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Lucaveţ, 

_ distr. Vijniţa. 

“Tereblecea (Terebleşti) - Nem- 
țească, corn. rur., distr. Siret, 
lipită de com. rur. Tereblecea 

- Romînească (v. Tereblecea Ro- 
miînească). 

Suprafaţa 29.76: km:, îm- 
preună cu 'Tereblecea - Romi- 
nească; populaţia 1278 locui- 
tori germani, de conf. ev. în 
majoritate, restul rom. cat. * 

Se compune: 1). din satul 
„de reşedinţă, care împreună 

cu tirlele: La Hoţemploţ şi La 
Crucea lui Iacob, numără 1263 

locuitori; :şi 2) din cătunul 
La Prisaca 

căt.), - 

Are aceleaşi drumuri de co- 
„municaţie ca și Tereblecea-Ro- 
mînească (v.. Tereblecea-Ro- 

„ minească); staţie de. drum de, 
fer a liniei Hliboca-Siret; are 

"0 şcoală populară g germară cu 
4 clase, 

Una din cele. mai prospere 

colonii germane din Bucovina, 
întemeiată în anul 1787, pe 
teritoriul com. rur. de azi Te- 

„reblecea-Rominească. (v. Te- 

- reblecea-Romiînească).. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura și cu creşterea vitelor; 
escelează însă printr'o -prasilă. 
de cai, f. mult căutaţi. 

Se găsesc 351 cai, 743 
“vite cornute, 160 porci. Şi 30 

stupi. 

Tereblecea (Terebleşti)- Romi-



TEREBLECEA 

“ nească, corn. rur., distr. Siret, 
așezată în masă compactă, în 

apropiere de malul stîng al Si- 
retului şi în vecinătatea locali- 
tăţilor: Stircea, Oprişeni, Stă- 
neștii-de-]os, Poeni, Sinăuţii- 

“ de-Sus și Gărbăuţi. 
-Suprafaţa2 9.76 kmă, îm- 

preună cu com. Tercblecea- 

Nemţească, de care este lipită; 

“populaţia 2600 locuitori romini, 

de religie gr.. or., şi puţini po- 
loni, germani $. a. 

Cuprinde pe lingă satul. de 
reședință şi tirlele: Figoruvca 

şi La Molniţa. 
Prin drumuri de ţară este 

legată cu comunele susmen- 

ționate precum și cu drumul 
princip. Cernăuţi-Siret, ce trece 
prin apropiere; are un of. te- 

legraf; o şcoală populară cu 3 

clase și..o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi 
Gavrilă. 

- Această comună este men-, 
ționată, 

întrun hrisov din 2 Fevruari 

1508, prin care Bogdan-Vodă 
o dărueşte minăstirei Neamţuk. 
Trecu apoi în posesia Vistiernţ- 
cului Ursache, care-o.dete Sg 

nerelui său Ioan Balș. Fu cum- 
părată apoi, de către episco- 

pul de Rădăuţi, Calistru, prin 
hrisovul din 15 Mai 1724. După 

„aceasta trecu în posesia mi- 

năstirei Putna, prin ce împre- 
jurări, nu se ştie; probabil însă 
că a fost dăruită, de către epis- 
copul Calistru, prin graiă viu, 

la moartea sa subită, acestei 
minăstiri, a cărui egumen fu- 

sese el :înainte,- Iscindu-se o 

ceartă asupra posesiunei ei, în- 
„tre mazilul Ştefan Stircea: din 
Panţiri, de o parte și mînăs- 
tirea Putna, de alta, Grigore 
Ghica,. prin. documentul - din 
15 Januarie 1748; o âtribui 
minăstirei Putna; în a .cărei 

posesie se găsea şi la .1776. 

    

   

  

pentru prima, dată/ 
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La 1780, a fost unită cu Stircea. 

In partea de N. a localităţei, 

se vede un şanţ, numit de po- 
por „Şanţul lui Sobieschi“, în 
privinţa căruia circulă 2 le-! 
gende: una că. aci sa luptat? 
Sobieschi cu Turcii; iar alta, . 
că şanţul a servit de apărare | 
locuitorilor contra Tătarilor. : 

Pe teritoriul acestei comune 
s'a aşezat, în anul 1787, o co- 

lonie de germani, înfiinţind o 
comună cu administraţie .spe- 
cială numită Tereblecea-Nem- 
țească (v. Tereblecea- Nem- 

țească); iar comunei de atunci 
i s'a dat, spre deosebire, supra- 

numele de Romiînească. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura. şi cu. creşterea vi- 
telor. 

Această comună, impreună 
cu Tereblecea-Nemţească, po- 
sedă 2590 hect. pămiînt arabil, 
607 hect. fineţuri, 57 hect. gră- 
dini, 473 hect.imașuri, 733 hect. 
păduri, 

Se găsesc 242 cai, 962 vite 
cornute, 440 de oi, 1035 porci 

şi 60 stupi. 

Tereblecea (Terebleşti), :oșie, 
cu adm. part., distr. Siret, 

Suprafaţa 16.92 lkm.?; popu- 
laţia 91 locuitori, . ruteni, în 

_ majoritate; restul israeliți, TO-' 
mini, $. a. i 

Cuprinde pe lingă moşia Te- 
reblecea, pr. zisă, cu 8 case şi 

57 locuitori şi ferma Dubova 

(v. Dubova, fermă); 

Tesoara, mic afl. ai pir.: Horod- 
nicul, ce răsare sub dealul Fă- 

tului-şi se varsă în Horod- 
nic, mai sus de com.. Marginea, 

distr. Rădăuţi. 

Teşna, cătun, pendinte de com. 
rur, Poiana-Stampei, distr.Cim- 
pulung. 

- “Are 6 case şi.38 locuitori. .   

„TINIŞ . 

Teşna, piriă, afluent:pe st:Dor- 
nei, izvorăşte. în: apropiere:'de 
muntele Cucureasa, în Transil- 
vania şi formează împreună 
cu ailuentul său Coşna, dintr'o 
parte şi din alta hotarul Bu- 
covinei spre Transilvania. In': 
faţa com. Coșna, unde :se îm- 
preună ambele piraie, ele intră 
pe teritoriul Bucovinei şi se 
varsă in Dorna, ceva mai sus 
de com. Dorna-Cădreni,. distr: : 
Cimpulung. 

Teşniţa, piriii, afluent pe st. Dor. î 
nei, răsare la poalele coamei 
muntoase Lu Runcu şi .se 
varsă în Dorna, mai jos de 
căt.Podul-Coşnei, distr.. Cimpu- 
lung. 

Timon, piriă, afl. pe st. Moldovei, 
izvoreşte sub muntele Leafa 
şi după ce. desparte culmile 

„Recetișul şi Dealul Negru, se 
varsă. în Moldova, lingă com; 
Fundul-Moldovei, distr. Cîmpu- 
lung, formind valea Timonului. 

Timotei, mic afluent, al riule- 
țului Moldoviţa; răsare de sub 
poalele muntelui Timotei :şi se + 
varsă. în Moldoviţa, aproape 
in faţa .pir. Lunguleţ,. ce vine 
din partea dreaptă, 

Timotei, munte, ce ține de cul- 

mea cu acelaş nume (v. Car- 
paţii Bucovinei, . Opcina-Mare : 
sau Arşiţa). Se găseşte în apro- 
pierea localităţeii Rușşii-Moldo- 
viței, distr. Gurahumora: şi 
are o inălțime de 1198 m. 

Timotei, culme scurtă, ce se 
desprinde ca ramificaţie de: Vi 
din şirul carpatin Opeina- Mare 
sau: Arşiţa, avind şi-un pisc 

„ce poartă acelaş nume. (v. Car- 
paţii Bucovinei). ae 

Tiniş, mic afluent pe. dreapta



TINOSUL 

„al pir. Putna, câre“se varsă în 

Moldova, distr. Cimpulung (v. 
- Putna), răsărind între munţii 

Strinsul, Alun şi Dealul Ti- 

niŞ. 

Tinosul, afluent al pir. Sipitul ce 
se varsă în Suceava (v. Sipi- 
tul); răsare de sub poalele şi- 
rului muntos Lucina. 

Tirsu, pădure, distr. Cimpulung, 
la N.V. de com. Ciocăneşti. 

'Tisnecica, culme muntoasă, 
ce formează o ramificare a 
munţilor Şurdin sau Racova 
şi se găseşte lingă local. Ser- 

- ghie, distr. Vijniţa. 

T isniţehii, (Tysnickii) cătun, 
pendinte de com rur. Sergieni, 

„distr. Vijniţa. 
Are 181 loc. huţani, gr.or. 

Tisovăţul, cătun, pendinte de 
- com. ..rur. Comărești, distr. 

„ Storojineț. 
Atenenţă a parohiei din Co- 

- măreşti. 

Tisovăţul, conzplex de coline 
împădurite şi de finețuri, 

" distr. Storojineţ, din care izvo- 
reşte piriul cu acelaş nume. 

Este în partea de N: a pă- 

„ durei Fintîniţa. 

Tisovăţul, pirîu, afluent pe dru- 
„mul Siretului, ce. răsare între 

-păd. Fintiniţa şi culmea Ti- 
sovăţului şi se varsă în Siret 
în dreptul localit. Panca, distr. 

„ Storojineţ. 

Tisovăţul, piriiaș, ce răsare a- 

proape de dealul Petros, nu 

"departe de valea Hlibiciocului 
(comuna Cuciur-Mare, distr. 
Cernăuţi) şi. se varsă în pir. 
Derehlui (v. Derehlui), în faţa 

șirului deluros: Tisovăţ.   
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Tişăuţi,. com. rur., distr. Su- 
ceava, așezată pe malul drept 
al riului Suceava şi lipită de 
satul Lisaura. 

Suprafața 6.98 km.:; popu- 
laţia 793 locuitori, romini; re- 

„lig. gr.or. 
Printr'un scurt drum de cimp 

este legată de drumul distr. 
Suceava-Chilişeni; are o bise- 

„rică cu hramul „Sf. Arh. Mih. 
şi Gavril“ 

“ boerul Dinu Cantacuzino şi o 
şcoală populară cu 2 clase, 

Această comună este pome- 

nită într'un hrisov, datind din 
14 August 1432. La 1776, era | 

proprietatea boerului Ionache 
| Cantacuzino. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă '428 hect. 

_pămint arabil, 90 hect. finațuri, 

8 hect. grădini, 92 hect. ima- 
şuri,:5 hect. păduri. 

Se găsesc 41 cai, 300 vite 
cornute, 160 de oi, 182 porci, 

52 stupi. 

“Tiîmpa, munte, (1241 m.) 'ce 

ține de lanţul carpatin al Lu- 
cinei (v. Lucina, lanţ muntos) 
şi. se află în apropierea com. 

: Breaza, distr. Cimpulung. 

Tîrnauca, firlă, pendinte de com, 

rur. Frătăuțul-Nou, districtul 
Rădăuţi.. 

“Tîrnauca,. mic afluent,. pe st. 

Sucevei; răsare dintre dealurile 
Tirnauca şi Unghiul Popii şi 

„se varsă în Suceava, în faţa 
“sat. Frătăuţul Nou, distr, Ră- 
dăuţi, despărţind micele șesuri 
Jacoleasa şi. Cimpu-Mare. 

Tocarca, pădure, intre Vijenca 
- Mare. şi Mică, în vecinătatea” 
com. Vijenca, distr. Vijniţa. 

Tocila, piriu, afluent pe st. Mol- 

zidită la 1735 de i 
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dovei, răsare din Runcul Ari- 

- nişului şi după ce ocolește cul- 
- mea Dealul Mare, se varsă în 

". Moldova, în faţa plaiului To- 
- pliţa, distr. Cimpulung. 

Tocmitura, vechiă, cătun, pen- 
dinte de com. Frătăuțul-Ve- 
chiu, distr. Rădăuţi şi identi- 
ficat astă-zi cu vatra comunei 
menţionate. 

„Aci s'au găsit rămăşiţe de 
ziduri, pietre şi cărămizi, des- 
pre cari, crede poporul, car 
proveni de la un vechiu 

al cărui proprietar fugind de 
frica Tătarilor, şi-a îngropat 
comorile într'o fîntină. 

Tocuritura, firilă, pendinte de 

moşia Horodincul-de-Jos, ate- 
nență a moșiei cu adm. part. 

Hardeggthal, distr. Rădăuţi. 

Todorescul, culme secundară, 

“ce ţine de lanţul muntos al 

Rarăului -şi “se grupează în 
valea Izvorului Alb la V,, în 

cea a Moldovei la N. şi în 
„văile Suhei şi Slătioarei la E., 
purtînd numirile de Măgura - 
Cailor, Măgura Batrină şi Obci- 
na Ursului şi în apropierea 

localit.: Stulpicani, distr. Cim- 
“ pulung. 

Todorescul, naunte, ce ţine de 
partea centrală a catenei car- 

patine a Rarăului (v. Rarăul, 
- lanţ muntos). Are 1612 m. Se 
“află în apropierea localit. Po- - 
Jorita,. distr. Cimpulung. 

Toloca, . firlă, pendinte de mo- 
şia Stroeşti, atenență a moşiei 
cu adm. 

Suceava. 

Tolova sau Strîmba, numire, 

“ vecheromânească a com. rurale 

„de azi Ioseffalva, distr. Gura- 
humora. 

   

  

spec. Stroeşti, distr.



* TOLOVA-MICĂ 

- Numireade Tolova segăseşte' 
pomenită într'un hrisov da- |. 

“tînd din 1435; iar numirea de |. 

Strimba ,. întrun alt: hrisov 
din anul 1434. * 

“Tolova se 'împarte: în 'To- 
- “lova Mare, pe. care este aşe- 

zată colonia maghiară Iosef 
falva şi în 'Tolova-Mică sai 
Vorniceni, sediul familiilor” to- |. 
mineşti. 

A Tolova.Mică, moșie, cu adm. 
"spec, „distr. Gurahumora. 

:. “Cuprinde pe lingă moşia To-: 
lova-Mică, pr. zisă,. şi ferma | | | | 

"| Tomnaticul-de-Jos, munte, ce 

„„- Suprafaţa. 1.91 -km?; popu- 
- laţia 23 locuitori, aproape toți” 

la Şipot. 

israeliți. - | 
„Are 5 case. - 

Tolovan, vezi Manzthal. 

Tomescuil, mic deal, (418 m.). 
pe dreapta Siretului Mic, între 

*Cupcă şi Suceveni, distr. Storo- 
jineţ. Pe -marginea lui de E. 
curge pir. cu. acelaş nume. 

Tomescul, pirtu, afluent pe dr.. 
al riulețului Siretul Mic, răsare 

- sub dealul Fundătura. şi -se 

„ "Vârsă în: Siretul Mic, aproape 
de; gura acestuia, între comu- 

: nile Cupca şi Suceyeni, distr, 
E “Storojineţ, : 

Tomeşti, vezi i Sucevenl. 

Tomnatic, mic afluerit, al: pir. 
- Demacuşa, ce :se varsă: în 

Moldoviţa” (v.. Demacuşa);. ia 
=- năâştere sub „ poalele: culmei 

i Hropa, 

'Tomnaticul, afinent, pe st, Su- 
cevei, răsare sub muchia de 

> N-V a şirului,carpatin:cu..ace- 

-> “ceava, mai Jos: de căt. Frasin, 

- distr. Rădăuţi, împreunîndu-se 

6231. — Dicționaru Bucovinei, 

“lâşi nume şi se varsă în. Su-:   
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aproape pe gura sa cu pir. 
F alcău. 

Tomnaticul, masiv muntos, 

în partea de N. a Carpa- 
- ților Păduroși din Bucovina-. 

- (vw. Cărpaţii Bucovinei). a-.|. 
vînd ca punct culminant 

“pe ' muntele: Iaroveţa  (Iaro- 
weca). La O. acest masiv e 

„legat cu nodătura Stara:Vip- 

cina şi ocupă spaţiul între 
văile Săratei, a Ceremuşului 
Alb, a Ialovicioarei şia Cobi- 
lioarei. 

ţine de şirul carpatin - Obcina 
Feredeul şi se ridică nu departe 
de oraşul Cimpulung, la o înăl- 
țime de 1297 de m. 

-1 Tomnaticul-de-Sus, munte, ce 
ţine de şirul carpatin Obcina 
Feredeul şi se găseşte lingă 
hotarul Ungariei, nu departe 

de comuna Şipot Cameral,distr. 
Rădăuţi, avind o înălțime de 
1567 m. 

Tonchii, mic afl. pe st..Sucevei 
ce. răsare sub' muntele Scupu 
şi se varsă în Suceava, lingă 
sat. Ulma, distr. Rădăuţi. 

Tonenchii, cătun, pendinte de 
com. rur. Sergieni. distr, Vi 

„iba, 

Topliţa, tirlă, pendinte de moşia 
Horodnicul-de-Jos, atenenţă a. 

- moşiei cu adm. part. Hardegg- 

thal, distr. Rădăuţi. 

Topliţa, complex: de pădure 

și livezi, între Ascuţita Mică 
la'S., Moldova la N-O şi Sa- 

" lătnicul la V. 

“Topliţa, :mic :afluent, al pir. 
Saha, care, împreună 'cu pir. 

"Are 3 case şi 25 ocuitor, ; 

  

TOPORĂUȚI 

Horodnicului,. se varsă în 

Saha, între comunele Horod- 
nicul de Jos şi Horodnicul-de- 
Sus, distr. Rădăuţi (v. Saha), 
răsărind de sub dealurileLaura, 

nu departe de izvoarele - pir. 
Slatina, lingă Voitinel, - distr. 
Rădăuţi. 

Toporăuți, (Toporoutz), « com. 
“ rur. distr. Cernăuţi, aşezată 

în masă compactă, pe partea 

stingă “a piriului Hucăă, cam 

„spre N. de Rarancea, lingă 
hotarul din spre: Basarabia şi 

-„anume în fața. localitaţei ru 
seşti Călincăuţi. .. 

Suprafaţa 51.10 lkm?; DOpu- 
laţia 5108 locuitori . ruteni de 

relig. gr. or. şi ceva israeliți, 
Este lipită. de drumul distr. 

. Jucica- Veche-Cernauca; prin 
drumuri de ţară comunică cu 
localităţile de S O, precum și 
cu Basarabia. - 

Are un; oficia poştal; o 
școală populară cu 4 clase 

şi o biserică parohială cu hra- 
mul „Prof. Ilie“, zidită de Dom- 
nul. Moldovei Miron Movilă- 

„ Barnovschi, .care : fiind închis 

„şi apoi decapitat la Constanti- 
nopole în 1633, face următoa- 
rea menţiune despre ea, în tes- 
tamentul său: în „Biserica dela 

Toporăuți, unde zac oasele pă- 
rintelui mei — Dumnezei să-l 
pomenească —să aibă (exe- 
cutorii testamentari) a.o găti ' 

de „ispravă“, Probabil e că 
această biserică a fost începută 
de un moș al său,. căci 

se .găseşte o notiţă la in- 
„_ventarul.€i, în care se spune 

că a fost zidită la 1560; se 

„poate, însă, ca data să fie gre- . 
şita, 

"O tradiţie. spune: că această 
biserică a 'fost . dărimată de 

-. turc, -şi -că la repararea ei, 

dulgherii, în lipsă de scară, au 

„_Shurat de ' sus, prin “ajutorul 
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TOPORĂUŢI 

unor aripi de şindrilă, iscodite 
de ei. 

“Comuna, este _ menţionată 
pentru prima oară în anul 1435. 

La 1776, era în posesia mînăs- 
tirei Barnovschi. 

“ În pădurea de lingă această | 
comună, se află două lespezi 
mari de piatră, despre cari 

circulă credinţa, că astupă in- 
trarea ce duce la o ascunză- 

toare, unde se află lucruri 

scumpe adunate acolo de hoți. 
În această localitate se gă- 

seşte o fabrică de spirt. 
“ Populaţia se'ocupă cu agri-! 
cultura, creşterea de vite şi 
exploatarea de păduri. 

Comuna: posedă 2750 ha. 
pămînturi arabile, 520 ha. fina- 
țuri, 167. ha. grădini, 478 ha. 

-imașuri, 1014 păduri şi i 0.86, 
ha. heleştee. 

Se găseşte 262 cai, 1491 vite 
cornute, 1416 '0i, 981 porci şi 

128 stupi de albine. 

Toporăuți, moșie, cu adm. part., 
distr. Cernăuţi. 

Suprataţa 20.63 km.?; popu- 

laţia 108 locuitori, israeliți, ru- 
teni gr. cat., poloni și ger- 
mani, 

Cuprinde pe lingă moşia “To- 
porăuţi, pr. zisă, şi tirlele: 
Bilovidec, Buci, Gropi, Lame- 
zina şi Zalisna. 

„“Torăceni (Toraki), com. rur-, 
distr. Vijniţa, aşezată pe riul 
Putila, între Chiseliţeni şi Sto- 
roneţ-Putila. 

Suprafața 24.37 km=2; popu- 
laţia 884 locuitori ruteni; relig. 
gr. or. 

Se compune din vatra satu- 
lui cu 443 locuitori şi din că-: 
tunele: Hrebin, lame, Lisco-. 

Riza  Henceriv- ; 
sca, Rosișnei, Socole Hence. ; 
'rivsca şi Svinenchii. | 

Satul de reşedinţă este lingă 

veț,  Riza,   
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drumul districtual Vijniţa-Sto- 
roneţ Putila; are o. biserică 
locală cu hramul „Ioan Bote- 
zătorul“ şi ţine de școala din 
Chiseliţeni. 

Era odinioară cătun și de- 
pindea de Campulungul Ru- 
sesc, 
“Populaţia, formată: din -Hu- 

țani, se ocupă cu prăsila de 
„vite, cu stinăria și cu exploa- 
tarea de păduri. 
Comuna posedă 129 hect. pă- 

„mint arabil, 891 hect. finaţuri, 
8 hect. 50 a grădini, 440 hect.: 
imaşuri, 988 hect. păduri. 

„. Se găsesc 74cai, 1360 vite 
cornute, 1730 de -oi, 50 porci 
şi 242 stupi. 

Toutri, corn. rur., distr. Coţman 
aşezată, în masă compactă, la 
isvorul unui piriiaş, afluent 
al Nistrului, între localităţile 
Doroșăuţi la N. şi Zastavna 
la S$. 

Suprafața 10. 4 km; p popu- 
laţia 2112 locuitori ruteni, gr.or. 

Este străbătută de drumul 
distr. Zastavna-Doroşăuţi, care 
o pune în comunicaţie cu dru- 
mul distr. Zastavna-lurcăuţi- 
Horoşăuţi, precum şi cu dru- 
mul principal Cernăuţi-Zales- 
zezyki (Galiţia); prin dru- 

"muri de ţară comunică cu co. 
munele de prinprejur, pre- 
cum şi cu drumul princip. 
Noua Suliţă - Cernăuţi Uscie 
Biskupie (Galiţia). 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Adorm. M. Du 

La 1776, 0 jumătate apar- 
ținea ]lincei Donicioaia; iar 

- cealaltă jumătate Mariei Doni- 
cioaia şi boerului Ioniţă Strişca. 

Cronica nespune că aci s'au 
aşezat numeroşi emigrați din 
Galiţia. 
- Populaţia se ocupă cu agri- 
“cultura. 

  

    

TRAVIEN 

Comuna posedă 1575 :hect. 
pămint arabil, 16 .hect. finaţuri, 
4- hect. 50 a.. grădini, 50 hect, 
imaşuri, 2 hect. 50 a. păduri, 
4 hect. heleștee. 

Se găsesc 176 cai, 383 vite 
„cornute, 456 oi, 255 porci, 101 
stupi, 

Toutri, moşie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 3,96 km; popu- 
“laţia 45 locuitori, Futeni, is. 
raeliţi, şi poloni; rutenii sîn- 
parte gr. cat. „ parte rom. cat. 
Şi gr.:or. . a 

Toutri, grup de stinci, ce. se 
găsesc pe înălțimea din apro- 
pierea comunei cu acelaş nume, 
distr. Coţman, și care se con- 
tinuă în formă de lanţ de rîpe 
şi dealuri calcaroase, mai de- 

| parte peste hotar, în . Podolia 
şi Galiţia,” 

Tovarenca. (saă. Bilyj- -Potok), 
sat, pendinte de com. rur. Pe- 
trăşeni, distr.' Vijniţa; 

Are 110 locuitori, împre- 
ună cu cătunul Sadchiv. 

Tovarniţa, sa, pendinte de com. 
rur. Răstoace, distr. Vijniţa. 

Are 469 locuitori şi cu- 
prinde pe lingă vatra satului 
cu 323 locuitori și cătunele: 
lencelo şi Ocolena (v. fie- 
care). 

Trasineţul, (probab. din numirea 
Frăsinetul) afluent, al pir. 
Sireţel (v. Sireţelul), cu care 
seimpreună lingă localit. Igeşti 
distr. Storojneţ; răsare între 
Poiana Bucului şi păd. Igeş- , 
tilor, distr, Storojneţ. 

Travien, culme, ce constitue 
* una din“ ramificările de N. ale 
Carpaţilor! Păduroşi 144 Car- 
paţii Buc.



TRAVIENUL 

Travienul, munte, 1225 m.ce | 

ține de culmea Travien (v. 
Carp. Buc.) şi se găseşte 
lingă local. Lapuşna, distr. 
Vijniţa. 

Trepare, piriiaș, ce răsare 

lingă com. Stroeşti, distr. Su- ' 
ceava şi împreunîndu-se lingă 
sat. Zăhăreşti cu piriiaşul Pri- 
pasna, formează împreună al- 
bia pir. Hraniţa, udind com. 

" Liteni, distr. Suceava. 

Trestiana (sau Dimca), corn. 
rur., distr. Siret, aşezată între 

com. Hliboca şi Mihuceni, pe 
piriul Hotovăţ, afluent al Sire- 
tului, 

Suprafaţa 7.51 km?; popu- 
laţia 785 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Prin drumuri de ţară co- 
- munică cu com. învecinate sus 

menţionate, precum şi cu dru- 
mul princip. Siret-Cernăuţi. 

Are o şcoală populară cu 
o clasă; ţine de biserica paro- 
hială din Mihuceni. 

- Această comună este men- 
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ționată întrun hrisov al lui 

Bogdan-Vodă, cu data de 2 
Febr. 1508. 

Probabil că mai tirziu a 

fost distrus, căci la 1776, eră 

numai moşie cu citeva case, în 

posesia minăstirei Barnovschi. 
În această localitate s'au 

găsit unelte de piatră din epoca 
neolitică. 

Populaţia, se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 603 hect. 

pămînt arabil, 60 hect. fineţuri, |- 
9 hect. 50 a. grădini, 26 hect. 
imașuri, 34 hect. păduri. 

Se găsesc 61 cui, 265 vite 
cornute, 130 porci şi 60 stupi. 

Trestineţ, complex de mici 
coline, de fineţe şi păşuni, 
precum şi locuri arabile, între | 
Cireş şi Ciudei, distr. Storojineţ 

Trif, cătun, pendinte decom.rur. 

Ruşii- pe- Boul, distr. Cimpu- 
lung. Este aşezat pe piriul cu 
acelaş nume, afluent al piriului 

Boul. 

-Are 70 locuitori.   

TURLIV 

Tripul, vechii cătun, pendinte 

de com. rur. Cirlibaba, distr. 
Cimpulung. 

Turculeţ,  piriu, răsare pe 

poalele munţilor Feredeul şi 
Bitca şi, după ce ocoleşte 
masivul muntos 'Turculova se 
varsă în riuleţul Moldoviţa, 
lingă localit. Argel. 

Turculova, pisc, ce ţine de 
ramificările munţilor Obcina 

. Feredeul (1256 m.). 

Turleţchi, piriu, afluent pe st. 

Prutului, răsare sub dealul 
Cohutova în Galiţia şi se 
varsă în Prut, lingă com. Ora- 
şeni, distr. Coţman, formînd 
pină la vărsare hotarul între 
Galiţia şi Bucovina. 

Turliv, tirlă, pendinte de moşia 
lurcăuţi, pr. zisă, care, la rindu-i 

este numai o parte din moşia 
cu adm. part. lurcăuţi, distr. 
Coţman.



Țapul, cătun, pendinte de com. 

rur. Cirlibaba, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 13 case şi 56 locu- 
itori. 

Țapul, pisc, ce ţine de M-ții 
Cirlibabei. Are o înălțime de 
1663 m. şi e situat în apro- 
pierea com. Cirlibaba, distr. 
Cimpulung. 

Țarina, cătun, pendinte de com. 
rur. Doroteia-Plotoniţa, distr. 
Cimpulung. 

Are 7 case şi 38 locu- 
itori. 

Ţarina-Lasoc (Caryna-Lasolk), 
cătun, pendinte de com. rur, 

distr. Vijniţa. 
Are 7 case şi 43 locuitori, 

Țatina-Lasoc (Caryna Lasok), 
tirlă, pendinte de moşia cu 

adm. part. Milie Bohosiewiez, 
distr. Vijniţa. 

Țarina-Lasoc (Caryna Lasok), 
tîrlă, pendinte de moşia cu 

- adm. part. Milie-Flondor II, 
distr. Vijniţa. , 

Ţarinca (Carynka), fîrlă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 

Ţarinchi 

Tarinca (Carenka), tirlă, pen- 

Ţarschi (Carski), tirlă, pendin- 

'Ţarschi (Carski), tirlă, pendinte 

Tăranca, culme, 506 m., ce ţine 

Ţibeni, sat vechii, distr. Siret, 

  Luca, distr. Coţman. 

b] 

(Carinty = Țarini 
mici), cătun, pendinte de mo- 
şia cu adm. part. Dubăuţi, distr. 
Coţman. 

Are 25 case şi 71 loc. 

dinte de moşia cu.adm. part. 
Lenţeşti, distr. Cernăuţi. 

dinte de vatra com. rur. Stau- 

ceni, distr. Coţman. 

de moşia cu adm. part. Stau- 
ceni, distr. Coţman. 

* de reg. deluroasă dintre Siret 
şi Suceava și se găseşte în 
apropierea com. Călineştii-lui- 
Cuparenco, distr. Suceava. 

care cu timpul a dispărut. 
La 1716, era aci numai mo- 

şia cu acest nume, în posesia 

minăstirei Solca, 

La 1777, sa întemeiat pe | 
acest teritoriu o colonie ma- 
ghiară numită Istenseghiţ, (v. 
Istenseghiţ). 

In apropierea sa, se afla 
odinioară satul Pleşinţi, amin- 

Țopeni (Zopeny), sat, 

  tit într'un hrisov din 1587. 

Ţiţîna (v. Cecina), culme, 559 m 
la V. de oraşul Cernăuţi, ţine 
de regiunea deluroasă dintre 

Prut şi Siret. Pe virful acestei 
înălțimi, cu aspect dominant 
asupra văii Prutului şi ora- 
şului Cernăuţi, cu împreju- 
rimile sale, se găsesc ruine f. . 
interesante, a..căror origiiiă să 
atribuit mult timp epocii Go- 
ților, cu toate că ele datează 
de la regele polon Cazimir (v 
Cernăuţi, oraş). 

la com. rur. Piedecăuţi, distr. 

Coţman. 
La 1776, făcea parte din 

com. Nepolocăuţi, ca şi Piede- 
căuți (v.. Nepolocăuţi). 

Numele provine de la un 
vechi posesor al său. Pentru 

celelalte v. Piedecăuţi. 

“Ţureni (Zurin), com. rur., distr. 
Cernăuţi, .aşezată pe malul 
drept al Prutului, lingă hota- 
rul cu Rominia. 

Suprafaţa 7.032; populaţia 
861 locuitori, în majoritate ru- 
teni, gr. or.; restul israeliți, 

romiîni şi poloni. 
Cuprinde pe lingă satul de 

reşedinţă “Ţureni cu 803 locui- 
tori şi cătunul Vama (v. Vama). 

Este situată lingă drumul 

alipit |



ȚURENI 

principal Cernăuţi- Vama; prin- 
trun drum de ţară, avind un 
anume vad peste Prut, comu- 
nică cu Rusia. 

La 1777, era stăpinită de 
Vasile Brăescu. In 1780 a fost 
unită cu localităţile: Suceviţa, 
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Cotul Bainschi şi Mamorniţa. 
Populaţia formată din locui- 

tori originari, peste cari au 

venit colonişti din Transil- 

vania, se ocupă cu agricultura 
Şi cu creşterea de vite. 
Comuna posedă 369 hect. pă- 

ȚURENI 

mint arabil, 82 hect. finaţuri. 13 

hect. grădini, 59 hect.imaşuri şi 
36 hect. păduri. - 

Se găsesc 60 cai, 222 vite 
cornute, 105 oi, 212 porci şi 
29 de stupi de albine.



Ududovici (Ududowicz), tirlă, 
pendinte de moşia Babin pr. 
zisă, care la 'rindu-i este o 
parte din moșia cu adm. part. 
Babin distr. Coţman. 

Uidesti, com. rur., 'distr. Su- 
ceava, aşezătă la o depărtare 

- de 3 km. de malul drept al 
riului Suceavea, la intrarea sa 

în Rominia. 
Suprafaţa 11.04km.2; popu- 

laţia 1795 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 
distr. Suceava-Chilişeni ; are o 
casă de economie,. un cabinet 
de lectură, o şcoală populară 
cu 2 clase şi o biserică paro- 
hialăcu hramul „Invierea Dom- 
nului“, ce are ca atenenţe bis, 
filială din Chilişeni şi cătunul 
Poiana-Silionului. 

ționată într'un hrisov datind 
din 1616, unde se arată că e 

Această comună este i 

dăruită de către loan Radu, 
boerului Dumitraşcu Portar.: 
Puțin mai tirziu, la anul 1619, 
acesta o vindu marelui logo- 
făt Gianga. La 11 Februarie 
1626 fu dăruită mitropoliei 
din Suceava de către Ioan Bar- 
novschi Movilă-Vodă. Domnul 
Ioan Gh. Ştefan confirmă, la 
anul 1654, această danie. 

|   

La începutul secolului al 
XVII-lea se afla aci o colonie 
ungurească. In apropiere de 
Uidesti se află în mijlocul unei 
păduri un luminiş ce poartă 
numele de Racova, unde se 
zice că ar fi avut loc o cioc-i 
nire între trupele ungurești şi 
moldovenești. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, cu creşterea vitelor şi 
puţin cu cultura viței de vie; 
o bună parte însă trece în Ro- 

minia, unde găseşte ocupaţiune, 
vara la secerat, şi iarna la 

exploatarea pădurilor. 
Comuna posedă 666 hect. pă- 

mint arabil, 238 hect. finaţuri, 

54 hect. grădini, 12 hect. vii, 

260 hect. imaşuri, 525 hect. 
pădur. 

„Se găsesc 73 cai, 886 vite cor- 
nute, 502 oi, 619 porci. 71 stupi. 

Ulma, cătun, pendinte de com. 
rur. Seletin, distr. Rădăuţi. 

Are 268 locuitori. 
Este aşezată pe valea Su- 

cevei. 

Uima, tirlă, pendinte de moşia 

Seletin, atenenţă a moşiei cu 
adm. part. Isvor, distr. Rădăuţi. 

Se. găseşte învecinată cu tir- 
lele Sipitul şi Tabora şi are 
3 case cu 9 locuitori.   

tea. 

Unghiul-Popii, firtă, pendinte de 
com. rur. Frătăuţul-Nou, distr 
Rădăuţi. 

Are 3 case şi 4 locuitori. 

Ursoaia, cătun, pendinte de com. 
rur. Stulpicani, distr. Cimpu- 
lung. 

Are 8 case şi 43 locuitori. 
Aci se găseşte o fabrică de 

„Scinduri cu 6 gatere. 

Ursoaia, piriiaș, afluent pe st. 
riuleţului Putna, ce se varsă 
în Suceava (v. Putna) şi răsare 
între Măgura Vacii şi Dealul 
Ursoaia. 

Ursoaia, complex de mici co- 
line, din cari isvorăşte pir. 
Trasineţul, distr. Storojineţ; 
se află la E. de com. Crasna. 
Iischi şi Crasna Putnei, avind 
ca vecinătăţi, Porcăria la E şi 
Mori la V. 

Urzica, cătun, pendinte de com. 
rur. Gemine, distr. Cimpulung. 

Are 16 case cu 65 locui: 
tori, 

Ustie - Putila, (Gura - Putilei), 
com. rur. distr. Vijniţa, aşe- . 
Zată la confluenţa riului Putila 
cu Ceremuşul. 

Suprafaţa 26.86 km; popu-



USTIE-PUTILA 

laţia 798 locuitori, ruteni; re- 
lig. gr. or. 

Se compunde din 2 sate şi 
anume: Ustie-Putila, reşedinţa 
comunei cu 558 locuitori şi 
Biscău (v. Biscău, sat). 

Satul de reşedinţă e străbă- 
tut de drumul distr. Vijniţa- 
Storoneţ Putila; are un oficiu 

poştal, o şcoală populară cu o 
: clasă şi o biserică parohială 

- cu hramul „Sf. Paraschiva“,   
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La 1776, o găsim existind 

sub aceaş numire. 
Aproape de confluenţa Pu. 

“tilei cu Ceremuşul, se află o 
stîncă ascuţită pe care poporul 
o numeşte „Biscău. 

Populaţia,“ formată din hu- 
țani, se ocupă cu prăsila de 

vite, cu stinăria, cu exploa- 
tarea pădurilor şi cu plută- 
ritul. | 
Comuna posedă 62 hect. pă-   

UZOLE 

mint arabil, 513 hect. finațuri, 

8 hect, grădini, 183 hect. ima- 

şuri, 1832 hect, păduri. 

Se găsesc 57 cai, 231 vite 

cornute, 632 de oi, 131 porci, 

şi 18 stupi de albine. 

Uzole, cătun, pendinte de satul 

Mihova-de-Sus, com. rur. Mi- 

hova. 'distr. Vijniţa. 
Are 17 case şi 67 locuitori.



Vadul Negrilesei, v vV. Schwarz 
thal.. 

Vadul “Vlădica, 'feritoriu,:cu o 
herghelie de cai, pendinte de 
“com. rur. 'Volovăţ, :distr. 'Ră- 
dăuți -şi de moşia cu adm. part. 
Hardeggthal, distr, Rădăuţi. 

Are.2 case şi. 10 :locuitoră. 
_Aci'se: împreună cele 2 dru- 

muri dist. ce 'vin,-unul'de la 
Rădăuţi şi altul de la Burla. 

„-Comunică cu Rădăuţi :prin-'3 
„ drumuri, unul distr. .care.con- 
tinuă cele 2 drumuri unite aci, 
altul comunal :paralel cu -cel 
dintii şi al treilea, drum de 

“țară care 'merge pe 'malul 
Suceviţei, pînă întilneşte dru- 
mul comunal Marginca-Volo- 
văţ-Rădăuţi. 

Vaisniarca (WVajsniarka), tirlă, 
„pendinte de satul de reşedinţă 

Revna, com. rur.;Revna,distr. 
Cernăuţi, 

Valcan, complex de livezi și 
păduri, distr. Cimpulung, lingă 
piriul cu acelaş nume şi la V. 
de Vatra Moldoviței. . 

Valea-Pojoritei, .cătun, 'pen- 
«dinte -de .com. rur. Pojotita, 
distr.- Gimpulung. 

Are '3.case şi 18 locuitori, 

Valea-Putnei, sat, distr.. Cimpu- 
lung, așezat pe valea cu acelaş 
nume, pe un teritoriu muntos 
Şi foarte pitoresc. 
“Suprafaţa 32.49 km2; :po- 
“pulaţia 335 locuitori romiîni 
şi puţini israeliți; relig. gr. 

„Or. pentru majoritate, 

6231. — Dicţionarul Bucovinei 

- triţei- Aurii,   

  

Y 

“Cuprinde, pe lingă vatra: sa- 
Lului cu' 304 locuitori şi cătunul 
Mestecăneşti. 

“Este străbătut de drumul 
districtual Cimpulung-Poiana- 
Stampei şi de linia fer. Cimpu- 
lung-Vatra- Dornei, la care este 

“staţie. Comunică-cu valea Bis- 

peste Mestecăneşti. . Peste Ar- 
şița conduce aşa numitul drum 
al Tătarilor, spre Pojorita. 
“Are unoficiu poștal, o şcoală 

populară cu o clasă Și o biserică 
filială cu hramul .„Sf.: Arh. 
«Mihail: şi Gavril“, 
Pe :o :parte din :teritoriul ei 

'sa stabilit o colonie germană 
formînd :un cătun cu numele 
Putna-lţcani, -unde se află o 
fabrică de scînduri cu-4 gatere, 

Populaţia :se ocupă cu pră- 
sila de oi şi de'vitemari „precum 
şi cu exploatarea pădurilor, 

Satul posedă.3 :hect. 50 a. 
:Păm. arab. 533 hect. fineţuri, 
;-2-hect, grădini, 314 hect. ima- 

Şuri şi 288U hect. păduri, 
“Se .găsesc 42 cai, 249 vite 

;cornute,..305 :0i, 67 porci şi 5 
„stupi. de albine. | 

Valea-Seacă, :co. .rur., distr. 
Gurahumora, aşezată pe piriul 
:cu acelaş nume, la hotarul 
districtului cu Rominia. 
“Suprafaţa 25.6+ tkm?; popu- 

laţia 1581 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 
„Se compune: 1) din vatra 

satului cu 1247 locuitori :ro- 
mini; şi 2) din satul atenent: 
„Miron, 

Este legată, prin mai multe 
drumuri. comunale, cu- drumul 

printrun plai 

  

  

distr. Berchişeşti-Cornul-Lun- 
cei; are o şcoală populară:cu'0 
clasă şi o biserică :paroliială 
cuhramul „Pogorirea Sf.Duhe. 
Intr'un hrisov, datind «din 

1453, din timpul lui Alexandru- 
Vodă, se confirmă stăpînirea 
logofătului Mihail asupra a- 
:cestei comune; la 1776'era în 
posesia miînăstirei :Slatina: 

Populaţia —:formată din 'lo- 
'cuitori originari şi din coloniști 
transilvăneni: — se ocupă cu 
agricultura 'şi cu: creșterea Vi- 
'telor.. 

Valea-Seacă, moșie, cu adminis- 
'traţia specială, distr. "Gura- 

„ihumora, 

“Suprafaţa 13.30:Km:; „Bopu- 
aţia 92 locuitori, în majoritate 
romini:gr. or., restul germani 

si izracliţi. 

Valea-Scacă, “afluent, :pe “dr. 
Moldovei, se varsă de sub 
“Obcina- Valea-Seacă şi, 'udind 
'satul cu acelaș nume, părăseşte 
'terit. Bucovinei pentru a se 
vărsa in ţara :romînească, în 
'matca Moldovei. 

Valea-Seacă, mie afluent, “pe 
st. .pir. Suha,-ce -se -varsă în 
Moldova (v..Suha). .Izvoreşte 
de sub Poiana-Frasinului şi:se 
împreună cu Suha în mijlocul 

„sat. Frasin, distr.- Cimpulung; 

Valea-Stinei, firlă, pendinte de 
com. .rur. .Fundul Moldovei, 
distr. -Cimpulung. 

Are .10:case şi.59 locuitori, 

Valea-Stînei, 'piriu, afluent :pe 

30



VALEA-STRĂ JEI 

st. Bistriţei, izvorește de sub 
culmea Mănăila, distr. Cimpu- 
lung. 

Valea Străjei, firlă, pendinte 
de satul Pojoritadistr.Cimpu- 
lung. 

Valeva (Walewa), com. rur. 
distr. Coţman, aşezată, în masă 

compactă şi în formă circulară, 

"pe o vale destul de largă, for- 

mată de piriul Valivc, spre 
O. de tîrgul Coţman. 

Suprafaţa 15.11 km?; po- 
pulaţia 2176 loc ruteni gr. or. 
“Printr'un drum comunal este 

“legată cu tîrgul Coţman, şi 
prin drumuri de ţară, destul 
de rele, cu comunele” vecine 

“Cuciur-Mic şi Laşciuca. 
"Are o şcoală populară cu 

2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul «Adorm. M. D.* 

- Această comu'iă este amin- 

tită pentru întiiaşi dată, întrun 
hrisov din anul 1543. La 1776, 

o jumătate din ea o stăpinea 
mazilul “Teodor Păunel. 

Aci se află o fabrică de 
spirt, cu borhotul căreia se 

“ îngraşă vite, din care se ex- 
portă anual peste 300 capete. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1904 hect. 

pămint arabil, 91 hect. fina- 
țuri, 14 hect. grădini, 80 hect. 
imaşuri, 2 hect. păduri, 12 hect. 

heleştee. 
Se găsesc 246 cai, 411 vite 

cornute, 275 oi, 165 porci şi 
60 stupi. 

Valeva, moşie, cu adm. 

distr. Coţman. * 
part 

a 

Suprafața 6.61 km?; popu-" 
laţia 16 locuitori, parte ruteni, 
parte poloni; relig. rom. cat., 
gr. or. şi armeană-unită, 

Valicul, pîriiaș, ce răsare dintre 
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munţii Berdu şi Veciu, în apro- 
pierea com. Neuhiitte, distr. 
Storojineţ şi împreună cu pi- 
riiaşul Zubrovița dă naştere 

pir. Ciudei ce se varsă în 
pir. Sireţel (v. Ciudei). 

Vama, tirg, distr. Campulung, 
aşezat la vărsarea Moldoviței 
în riul Moldova. | 

Suprafaţa 14.769 km.2; po- 
pulația 3582 locuitori, în ma- 
joritate romiîni, restul germani. 

“Este străbătut de drumul 

pripcipal Gurahumora-Stulpi- 
cani şi de linia ferată Hatna- 
Cimpulung. 

Areun oficiii poştal; o şcoală 
populară de băcţi şi de fete cu 
cite 4 clase; o biserică paro- 

hială gr. or. şi o capelă cato- 
lică;. 2 case de economie, una 

rominească şi alta germană. 
Nu: departe de tirg, alăturea 

de drumul mare, se află ves- 

titul monument tătăresc ridicat 
la 1717 de. domnul Moldovei 
Racoviţa, in amintirea expe- 

. diţiei sale în Transilvania, unde 

împreună cu -Tătarii aliați a 
asediat oraşul Bistriţa. 

Are o fabrică de lemnărie 
de rezonanţă şi de lină de lemn 

- precum și mai multe ferestee. 
Populaţiunea germană, care 

se trage din coloniile minerilor 

aduşi aci la 1808 din comitatul 
unguresc Zips, se ocupă azi 

cu lemnăritul, iar cea băşti- 
„.naşe cu agricultura şi prăsila 

vitelor. 

Posedă 334 hect. păm. arab. 

2853 hect. finaţuri, 23 hect, 
grădini, 2076 hect. imaşuri, 25 

hect. poeni, 9000 hect. păduri. 
Se găsesc 195 cai, 207: vite 

cornute, 3400 oi, 910 porci şi 
200 stupi de albine. 

Vama, cătun, pendinte de com. 
rur. 'Țureni, distr. Cernăuţi. 

Are 10 case şi 58 locuitori. 

  
  

  

VASILE 

Aci se află un oficii vamal. 
Este ultimul punct al drumului 
princip. ce vine de la Cernăuţi, 
precum şi locul de unde pleacă 
un drum distr. spre Lucaviţa. 

Este aşezat pe partea stingă 

a piriului Mamorniţa, tocmai 
la hotarul cu Romînia. 

Vancinul (Wanczyn), munte, 
1367 m., ce ţine de lanţul car- 

patin Șurdin sau Racova şi se 
găseşte lingă localitatea Putila- 

” Storoneţ, distr. Vijniţa. . 

Vapniarca, vechii cătun; pen 
„dinte de com. rur.. Mihalcea, 

distr.. Cernăuţi. 

Varnița, “pădure, distr. Gura 
humora, în partea de E. a 
piriului Racova şi la N. YV. de 
Părteştii-de-Sus, . - 

Varvara, mic afluent al . pir. 
Sadova, ce se varsă în Mol- 
dova (v. - Sadova), răsărind 

sub muntele Mugurcţul, distr. 
Cimpulung. 

Varvata, afluent pe dr. pir. So- 
loneţ (v. Soloneţ), răsare sub 
culmea „La trei Movile“, stră- 
bate păd. Baranca, mai jos de 

„Ilişeşti, distr. Rădăuţi, şi se - 
varsă în Soloncţ, în dreptul 

localit. Parteştii de Jos, distr. 
Rădăuţi. 

Varvata, pirîă, mic afl. pe st. 
Humorului, ce se varsă în 

Moldova (v.piriul Humorului). 
Răsare sub muntele Cacica, 0- 

coleşte culmea Dealul Dobrinei 
şi se varsă în Humor lingă sat. 
Bori, districtul Gurahumoru- 
lui. 

Vasile, nic afluent pe dr. Mol- 
doviţei, răsare de sul muntele 
Măgura, ocoleşte culmea Dea- 
lul-Negureșştilor și se varsă” în



VASILEU 

Moldova, lingăcom. V atra Mol- 
doviţei, distr. Cimpulung. 

Vasilei (!Vassileu), cor. rur., 
distr. Coţman, aşezată pe malul 

drept al Nistrului, între co- 
munele conriverane Culăuţi Şi 

- Doroşăuţi, 
Suprafaţa 7.99 tkm2; po- 

pulaţia 1545 loc., ruteni, gr. or. 
“Prin drumuri de ţară, co- 
munică cu localitățile din prejur 
precum şi cu drumul princip. 
Cernăuţi-Zaleszezyki (Galiţia) 
şi cel distr. Doroşăuţi-Zas- 
tavna. 

Are o şcoală. populară cu 2 
clase şi o.biserică parohială cu 
hramul „Nașterea M. D.* 

Această comună este men- 

ționată pentru prima oară în 
secolul al XII-lea. 

La 1739, a trecut prin acest. 

loc armata rusească sub co- 
manda lui Miinich. 

La 1776, era în posesia Ma- 

relui paharnic Matei Hurmu- 

zachi, a mazilului Ioan Vlad şi 
a schitului Sadova. 

Aci se găsesc 3 fabrici de 
spirt şi mai multe cariere de 
piatră, dintre cari unele furni- 
scază pietre de construcţie, iar 

una un fel de gresie tare şi 
foarte frumoasă care se exportă 
în Galiţia. | 

Populaţia se ocupă pelingă 

lucrul din caricre şi cu agri- 
cultura. o 
Comuna posedă 1083 hect. 

pămint arabil, 3 hect. finaţuri, 
"8 hect. grădini, 121 hect. ima- 
şuri, 40. hect. păduri. 

Se găsesc 120 cai, 105 vite 

cornute, 368 oi, 150 porci, 25 

stupi. 

Vasile, moșie, cu adm. part., 

distr. Coţman. 
„Suprafaţa 5.63 km?.; popu- 

laţia 163 locuitori, izraeliţi, ru- 

deni gr. or.:şi poloni.   
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Vatra - Moldoviței, com. rur., 
distr. Cimpulung, aşezată pe 
riul Moldoviţa, la S. de Ruşii 
Moldoviței. 

Suprafața 35.05 km=.; po- 
pulaţia 1283 locuitori, romîni, 

"de relig. gr. or. şi puţini ger- 
_mani şi izraeliţi. 

Se compune din vatra sa- 
tului, care, împreună cu tirla 
Şesul Mlinăstirei, are 1245 lo- 
cuitori şi din cătunele: Dra- 
goşa şi Gura Boului. 

Este străbătută de -drumul 
distr. şi de linia ferată locală 
Vama-Ruşii Moldoviței, la care 
este haltă. 

„ Are un oficii poştal; o şcoală 
populară cu o clasă şi o bi- 

serică parochială cu hramul 
„Buna - Vestire“, fostă mină- 
stire şi zidită la anul 1531, de 
Petru Rareş. Inainte de zi- 
direa acestei minăstiri, exista « 

o alta, întemeiată de Alexan-ă 

dru-cel-Bun, la anul 1401 şi 
dărimată în urma unor intem- 
perii. Se crede, însă, că şi mai 
înainte de acest an se afla aci 

o minăstire. 
Are 2 case de economie, 

mori şi ferestee. 
La 1776 era în posesia mi- 

năstirei Moldoviţa (v. Mold. 
miîn.). Pe teritoriul acestei co- 
mune s'a intemeiat colonia ger- 
mană Freudentha! (v. Freu- 
denthal, moşie). : 

Tot aci a zidit antreprenorul 
minier Manz, la. 1808, o u- 
zină. | 

Populaţia se ocupă cu pră- 

“sila de oi şi cu- exploatarea 
de păduri. - 

a 
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Văcăria (sau Eisenthal), cdtur, 
pendinte de com. rur. laco- 

“beni, distr. Cimpulung. 
Are 17 case şi 83 locuitori. 

Văcăria, munte, 1294 m. alt, 
âcînd parte din Obcina Chi-   

VĂSLĂUȚI 

ril, la hotarul distr. Cimpu- 
lung cu Rominia. 

Văratica, complex de livezi 
și cringuri, la N. de com. 
Dorotea-Plotorniţa, distr. Cim- 
pulung. 

Văslăuţi (Waslouiz), cor. rur. 
distr. Cernăuţi, aşezată pe par- 
tea dreaplă a păriului Cuciur, 

la poalele de V. ale Culmei 
Berdo, lingă hotarul de Na al 
districtului. 

Suprafaţa 13.99 km=; popu- 

laţia 2024 locuitori, ruteni de 

relig. gr. or. 

Cuprinde pe lingă satul de 
reşedinţă cu 2001 locuitori, şi 
ferma Soviţa (v. Şoviţa, fermă). 

Este lingă drumul princip. 
Cernăuţi-Uscie Biscupie; are 
o şcoală populară cu o clasă 
şi o biserică cu hramul „A- 

dorm. M. D.“. 
La 1776, era în posesia Ma- 

relui Paharnic Matei Hurmu 

zachi. * 
In această localitate se află 

o fabrică de spirt. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura şi cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 1625 hect- 
păminturi arabile, 417 hect. fi- 

naţuri, 24 hect. grădini, 195 

hect. imaşuri, 350 hect. păduri, 
12 hect. heleşteie. 

Se găsesc 84 cai, 537 vite 
cornute, 292 oi, 150 porci şi 
27 stupi de albine. 

Văslăuţi, moșie, cu adm. part., 
distr. Cernăuţi. 

Suprafaţa 13.02 lkm=.; po- 
pulaţia 286 locuitori, în majo- 
ritate ruteni gr. or. şi gr. cat.; 

restul israeliți, poloni şi puţini 
germani, 

Se compune: t) din moşia 
Vaslăuţi, pr. zisă, cu 257 lo- 
cuitori şi 2) din ferma Soviţa 
'(v, Soviţa, fermă). 
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VĂŞCĂUȚI-PE-CEREMUŞ 

Văşcăuţi-pe- Ceremuş, (W asz- 
koutz), fîrg, distr. Vijniţa, 
aşezat pe pirăul Hlibicioc şi 
pe afluentul săi Tepliţă, nu 
departe de vărsarea sa în riul 
Ceremuş. 

Suprat. 19.73. kme.; popu- 
lația aproape 5000 locuitori de 

naţionalitate ruteană şi de relig. 
parte gr. or., parte gr. cat. 

Este traversat de drumul 
„Principal ce duce spre tirgul 

Vijniţa şi are, în apropiere 
un pod solid de lemn întins 

peste albia Ceremuşului. Este 
slaţie de drum de fier a linii 
locale Nepolocăuţi- Vijniţa. 

Este sediul unei judecătorii 
-de ocol şi al unei perceptorii; 
are o casă de economie şi mai 
“multe stabilimente industriale 
mici; un oficii telegrafo-poş- 
tal, 2 şcoli populare cu cite 
4 clase, din care una purta 
multă vreme denumirea de 
„Şcoala Moldovenească“ ; o bi- 

"serică gr: or. cu hramul „St, 
„Nicolae“ şi un castel ce ţine 
de proprietatea familiei baro- 
nului Petrino. 
„La 1776, aparţinea ca mo- 

“şie marelui visternic * Nicolae 
Ruset, 

i Numele localităţii îl găsim 
amintit într'un hrisov al rege- 
lui polon Vladislav din De- 
cembrie 1443. 

In apropiere, se află un 
munte cu numele Anina-Hora 
“(Muntele Anei). 

Populaţia se ocupă cu mu nca 
cimpului şi mai ales cu pra- 
sila de vite, care a fost mult 

“ propagată prin mica colonie 
germană de acolo. Două fa- 

brici de spirt foarte produc- 
tive arată şi un avint 
trial de care nu profită, din 

"= nefericire, atit populaţie băş- . 
tinașă cit străinii speculativă. 

* Posedă 233+ hect. pămint a- 
rabil, 248 hecl. finaţuri, 52 hect. 

indus- |   

Văşcăuţi-pe-Ceremuş, 

Văşcăuţi-pe-Siret, com. 
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grădini, 376 hect, imașuri, 162 
„hect, păduri. 

Se găsesc 177 cai, 1229 vite. 
cornute, 78 oi, 

stupi. 

660 porci, 58 

moșie, 
cu adm. part., districtul Vij- 
niţa. | 

Suprafaţa 14.75 km; popu- 
laţia 218 locuitori, în majori- 
tate izraeliți, restul poloni şi 
ruteni. 

Pe lingă moşia Văscăuţi-pe- 
Ceremuş, pr. zisă, mai coprinde 
în sine şi ferma Nawynohradi 

şi un castel frumos în tirgul 
Vaşcăuţi. 

rur., 
distr, Siret, așezată aproape 
de malul drept al Siretului, în 

vecinătatea localităţilor: Siret, 
Sf. Onufrei, Bănceşti şi Mu- 
şeniţa. 

Suprafaţa 8.69 km?.; popu- 
laţia 752 locuitori ruteni de 
relig. gr. or. în majoritate şi 
ceva rom. cat, 

Se compune: 1) din satul 

de reşedinţă, care împreună 
cu tirla Volcineţca, numără 
556 locuitori; şi 2) din cătu- 

nul Perzilovca (v. Perzilovea). 

Este străbătută de. drumul 
distr. Siret-Cerepcăuţi; prin 
drumuri de țară comunică cu 

localităţile sus menţionate și cu 

drumul distr. Siret- Fintina 
Albă, ce trece prin ele. 

Arc o şcoală populară cu o 
clasă; o biserică parohială 

cu hramul „Adorm. M. D.; 
o casă de economie. 

Această comună este men- 
“ționată pentru prima dată 
întrun hrisov din 15 Martie 

"1666, prin care Solomon Bir- 
lădeanu o cumpără dela fa- 
milia Marelui Vornic Șeptelici. 
La 1776, aparţinea o. jumă- 

tate  minăstirei Barnovschi,   

VECI 

iar cea-l-altă jumătate mazi- 
lului Gheorghe Perjul. La 
1784, a fost unită cu Slobozia 
Perjului, Muşeniţa și Bânceşti; 
la 1780 numai cu Slobozia 
Perjului. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu „creşterea vi- 
telor. 

Comuna. posedă 467. hect. 
pămint arabil, 40 hect.: tina- 
ţuri, 12 hect. grădini, 43 hect. 
imaşiuri, 43 hect. păduri, 

Se găsesc 47 cai, 234 vite 
cornute, '187 oi, 303 porci. 

Văşcăuţi-pe-Siret, moșie, cu 
adm. part., distr. Siret. 

Suprafaţa 7.81 km?.; popu- 
laţia 79 locuitori ruteni gr. or. 

şi gr. cat. -precum şi puţini 
izraeliţi. 

Cuprinde pe lingă moşia | 
Văşcăuţi, “pr. zisă şi tirla 
Odaia.  - o 

Veceu, piriiaș, all. al riule- 
țului Putna ce izvorește din 
poiana Haciungul şi se varsă 
în Putna, lingă aşa numită 
Stinca a lui Daniil. 

“Veci, mic munte (749 m.), se 
mărginește la N. cu dealul 
Frasinul, la S. cu dealul Berdo, 

la V. cu Poiana. Veci şi o 

parte din muntele Hacaci, iar 
la E. cu piriul Valicuţ. 

Este situat între com. Alt- 
hiitte, Neuhiitte şi Bănila-Mol- 
dovenească, distr. Storojineţ. 

Veci, pădure, distr. Storojineţ, 
se mărgineşte la N. cu com. 
Bănila-Moldovenească, la S. cu. 
poiana Veci, la E. cu dealul 
Frasinul şi la V. cu Micul 
Siret. 

"Veci, poiană, distr. Storojineţ, 
pe un platou (676 m) format 
din unirea dealurilor Frasinul,



VECLIV 

Veci şi Hacaci cu pădurea * 
Veci, 

Vecliv (Wekliw), firlă, pendinte 
de vatra Satului Chiseliţeni, 
com. rur. Chiseliţeni, distr. Vij- 
nița. 

“Veleca Chicerca, (Welcka-Ki- 
czerka) mică culme, ce ţine 
de reg. deluroasă dintre Si- 
retul Mare şi Mic, 

Velehcii Zvar, (VVelekij Zwar) 

munte, ce ţine de ramificările 
de N. ale şirului carpatin 
Obcina Feredeul (1245 m.). 

Verbăuţi (YVerboutz), core. rur. 
distr. Coţman, aşezată la izvo- 

rul piriului VVerbovschi, între 

comunele lurcăuţi şi Cuciur- 
Mic. 

Suprafaţa 7.06 km2; popu- 

laţia 891 locuitori, ruteni, 
gr. or. 

Cuprinde, pe lingă vatra 
satului, şi tirla Leglia. 

Este străbătută de drumul 

princip. Noua Suliță-Cernăuţi- 
Ucie Biskupie (Galiţia); prin 

drumuri de ţară, comunică 
cu lurcăuţii şi Boianciuc. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 

cu hramul, „S-ţii Arh. Mihail şi 
Gavril“. 

Această comună este men- 
ţionată pentru prima oară 
într'un hrisov al domnitorului 
Gr. Ghica, cu data de 4 Iulie 

1741. La 1776, aparţinea ma- 
„zililor Iordache Perjul şi Gri- 
goraş Tăutul. | 
„“ Populaţia, formată din locui- 

„tori originari peste cari au 
survenit emigraţi din Galiţia, 
se ocupă cu agricultura, în 

“timpul verii, iar iarna, cu ex- 
ploatarea de păduri. 

Comuna posedă 932 hect, 

păm. arab., 8| hect. finaţuri,   
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9 hect. grădini, 121 hect. ima- 

Şuri, 102 hect. păduri şi 10 
hect. 50-a. heleştee. 

Se găsesc 37 cai, 197 vite cor- 
nute, 135 oi, 100 porci, 37 stupi. 

Verbăuţi,. moșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 5.68 km?.; popu- 
laţia 85 locuitori ruteni gr. or. 
ŞI izraeliți. 

Se compune din următoa- 
rele 3 moşii: Bacalovca, Per- 
zilovca şi 'Taborovca (v, fie- 
care). 

Verenceanca ( Werenczanla ), 
com. rur., distr. Coţman, aşe- 
zată, în masă compactă, în 
șesul ce se întinde între 2 la- 
curi mici din grupul celor'3, 
dintre Stauceni şi Cadobeşti, 

Suprafaţa 27—28km:; popu- 
laţia 3317 locuitori, ruteni gr. 
or. şi puţini izraeliți. 

Cuprinde pe lingă vatra 
satului, care împreună cu tirla 
Za Bulbonov, numără' 3265 
locuitori ruteni, gr. or. Şi cătu- 
nul Iaseniuca (Jeszaniwla). 

Este străbătută de drumul 
distr. Zastavna-Chiseleu, care 
o pune în comunicaţie cu dru-: 
murile princip. Cernăuţi-Zales- ' 
zezyki (Galiţia) şi Noua Suliţaă- 
Cernăuţi-Uscie Biskupie (Ga- 
liţia); prin drumuri de ţară 
comunică cu localităţile: Ca- 
dobeşti, Iujineţ şi Stauceni. 

Are un oficiu poştal; o şcoală . 
populară cu 4 clase şi o biserică 
parohială cu hramul „Adorm. 

M. D.& 
La 1776, cra în posesia Ma- 

relui Stolnic Iordache Paşcanu. 
In anul 1889, cu ocazia zi 

dirci unei biserici, sau găsit 
aci o mulţime de monede po- 
lone. 

Aci se află o carieră de piatră 
şi mai multe fabrici de spirt. 

Populaţia se ocupă cu agri-   

VICOVUL-DE-JOS 

cultura şi cu creșterea vitelor. 
Comuna posedă 3572 hect. 

pămînt arabil, 160 hect. fina- 
ţuri, 33 hect. grădini, 114 hect. 
“imaşuri, 36 hect. păduri şi 50 
hect. heleștee. 

Se găsesc 317 cai, 761 vite 
cornute, 1099 oi, 260 porci şi 

+8 stupi: 

Verenceanca, moșie, cu adm. 
part., distr. Coţman. 

Suprafaţa 13.22 lkm?; popu- 
laţia 150 locuitori, în majori- 
tate ruteni gr. or. şi gr. cat., 

restul israeliți şi poloni. 

Cuprinde, pe lingă moşia Ve- 
renceanca pr. zisă, cu 138 lo- 

cuitori, şi tirla Iaseniuca (Jes- 
zaniwka). 

| | 

Veşii Malei (Wocszyj Maly)), 
munte, ce ţine de şirul cara- 
patin Obcina Mare sau Arşiţa, 
în aprop. com. Moldova sau 

Sudiţa, disir. Rădăuţi, are o 
înălţime de 1419 m. 

Veşii Velechii (Weszyj-Wele- 
ij), munte, ce ţine deculmea 
Obcina Feredeul şi se găseşte 
în apropierea localităţii Mol- 

dova sau Suliţa, distr. Rădăuţi, 
avind o înălţime de 1496 m. 

Vicovul-de-]Jos, com. rur., distr. 
Rădăuţi, aşezată pe malul drept 

al Sucevei, în faţa localităţi- 
lor Vicovul-de-Sus și Bilcu. 

Suprafaţa 32.74%; populaţia 
2843 locuitori, romini de relig. 
gr. or. Şi câţi-va germani. 

Este străbătută de drumul 

princip. Marginea-Ciudei, care 
se uneşte uci cu drumul distr. 

ce vine dela Frătăuţul Vechii 

Şi cu cel comunal, dela Putna; 

e staţie de drum de fer a liniei 
locale Hadicfalva-Frasin. - 

Are un oficii: telegrafo-poş- 

tal; o şcoală populară cu + 
clase; o biserică parohială cu
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hramul „Pogorirea Sf. Duh“; 
o casă de economie şi o casă 
de lectură romînească. 

Această comună este men- 
. ţionată, pentru prima dată, în 

1458. Ştefan-cel-Mare a obţi- 
nut-0, printr'un act de schimb, 
dela Mitropolia din Suceava, 
Şi a dăruit-o, prin hrisovul din 
20 Sept. 1472, minăstirei Putna, 

în posesia căreia se găsea şi 

la 1776, cind era unită cu satul 
Voitinel. 

Populaţia - formată din lo- 

cuitori originari . şi din colo- 

niști transilvăneni, veniţi mai 
lirzii —se ocupă cu agricul- 

„ tura Şi cu prăsila de vite. 
"- Comuna posedă 813: hect. 
pămint arabil, 856 hect. fina-' 

ţuri, 27 hect. grădini, 581 hect. 
imaâșuri, 1629 hect. păduri.. 

Se găsesc 170 cai, 1225 vite 

cornute, 650 de oi, 715 porci 
Şi 158 stupi. 

Vicovul-de- Jos, moșie, atenenţă 
a moşiei cu adm. part. Vico- 
vul-de-Sus, distr. Rădăuţi, 

Are 5 case şi 23 locuitori, 

socotind și acei din tirla Sla- 
tina. 

“Vicovul-de-Sus, com. rur., de 

curind cu titlul de tirg, distr. 

Rădăuţi, așezată pe o mate în- 
tindere, pe malul stâng al Su- 
cevei, lipită la V. de Straja 
şi la O. de Bilca. 
Suprafaţa 63.62 lkm:; popu- 

laţia 5939 locuitori, romini, 

gr. or. , 
Se compune: |) din satul 

de reşedinţă cu 5487 locuitori, 

Și 2) din cătunele: Lauru, Peste 
Apă şi Podirei (v. fiecare). 

Este străbătută de drumul 
„disir, Ciudei-Solca, din care 

pleacă aci un drum distr. spre 
Seletin. 

Are 2 şcoli populare, una 
cu 4 clase, în satul de reşedinţă   

pr
7 

N 
S
e
m
i
 

m
n
 P 

238 

Și alta cu o singură clasă în 
cătunul Laura; o biserică pa- 

rohială cu hramul „Adorm. 

M. D.“ şi o casă de economie. 

Această comună a fost dă- 

ruită de către Ştefan-cel-Mare, - 
prin hrisovul din 15 Sept. 1465, 

 minăstirei Putna, în posesia 

căreia se găsea și la 1776. Pe 
o porțiune din teritoriul săi, 
sa intemeiat com. Bilca. 

Populaţia, formată din lo- 
cuitori originari, peste cari at 

survenit colonişti transilvăneni 
„se ocupă cu prasila deoi şi de 

vite mari, cu exploatarea de 

păduri şi puţin cu agricultura. 
Comuna posedă 2204 hect. 

pămînt arabil, 1898 hect. fi- 
națuri, 50 hect. grădini, 634 

hect. imaşuri, 6094 hect. pă- 
duri, 

Se găsesc 274 cai, 4294 vite 
cornule, 1388 oi, 2000 porci, 

158 stupi. 

Vicovul-de-Sus, nzoșie, cu adm, 
part., distr. Rădăuţi. 

„ Suprafaţa 5037 km.; popula- 
ţia 263 locuitori, germani, rom. 
cat. şi ev., romini, 

teni, ş..a; 163 locuitori sunt 

gr. or. şi numai 15 gr. cat. 
Se compune: 1) din Vico- 

vul-de-Sus, moșie atenenţă (v- 
Vicovul-de-Sus, moşie atenen- 
ță); 2)din moşiile Bilca, Karls- 
berg, Putna, Vicovul-de-]Jos(v. 
fiecare). 

Se găsesc 118 cui, 216 vite 

cornute, 63 porci, 17 stupi. 

Vicovul-de-Sus, pzoșie, atenenţă 
a moşiei cu adm. part. Vico- 
vul-de-Sus, «distr. Rădăuţi. 

Se compune: 

poloni, ru: 

1) din moşia 
Vicovul-de-Sus, pr. zisă, care: 

împreună cu tirlele: Gura Pla-. 
iului, Secătura și Şvereha, are' 

"8 case şi 31 locuitori; şi 2). 
din teritoriul Bivolarie (v. Bi-: |. 
Yolarie). |   

VIJENCA 

Vid Cadoboşti do Gostinţa, 
(Wid Kadobestie do Hostyn- 
cia), tirlă, pendinte de vatra 

satului Cadobeşti, com. rur. 
Cadobeşti, distr.. Coţman. 

Vihoda (Wyhoda), zîrlă, pen- 
dinte de moşia cu adm. part, 

- Şerăuţii-de-Sus, distr. Cernă- 
uți. 

| Vijenca (Wizenka), cătun, pen- 
dinte de satul de reşedinţă, 
Plosca, com. rur. Plosca, distr. 
Vijniţa. 

Are 8 case şi 32 locuitori. 

Vijenca (Wizenka), com. rur., 
disir. Vijniţa, aşezată pe . pi- 
riul cu acclaşi nume și lipită 
de Vijniţa. 

Suprafaţa 33.23 km.?, impre- 

ună cu Ciornohuze, Bahna, 
Czornohyzy, Rivna şi Vijniţa. 
Populaţia 1635 locuitori ruteni, 
gr. or. şi câţi-va izraeliţi. 

Se compune: 1) din satul de 
reşedinţă Vijenca cu 1317 lo- 

cuitori şi care, pe lângă vatra 
satului cu 1295 locuitori,.cu- 

prinde și cătunul Curichiv 
(Kurykiw), 2) din satul Vi- 

jenca-Mică (v. Vijenca-Mică 
sat) 

Este străbătută de drumul 
distr. Vijniţa-Storoneţ-Putila, şi 
întro parte de acel Vijniţu- 
Berhomet. | 

Se găseşte o şcoală popu- 
lară cu o clasă și o biserică 

“ parohială cu hramul „Sf. Nico- 
lae“ de care depinde și filiala 
din Rivna. 

Era oilată un corp cu tir- 

gul Vijniţa şi se numea Vij- 
nița-de-Sus (v. Vijniţa). 

Populaţia se ocupă cu ex- 
ploatarea de păduri, cu creş- 

terea vitelor şi cu plutăritul. 

Se găsesc 77 cai, 108 vite 
cornute, 257 oi, 162 porci, 13 
stupi, .



VIJENCA 

Vijenca, piriăi, afl. pe dr. Cere- 
mușului, ce ia naștere din pi- 
riiaşele Vijenca Mare şi Vi- 
zenca Mică, care amindouă 
izvoresc de sub culmea Stepni- 
cului în apropierea muntelui 
Cherneţa. Se varsă în apro- , 
pierea orăşelului Vijniţa. 

Vijenca-Mică (Wizenka-Mala), 
sat, pendinte de com. rur. Vi- 
jenca, distr. Vijniţa. 

Se găsesc 318 locuitori, îm- 
preună cu cei din tîrla Curi- 
chiv (ISurykiw). 

Vijne, firlă, pendinte de com. 
rur. Cuciur Mare, distr. Cer- 
năuţi. 

Are 2 case şi 9 locuitori, 

Vijniţa (VViznitz), distriot., se 
mărgineşte la N. cu Galiţia, 
la V. cu Galiţia şi Ungaria, 
la S. cu distr. Rădăuţi și la 
O. cu distr. Storojineţ şi cu- 
prinde ocolurile judecătoreşti 
Vijniţaşi Storoneţ-Putila. Acest 
district ocupă o suprafaţă de 

1527  lkm=, cu. 70.000 locui- 
tori, aproape exclusiv ruteni, 
de diferite conesiuni. 

Regiunea acestui district este 
în mare parte muntoasă, iar 

în părțile sale şese are pă- 

miînturi mocirloase și parte 
sterpe. Districtul Vijniţei poate 

fi privit, afară de mici por- 
țiuni din: spre răsărit, ca 

regiune foarte puţin roditoare 
Şi săracă. Populaţiunea 'se 

luptă prin urmare a-şi căuta 
existenţa prin lucru cu ziua, 
prin alte districte. Populaţia 

„de şes se compune din Slavi- 
Ruteni, cea de la munte din ţ 
Huţani, descedenţi de viţă 
cumanică, odinioară romani- i 

.Zăţi şi astăzi slavizaţi. Aceşti 

.Huţani, condamnaţi la peire 
-prin inclinaţiunea funestă ce 
o ai spre beţie, precum şi 
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prin ravagiile' sifilisului, erau 
într'o vreme stăpini suverani 
în regiunile admirabile ale Car- 

- paților din acest district As- 
tăzi se întreţin prin lucrul la 
ferestreie şi la plutele de pe 
Ceremuş, haituind şi scoţind 
butuci din locurile: inacesibile, 

cărind cu caii lor tenaci de 
munte mărfuri peste potecile 
Carpaţilor, saii servind ca go- 
naci la vinători. Pe  făşia 
dintre Berhomet şi Vijniţa se 
găsesc şi două colonii ger- 
manc, cari cu toată sirguința 
Și. cultura - lor' agricolă abia 
pot să scoată din 'păminturile 
hleioase pinea de toate zilele, 

Mai trăesc pe aci şi colonişti 
lipoveni, ce se ocupă cu să- 

patul şanțurilor și cu cultiva- 
rea pometelor răsleţe. 

Districtul Vijniţa este udat 
dealungul hotarului spre Ga- 
liţia de riul Cesemuşului, iar 

de la localitatea romantică a 

Lăpuşnei şi pină la Lucaveţ 
cuprinde basinul cursului su- 
perior al rîului Siret, ce-și are 
aci obirşia sa. Apa sa desparte 
regiunea deluroasă - de cea a 
munţilor, ce -acoper trei pă- 
trimi din întreaga întindere a 
districtului. 

Acest district are pe lingă 

drumurile districtuâle nu toc- 
mai bine îngrijite, numai un 
drum principal mai 'bun şi 
anume şoseaua de pe: margi- 
nea Ceremuşului, şi olegă- 
ură ceva mai bună între Vij- 
nița şi Storojineţ, lucru care 
îngreuie mult comunicaţiunea 
cu acest district. De câţi-va ani 
încoace s'a construit însă şi 
2 linii ferate locale, din cari 
una leagă Vijniţa cu calea 
ferată principală (în staţia Ne- 
polocăuţi), iar cea-t'altă leagă 
localitatea Berhomet-pe-Siret, 
cu tirgul Storojineţ şi se une- 
Şte (în staţiunea Hliboca), de     

VIJNIȚA 

asemenea, cu calea ferată prin- 
cipală. Această din urmă li- 
nie mai are şi o continuare 
de linie industrială, ce uneşte 
Berhometul cu stabilimentul 
mare de ferestea din Meze- 
Brody. 

Istoriceşte vorbind, popula- 
“țiunea' districtului Vijniţei a 
avut puţine momente de a- 

* mintire, regiunea întreagă fiind 
“proprietate boerească ce se 
cuprindea de mult sub denu- 

„“ mirea de Cimpulungul Rusesc 
-- Şi ţinea de vechiul ţinut al 

Cernăuţului, precum Cimpu- 
lungul Rominesc ţinea de cel 
al Suceavei. Atit trebuie de 
amintit, că locuitorii Huţani 
ai emigrat la diferite epoci, 
pe urma lipsei de drepturi şi | 
neavind pămint, în părţile Cim.- 

- pulungului Rominesc, pe la iz- 
voarele Sucevei şi Moldovei, 

- pînă chiar în valea rîuleţului 
Suha şi arendind pășunile de 
munte mănăstirești de pe acolo, 
au alcătuit cu incetul acel con- 
ligent de oameni de munte sa- 
movolnici, pe cari cronicele 
noastre îi pomenesc sub nu- 

„ „mele de brănișteni. 
Districtul Vijniţa are după 

ultima statistică: 20.812 hect. 
de pămint arabil, 20.062 fina- 
țuri, 745 grădini, 15.000 .ima- 
şuri, 2354 poeni, 77.855 paă- 

" dură. Animale domestice nu- 
mără: 4788 cai, 23.157 vite 

- cornute, 23.633 oi, 11.790 porci 
„ŞI 3570 stupi de albine. 

Vijniţa (Wiznitz, Wiznyea), tîrg, 
„aşezat de malul drept al riului 

Ceremuș, care îl desparte prin- 

tr'un pod de lemn destul de 
primitiv, de tirgul districtual 
galițian Kuty. 

Suprafaţa 33.23 km.2; po- 
-pulaţia, mai mult de 5000 lo- 
„cuitori, dintre care mai mult - 

de jumătate izraeliţi, iar cei
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băștinași ruteni; relig,, pentru 
locuitori creştini, e gr. or. 

Din Vijniţa duce şoseaua 
principală prin valea Vijenca 
spre trecătoarea Niemciţ şi. 
de acolo înainte spre valea! 
Ceremuşului; acest tirg mai 
e legat prin drumuri distr, 
nu tocmai bune cu tirgule- 
țele apropiate Vășcăuți și Ber- 
homet pe Siret. Este și staţie 
principală a căii ferate locale 
Nepolocăuţi- Vijniţa. | 

Are un oficiă telegrafo-poştal 
şi este sediul căpitanului dis- 
trictual (prefectului), al Jud. de 
ocol şi al celor-l-alte oficii ad- 

- ministrative district, 
Cultul gr. or. e deservit de 

o biserică parohială cu hramul 
„Adorm. M. D.* în Vijniţa-de- 
Jos, avînd pe lingă sine şi o 
capelă de cimitir în Bahna. 

Afară de aceasta tirgul mai 
are o bis. rom. cat., una. gr. 
cat. și mai multe sinagogi ce 
sint supuse administraţiei unui 
rabin, care se bucură de o 
mare influenţă religioasă, chiar 
dincolo de hotarele țărei, şi mai 
ales la evreii din Maramureş. 

Instrucţiunea se predă prin 
2 şcoli populare de diferite sexe 
Cu cite 6 clase și una mixtă 
aflătoare la marginea tirgului, 
supranumită Bahna. 

Ca date istorice avem Ştire 
că pe la anii 1776 păminturile! 
ce constituesc astă-zi teritorul 
Vijniţei, se găseau cite o tre-. 
ime în proprietatea  Ioaniţei 
Cantacuzino, Ioaniţei Sturza şi 
a lui Mihalache Giurgiuvan. 
Tot aci se găsea în aceiaş, e- 
pocă şi un schit de călugăriţe 
cu 7 maici. Partea de sus a 
teritoriului Vijniţei poartă încă 
de la 1710 numele special de 
-Vijenca (Wizenka), destinată 
fiind a forma cu timpul o co- 

„„mună deosebită, precum este 
astă-zi, 
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Numele Vijniţa (Wiznitza) 
își are origina sa în silaba 
slavonă wysza=de sus, prin 
care se indică poziţiunea mun- 
toasă a localităţei. - 

Poziţiunea muntoasă ŞI f. 
pitorească a localităţei pe malul 
Ceremuşului, care coboară din 
regiunile păduroase o bogăţie 
considerabilă de tot felul de 
lemnării de industrie, a făcut 
din acest tirg, de mult timp, 

„un punct de afluență pentru 
evreimea speculativă :de prin 
prejur, aşa în cît ncgoţul, destul 
de remarcabil în această parte 
a Bucovinei, mai ales în spe- 

 cialitatea plutăritului, se gă- 
seşte” aproape cu desăvirşire 
în miini evreeşti. 

Posedă 975 hect. pămint ara- 
bil, 1864 hect. finaţuri, 78 hect. 
grădini, 571 hect. imașuri, 4078 

-hect. păduri. 

Se găsesc 112 cai, 436 vite 
cornute, 57 oi, 350 porci şi 13 
stupi. Ă 

Vijniţa. (Wiznitz), moșie, cu 
“adm. part. distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 46.04 km; po- 
pulaţia 207 locuitori izraeliți, 
ruteni, poloni şi cîţl-va ro- 
Mini. 

Vilaucea(Willawceze), corp, rur. ? 3 

distr. Vijniţa, așezată pe pi- 
riul Berezniţa, între Bânila 
Rusească la V. și Zamostie 
la O. 

-. Suprafaţa 29.10 km?.; po- 
pulaţia 3444 locuitori” ruteni, 
&r. or. şi ciţi va izraeliţi. 

Se compune din satul de 
reşedinţă cu acelaş nume, cu 
336 locuitorişi din satul Berez- 
nica (v. Bereznica, sat). 

Prin drumuri de țară este 
unită cu comunele vecine, 
precum şi cu drumul distr, 
-Văşcăuţi- Vijniţa; are o Şcoală 
Populară cu.2 clase şi o bi- 

  

    

VIMOHIV 

serică parohială cu hramul 
„Sf. Niculae«. | 
Această comună este men- 

ționată întrun hrisov din 
Decembrie 1433, al regelui 

-polon Vladislav. La 1776 era 
în posesia - mazilului Ioan 
Frunză. O parte din această 
com. aparţinea, pe vremuri, 
minăstirei Zamostia. 

Populaţia se ocupă cu a- 
gricultura şi creşterea vitelor. 

Intre Vilaucea şi com. în- 
vecinată Zamostia, se întindea 
o parte din aşa numitul „Co- 
dru Bucovinean“, adică o zonă 
neutră, între teritoriul Mol- 

"dovei Vechi şi al Poloniei de pe 
atunci. - 
Comuna posedă 1964 hect. 

pămînt arabil, 373 hect. fina- 
țuri, 36 hect, grădini, 210 
hect. imaşuri, 1203 hect, pă- 
duri. 

Se găsesc 175 cai, 382 vite 
cornute, 49 oi, 700 porci, 87 
stupi. 

Vilaucea, moşie, cu adm. part., 
distr. Vijniţa. 

Suprafaţa 10.01 lkm?.; po- 
pulația 27 locuitori, în majo- 

“ritate izraeliți, restul ruteni 
gr. or. 

De această moşie depinde 
şi castelul de vinătoare Se- 
miatyn. 

Vilehovţe (Vilehowce), cătun, 
pendinte de com. rur.. Cuciur 
Mare, distr. Cernăuţi. 

Are 6 case şi 29 locuitori, 

Vilsec (Wilsek),. sa, pendinte 
de com. rur. Mihova, distr, - 
Vijniţa. . 

Are 153 locuitori, 

Vimohiv (WWymohiw),  tirlă, 
pendinte de moşia cu adm. 
part.  Prelipcea,  distr Coţ- 
man.



VIMUŞIV 

Vimuşiv (Wymusziw), cătun, 
pendinte de com. rur. Babin, 

distr. Coţman. 
Are 15 case şi 79 locuitori. 

Vimuşiv (WVymusziw), cătun, 
pendinte de moşia cu adm. 
part. Babin, distr. Coţman. 

Are 2 case şi 4 locuitori. 

Vipcina (Wipczyna), câtun, 

pendinte de com. rur. Dolho- 
pole, distr. Vijniţa, 

Are 8 case şi 36 locuitori. 

Vipcina (Wipczyna),cătua, pen- 

dinteşde saltul Storoneţ, c. r. 

Storoneţ-Putila, distr. Vijniţa. 
Are 6 case şi 16 locuitori. 

Vipcina Costeliuca (Wipczina 
Kosteliwka), mazate, 1112 m. 
ce ţine ramilicările de.N. 

ale şirului Obcina Feredeul. 

Vipcina Serghiesca (Wipcz- 

yna  Sergijska), cătun, pen- 
dinte de com. rur. Sergieni, 

distr. Vijniţa. 
Are 131 locuitori. 

Vipcinca (Wipczynka), cătun, 
pendinte de satul de reşedinţă 

Plosca, com. rur. Plosca, distr. 

Vijniţa. 

Are 2 case şi 9 locuitori. 

Vipcenca (YWypczenka), pă- 
dure, pe. malul sting al Sirc- 
tului Mare, distr. Vijniţa. 

Virstene, tirlă, pendinte de mo- 

şia Camena, pr. zisă, care, 

împreună cu cătunul Hlibicioc, 

formează moşia cu adm. part. 

Camena, distr. Cernăuţi. 

Viteliuca (Witelowla), cor. 
rur., distr. Coţman, aşezată, 
în masă compaclă, pe stinga 

piriului Soviţa, lipită de Laş- 
şchiuvca- Vechie. . 

6231.— Dicţionarul Bucovinei, 

| In secolul al XIV-lea, 
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-. Suprafaţa 2,11 km?; popu- 
laţia 560 locuitori, ruteni de 
relig. gr. or, 

Prin drumuri de ţară, este 
legată cu Lașchiuvca şi cu cele- 
lalte comune învecinate, pre- 
cum şi cu drumul principal 
Cernăuţi-Zaleszezyki. 

Are o şcoală populară cu 

o clasă şi o biserică locală cu 

hramul „Pogorirea Sf. Duh. 
"“Aci sa zidit în anul 1720 

o biserică. La 1776 0 jumă- 
tate din această comună era 

în stăpînirea episcopului de 

Rădăuţi Dosoftei Herăscu, iar 
cealaltă jumătate o. stăpînea 

Marele Căpitan lordache. 
Sail 

aşezat aci maloruși, care se 
indeletniceai cu pescuitul; 

Populaţia de azi se ocupă, 
mai ales, cu agricultura. 

Comuna posedă 317. hect. 
pămint arabil, 47 hect. finaţuri, 

-6 hect. grădini, 56 hect. ima- 
şuri. 

Se găsesc 36 cai 109 vite 
cornute, 43 oi, 108 porci şi 27 
stupi, 

Viteliuca, nzoșie, cu adm. part., 
distr. Coţman. 

Suprafaţa 2.28 km; popu- 
laţia '70 locuitori, izraeliţi, po- 
loni şi ruteni, de diferite con- 

fesiuni. 

Vivoz (1Vywoz), deal, 495 m., 
ce ţine de înălțimele Mihuceni 
(v. Mihuceni, grup de înălţimi) 
şi se găseşte în apropierea 
com. Cuciur-Mare, distr. Cer- 
năuți. 

Vilcoveţul, piriiaș, ce izvoreşte 
în apropierea com. Camena, 

distr, Cernăuţi, şi se varsă în 
pir. Corovia (v. Corovia). 

Vîrtul Caprei, munte, (1570 m.) 
ține de culmea Dealul Suva-   

VIVLAR 

rului (v. Svarul), şi se gă- 
sește la N. de com. Dorna 
“Candreni, distr. Cimpulung. 

Vîriul Chicirelor, deul, (635 

m.) pendinte de com. rur, 
Crasna-llschi, se mărgineşte la 
E. cu ogoarele com. Crasna- 
Ilschi, la MA cu căt. Lunca- 
Frumoasă, la S. cu Pădurea 

Petruşca și la N. cu Sireţe- 
lul. , 

. Printre Virfil Chicirelor la 
E. şi dealul Mărișori la V. 
curge Sireţelul. 

Vîriul Munceilor, munte, ce ţine 

de grupul înălțimelor ce stră- 
bat din munţii mărginaşi ai 

Transilvaniei în sudul Buco- 
vinei, formînd Munţii La Roşi 

(v. Carp. Bucovinei). Are 1176 
m. şi se găseşte lingă com. 
Dorna Căndreni. | 

Vîriul Obcinei, paunte, 1282 m. 

ce ţine de grupul înălţimelor, 
cari străbat din munţii măr-. 
ginași ai Transilvaniei în su- 
dul Bucovinei. 

Virfui Plaiului, munte, 1160 m. 
alt. la S, de Dealul Pietrişu- 
lui, distr. Cimpulung. 

Virîul Şoldan, nzunte, 748 m., 

ce ţine de grupul de culmi 
„Cornu-Tomnaticul (v. Carpaţii 
Bucovinei) şi se: află: lingă 

localitatea  Mihova, districtul 

Vijniţa. 

Vîrtul Vulvei, munte, 1595 m,, 
ce ţine de munţii Rodnei, intră 
odată cu ramificaţia acestora 

spre Bucovina ca primăculme 

a așanumiţilor munţi Suhard, 
in teritoriul bucovincan. E 

situat. la S. de com. Cirlibaba, 
distr. Cimpulung. 

Vivlar, cătun vechii, pendinte 
21
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Voitinel, com. rur., 

VÎIVLAR 

de com. rur. Bobeşti, distr. Sto- 
rojineţ. 

“In acest cătun se află o ca- 

pelă în care se oficiază ser- 
viciul divin în ziua de Glulie 
a fie-cărui an, cînd un mare:pe- 
lerinaj are loc aci. Origina a- 

cestui pelerinaj se găsește într'o 
legendă care spune că aci s'ar 

fi găsit.o icoană a Maicei Dom- 
nului, şi anume în izvorul de 

3 lângă capelă. Poporul crede 
că apa acestui izvor, numit 
de el „Isvorul 'Tămăduirei“, 

are puterea să vindece toate 

boalele. 

Vivlar, piriiaș, ce răsare sub 
dealul Dracului nu departe de 

- izvorul pir. Corovia (v. Coro- 
via) şi se varsă în pir. Hliniţa 

in faţa sat. Bobeşti, distr. Sto- 
„rojineţ. 

Voduvaria (Woduwaria), tirlă, 
pendinte de com. rur. Ceahor, 
distr. Cernăuţi. 

Se găsesc 8 case şi 33 lo- 
cuitori. 

distr. Ră- 
dăuţi, aşezată pe piriul cu ace- 
laşi nume, între Vicovul-de.-]os, 

Horodnicul-de-]Jos şi Gălăneşti. 
Suprafaţa 17.72 km.? im- 

„preună cu Gălăneşti ; populaţia 
1108 locuitori, exclusiv ro- 

mini, de relig. gr. or. 

Este străbătută de drumul 

princip. Marginea-Ciudei ; prin- 
trun drum de ţară comunică 

cu Gălăneşti şi cu drumul distr. 
ce trece p'aci. 

Are o școală populară cuo 
clasă și o'biserică parohială cu 
hramul „Prof. Ilie“. 

A fost sat din timpurilecele 
mai vechi. Ştetan-cel-Mare Îl 
dărueşte la 1490 miînăstirei 

Putna, în -posesia căreia se gă-. 

_sea şi la 1776,cîndera numai 
cătun anexat la com. Vicovul-   
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de-]os. In vremurile de demult, 
se afla aci o minăstire. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu prasila de vite. 

Comuna posedă 1153 hect. 
pămint arabil, 386 hect. fina- 
ţuri, 14 hect.grădini, 384 hect. 

imaşuri, 658 hect. păduri. 
Se găsesc 85 cai, 534 vite 

cornute, 236 oi, 307 porci. 

Voitinel, ”20șie, atenenţă a mo- 

şiei cu adm. part. Hardeggthal, 
distr. Rădăuţi. 

Are 2 case şi 24+ locuitori, 
coprinzind pe lingă sine şi tir- 
lele: Crivăţ şi Pietroasa. 

Voitinelul, piric, afl. dr. Sucevei, 

răsare de sub poalele munţilor 
Poiana  Hociungul și 
Mare, primește mai sus de 
sat. Voitinel pir. Slatina şi se 
varsă în Suceava, în faţa loc. | 

Gaălăneşti, distr. Rădăuţi. 

Voivodeasa, afluent pe st. Su- 

ceviţii (v. Suceviţa), răsare de 
sub culmea  Voivodeasa şi, 
udind com. Fiirstenthal, distr. 

Rădăuţi, se varsă în Suce- 
vița, gură în gură cu pir. Şoa- 
recul ce vine din dreapta. 

Voivodeasa, v. Fiirstenthal. 

Voivodeasa, complex de pă- 

duri și livezi în dreapta pi- 
riului cu acelaş nume, și a- 

proape de localitatea Fiirsten- 
thal, distr. Rădăuți. 

Volcineţ, com. rur., distr. Siret, 

aşezată pe malul drept al fl. 
Siret, la confluenţa lui cu pi- 
riul Volcineţ, intre Camenca şi 
Cerepcăuţi. 

Suprafaţa 4.62 km?; popu- 

laţia 2041 locuitori 3 părţi ru- 
teni şi o parte romini, de 
relig. gr. or, 

Se compune: 1) din satul de 

Bitca - 

  

VOLOCA 

reşedinţă Volcineţ, care, îm- 

preună cu tîrla Zolob, numără 
1995 locuitori; şi 2) din cătu- 
nul Dibrova (v. Dibrova cătun). 
„Este străbătută de drumul 
distr. Cerepcăuţi-Camenca şi 
legată, prin drumuri de țară, 
cu comunele Bahrineşti şi Fin- 
tina-Albă; printre ea şi com. 
Cerepcăuţi, trece linia ferată 
Hliboca-Hadicfalva. 

Are o şcoală populară cu 2 
clase şi o biserică parohială cu 
hramul „Naşterea M. D.« 

Prin hrisovul din 14 Februa- 
rie 1704, Nicolae Costin, hat- 

man şi pircălab de Suceava, 
a dăruit-o minăstirei Barnov- 

"schi, în posesia căreia se găsea 
şi la 1776. 

Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, cu creşterea vitelor şi 

cu exploatarea pădurilor. 
Comuna posedă 1513 hect. 

pămînt arabil, 206 hect. fina- 
țuri, 31 hect. grădini, 307 hect. 

imașuri şi 47 hect. păduri. 
Se găsesc 182 cai, 771 vite 

cornute, 270 oi, 591 porci, 81 

stupi. 

Volcineţ, moșie, cu adm. part., 
.distr. Siret, 

Suprafaţa 4.11 -km?; popu- 
laţia 24 locuitori, izraeliţi şi 
ruteni. 

Volcineţca, firid, pendinte de 
vatra comunei Văşcăuţi pe 
Siret, distr. Siret. 

Volcineţul, piriu, afluent pe dr. 

Siretului, . ce-şi adună apele 

sub dealul La Ungureni, în 

apropierea localit. Bahrineşti, 
distr, Siret şi se varsă în Siret, 
în dreptul com. Volcineţ.. 

Voloca, cătun, pendinte de com. 
rur. Mihalcea, distietul Cernă- . 

uți, 

Are 114 locuitori.



VOLOCA-PE-DEREHLUI 

Voloca-pe-Derehlui, corn. rur. 
distr. Cernăuţi, aşezată pe pir 
Derehlui şi lipită de partea de 
O. a com. rur. Cuciur-Mare. 

Suprafaţa 30.24 km; po- 
pulaţia 3335 locuitori, romîni, 
de relig. gr. or. ; 

Este străbătută de drumul 
com. Voloca-Corovia, care o 
pune în comunicaţie cu drumul 
princip. Cernăuţi-Siret; prin 
partea sa de V. trece drumul: 
district. CuciurMare-Tărăşeni 
şi linia ferată Cernăuţi-HIi- 
boca. ' 

Are o şcoală populară cu 
2 clase şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Nicolae“.. 

Această comună a fost în- 
temeiată pe teritoriul com. rur: 
(Cuciur Mare, întrun cătun nu- 
mit Horodiştea, CEE âpoi 
lea Său transferat, mai 
„târziă în cătunul Sălişte; am- 
„bele aceste cătune sunt, astăzi, 
unite cu vatra satului. La 1776 
eră în posesia minăstirei Putna. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea de vite. 
Comuna posedă 1297 hect: 

pământ arabil, 768 hect. fină- 
turi,40 hect. grădini, 298 hect, 
imaşuri, 477 hect. păduri. 

„ Se găsesc 152 cai, 1294 vite: 
cornute, 720 porci şi 331 stupi 
de albine. 

Voloca pe Ceremuş, corz..rur., 
distr, Storojineţ, așezată pe pi- 
riul Volocivea, afluent al pir. 
Bruşniţa. i 

> Suprafaţa de 9.76 lkma; po- 
pulaţia, 1079 locuitori, aproa- 
pe toţi ruteni, relig. gr. or. 

Prin drumuri câmpene este 
legată cu Carapciu-pe-Siret şi 
cu Stăneştii-de-Jos pe Cere- 
Muş. E 

Are o şcoală populară cu 
«două clase şi o biserică pa- 
rohială cu hramul „Adorm. 
M. De. 
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La 1776, aparţinea unui | 
preot numit Semaca, şi se gă- 
sea aci o minăstire, zidită în 
anul 1742 de un monah, din 
familia Donici. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura și creşterea vitelor, 
Comuna posedă 601 hect. pă- 

- mint arabil, 133 hect, fineţuri, 
17 ha. grădini, 16 hect. imașuri 
177 hect. păduri, 

Se găsesc 123 cai, 329 vite 
cornute, 1901, 129 porci, 51 
stupi. 

Voloschii Gruni (Woloskyj 
Gruni), cătun, pendinde de sa- 
tuldereședinţă Plosca, com. rur, 
Plosca, distr, Vijniţa, 

Se găsesc 21 case şi 67 lo- 
cuitori. 

Volovăţ, com. rur., distr. Ră- 
dăuţi, aşezată pe piriul cu a- 

- celaş nume, între localităţile 
Marginea şi Burla. 

Suprafaţa 21.35 kme; popu- 
laţia 2483 locuitori romîni, de 
relig. gr. or. 

Se compune: 1) din satui 
de reşedinţă cu 2473 locuitori 
şi 2) din herghelia Vadul VIa- 
dica (v. Vadul Vlădica), 

Este legată cu Rădăuţi şi 
Marginea printr'un bun drum 
comunal; prin drumuri de ţară, 
comunică cu localitatea vecină 
Burla şi cu drumul princip. 
Solca-Ciudei. | 

Are o şcoală populară cu 
„trei clase; o biserică parohi- 

ală cu hramul „Inălţarea Sf. 
Cruci“ ; ocasă de economie Şi 
un cabinet delectură românesc. 

Această comună ete men- 
ționată, pentru prima dată, 
întrun hrisov din 1421. 

In acel hrisov se spune 
că Alexadru Vodă și fiul său 
Eliaș, au dăruit-o Ringalei, — 
soția acestuia din urmă şi soră 
cu regele polon Vladislav. 
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VORONEȚ 

In anul 1502, Ştefan cel 
: Mare a zidit aci o biserică de 
piatră în locul celei de lemn 
făcută, se zice, de Dragoş Vo- 
dă, la 1300, Şi transportată la 
Putna. Prin hrisovul de 20 Iu- 
nie 1589, de pe timpul dom- 
nului Moldovei Petru Șchiopul, 
episcopul Movilă si mama 

“sa Stăniţa, au dăruit-o minăs- 
 tirei Suceviţa. 

La 1776, depindea de această 
comună şi teritoriul numit 
„Prundul“. La 1780, a fostu- 
nită cu Burla. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura. 
Comuna posedă 1398 hect, 

pămint arabil, 104 hect. tineţuri, 
"19 hect. grădini, 472 hect: ima- 
şuri, 255 hect. pădure. 

Se găsesc 141 cai, 974 vite 
cornute, 262 oi, 1057 porci, 
185 stupi. 

e
 

Volovăţ, moșie, atenenţă a mo- 
şici cu adm. part. Hardegg- 
thal, distr, Rădăuţi. , 

Are 4 case şi 60 locuitori, 
şi coprinde şi herghelia Vadul 
Vlădica. 

Vorniceni, supranumire a To- 
lovei Mici, parte din com. rur 
Tolova sau loseffalva. 

Voroneţ, fostă mindăstire, astăzi 
biserică parohială în comuna 
rurală cu acelaş nume, dis- 
trictul Gurahumorului, în aşă 
numita vale a Corbului, lingă 

„piriul Voroneţ, ce 'şi are numele 
slav„varondă“ delacuvântul ro- 
min corbul. A fost fondată, 
precum se vede din inscripţia 
deasupra uşei bisericei, de că- 
tre Ștefan cel Mare, şi ispră- 
vindu-se clădirea în timpul de 
la .26 Mai şi pină la 14 Sep- 
temvre 1488. Se pare însă ca 
in acest loc fusese deja ina- 
inte un schit, căci se vorbeşte



VORONEȚ 

de acest sf. locaș şi într'un 
hrisov din 1472, Adevăratul 
întemeiețor al minăstirei ar fi 
însă, după tradiţia poporului, 

pustnicul Daniil. de la Putna, 
care îndemnind pe Ştefan cel 

Mare la reînceperea războiu- 
lui cu turcii „după nefericita 

“bătălie de la Războeni, ar fi 
făcut pe domnul să clădească 
în urma biruinței minăstirea, 
așa cum se vede astă-zi, dă- 
ruind-o cu averi. 

In pronaosul bisericei se” 
vede mormântul cu inscripție 
al lui Daniil, iar afară la in-. 

trare se cunoaşte încă chipul 
fundatorului. Minăstirea pose- 
da în Bucovina, pe lingă sa- 
tul Voroneţ, moșiile Stulpi- 
can, Bucureşti, (Cimpul-Codru- 
lui) Dragoieşti, Bucşoaia, Sla- 
tioara, Ostra Negrileasa, Fra- 
sin, Dorotea Gemini, Lucaceşti, 

precum şi culmile Mesticaniş, 
Petriş şi Muncel cu felurite 
proprietăţi şi drepturi mai mici. 
Dincolo -de hotare avea mo. 
şiile Boteşii, Baliţa, Ghisfita, 

Vladeni, Șuhlinţi, Cruce Hoida 
Şi cite-va vii. 

La secularizarea minăstiri- 
lor de către guvernul austriac 

Voroneţ, 
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trăiau la Voroneţ încă 15 mo- . 
nahi. 

sat, distr. Gurahu- 

mora, aşezat pe piriul cu a- 
celaș nume, la confluenţa sa 

cu rîul Suceava. 
Suprafaţa 42.61 km?; popu- 

laţia 491 locuitori romini; re- 
lig. gr. ort. 

Printr'un drum comunal este 
legat atit cu drumul princip. 

Gurahumora - Cîmpulung 
cit şi cu staţia Gurahumora 
lui, a linici ferate Hatna-Cim- 
pulung. 

Are o biserică zidită la 1848, 

fosta  minăstire Voroneţ (v. 

Voroneţ minăstire), avind hra- 
mul „Sf. Gheorghe“ şi o şcoală 
populară cu o clasă. 

Intrun hrisov, datind din 

1435, se face menţiune de a- 

ceastă comună. 

„ Populaţia — formată din lo- 
cuitori originari şi din coloniști 
transilvăneni—se ocupă cu a- 
gricult. și cu creşterea vitelor. 

Comuna posedă 41 hect. fi- 
neţuri, 3 hect. grădini, 216 hect. 
imaşuri, 3773 hect. păduri. 

Se găsesc 11 cai, 214 vite, 
200 oi, 150 porci, 10 stupi.   

VULEVA 

Voroneţ, moșie, atenenţă a imo- 
şiei cu adm. spec. Gurahumora, 
distr. Gurahumora. 

Are o casă şi 5 locuitori. 

Voroneţul, piriîii, afluent pe dr. 
Moldovei ce'şi adună izvoarele 
de sub poalele Opcinei Vo- 

ronc şi primind piriiaşele Slă- 
_tioara, Brusturoasa și Ma- 
gherniţa, se varsă, după ce udă 
com. Voroneţ, în Moldova, mai 
sus de orășelul Guranhumora. 

Vovce(Wowceze),/ocalitate,pen- 
dinte de moşia cu adm. part. 
Mihova - Vasilco - Basil, distr. 
Vijniţa. 

Are 3 case şi 25 locuitori. 
Aci se află o mină de fer 

părăsită, 

Vovcineţ (!Vowczynec) cătun, 
pendinte de satul Lucaveţ-de- 
Sus, distr. Vijniţa. 

Are 410 locuitori 
gr. or. 

ruțeni, 

Vuleva sau Uleva, tirlă, pen- 

dinte de vatra comunei Bilca, 
distr. Rădăuţi.



Zabahna, cătun, pendinte de 

com. rur, Panca, distr. Sto- 
_rojineţ. 

Are o biserică filială cu hra- 
mul „Sf. Ilie“ atenenţă a pa- 
rohici din Panca, 

". Moşia Zabahna pe care se 
află cătunul, e împărţită în 

două: o jumătate ţinînd de 
Panca- Vasilco, iar cea-l-altă 

“jumătate de Panca-lanoş. 
Această moşie se întinde d'a- 

lungul malului stîng al Sire-.. 
tului şi are un pămint mocir- 
los, fapt ce explică şi numirea 
ce poartă, 

Zaberez, înălțime, 460 m., ce 
ține de șirul deluros care des- 
parte la S$. de local. Ispas 
(distr. Vijniţa), basinul Pru- 
tului de al Siretului. 

“Zabje (Zabze), cătun, pendinte 
de satul Putila, com. rur. Sto- 

roneţ-Putila, distr. Vijniţa. 
Are 8 case şi 37 locuitori. 

Zadobriuca(Zadobrâwla), con:. 
rur.,distr.Cernăuţi, aşezată pe 
partea stingă a piriului Cuciur, 
care de aci încolo se numeşte 

Zadobriuca, la N. de Sadagura. 
Suprafața 9.10 km?,; popu- 

laţia 889 locuitori, ruteni, de 
relig. gr. or. 

  
pămînt arabil, 

  

  „ dagura,. 

Este situat lingă drumul 
principal Sadagura - Cernăuţi 
care se uneşte nu departe de 
comună cu cel de la Riskupie. 

Are o şcoală populară cuo 
clasă .şi o biserică cu hramul 
„S-ţii Arh. Mihail şi Gavril“: 
zidită la 1765. ” 

Această comună aparţinea, 
la 1776, Marelui Visternic 
Nicolae Ruset. 

“Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi cu creşterea vite- 
lor. 

Comuna posedă 107 hect. 
186 hect. fina- 

ţuri, 5 hect. grădini, 87 hect. 
imaşuri, 10 hect. păduri ŞI 15 
hect. heleştee. 
„Se găsesc 38 cai, 203. vite 

cornute, 150 oi, 64 porci. 

Zadobriuca, moșie, cu adm. 

part., distr. Cernăuţi. 
Suprafaţa 3.36 km?; popu- 

laţia 44 locuitori, în majori- 

tate poloni, restul ruteni şi 
izraeliţi. 

Zadobriuca, piriă, afluent pe st. . 

Prutului, care ia naştere din 
împreunarca cu piriiașul Cu- 
ciur, mai jos de satul Cuciur- 
Mic, distr. Cernăuţi și se varsă 
în Prut, la tîrguleţul Sa- 

unindu-şi gura cu     

cea a pir. Şubraneţ, distr. Cer- 
năuţi. 

Zagroblia (Za Groblia), tirlă, 
pendinte de moşia cu adm. 

„part. Şerăuţii-de-Sus, distr. 
Cernăuţi. 

Zahareşti, com. rur., distr. Su- 
ceava, așezată la confluența 
celor două piraie, afluente ale 

Hraniţei, Treparu şi Pripasna. 
Suprafaţa 10.30 km..; po- 

pulaţia 901 locuitori, romini; 
relig. gr. or. 

Prin“ drămuri de cimp este 

legată cu comunele învecină , 
toare Stroeşti şi Liteni, pre- 
cum şi cu drumul distr. Su- 
ceava-Gurahumora. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sf. Dumitru“ ce 
ţine de bis. filială din Liteni Ş 

satul Buneşti. 
La 1542, boerul Nicoară Cro- 

vici, pircălabul Hotinului, a 
zidit aci o biserică de piatră, 

La 1716 era proprietatea vor- 
nicului Costache Lupu. : 

Populaţia formată din lo- 
cuitori originari, peste cari au 

venit mai tirziu o colonie de 
romini transilvăneni, se ocupă 

cu agricultura şi cu creşterea 
„ vitelor. 

A
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ZAHAREȘTI 

Comuna posedă 912 hect. 
pămînt arabil, 118 hect. fina- 
țuri, 5 hect. 50 a. grădini, 35 
hect. imaşuri, 1 hect. 30 a, 
heleştee. | 

Se găsesc 30 cai, 362 vite 
cornute, 678 oi, 185 porci și 
16 stupi. 

Zahareşti, moșie, cu ad. spec. 
distr. Suceava. 

Suprafaţa 3.62 km2.; popu- 
laţia 17 locuitori, dintre cari 
9 israeliți și 8 romini gr. o- 
riental. 

Depindea odată de-com. Za- 
hareşti, cu care, la 1756, era 
în stăpinirea vornicului Co- 
stache Lupu. 

Zahorbi, cătun, distr. Coţman. 
„Are 3 case şi 33 locuitori. 

Zalisna, tirlă, pendinte de răo- 
“şia cu adm. part. Toporăuți, 

distr. Cernăuţi. 

Zamca, cătun, pendinte de com. 
rur. Igeştii, distr. Storojineţ. 

Aci“se"âfla, acum cite-va 
veacuri, un puternic castel, lo- 

-cuit de haiduci. 

Zamostia (Zamostie), com. rur., 
distr. Vijniţa, aşezată pe pi- 
răul Pisariv, afluent al HIli- 
biciocului, între Vilauicea la 
S. V. 'şi Carapcii-pe-Cere- 
muș la O. 

Suprafața 21.61 lkm.; po- 
pulaţia 1447 locuitori ruteni 
gr. or. şi puţini izraeliţi. 

Este unită cu Vaşcăuţi şi 
cu Carapcii-pe-Ceremuş prin 
bune drumuri comunale; iar 
prin drumuri de ţară cu Vi- 
laucea, precum şi mai d'a 
dreptul, cu Carapciii-pe-Cere- 
muș. 

Are o şcoală: populară ! cu 
clasă şi o biserică cu hra- 

Nul „Adorm. M. D.* care a       
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fost odată a schitului Zamo- 
stia (v. Zamostia, schit). 

Această comună este men- 
ționată întrun hrisov din De- 

„_cembrie 1433, al lui Ştefan- 
cel-Mare. 

La 1776, era impărţită în 
trei părţi, dintre cari două 
erai în stăpînirea lui Alexan- 
dru Costreş. 

Intre Zamostia şi com. în- - 
„vecinată Vilaucea, se întindea 

| „0 parte din aşa numitul „Co- 
drul Bucovinean“, ce forma aci 

i o zonă neutră, între terito- 
$ riul Moldovei-Vechi şi al Po- 
* loniei de pe atunci. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi creşterea vitelor. 
Comuna posedă 1066 hect. 

pămint arabil, 119 hect. fina- 
țuri 18 hect. 50 a. grădini, 57 
hect. imaşuri, 840 hect. păduri. 

Se găsesc 112 cai, 436 vite 
cornute, 57 oi, 350 porci, 13 
stupi. | 

Zamostia, schit, fondat după 
-- cum ne spune un hrisov din 

Dec. 1723 al domnului Moldo- 
„vei Mihai Racoviţă, de către 
starostele Cernăuţului Dumi- 
tru Piru şi dăruit de către 
mazilii Zamostieni Gheorghiţă 
Onciul, Dumitraş Gafencu, Toa- 
der al lui Grigoraş Costea, Io- 
niță ginerile lui Neculae al lui - 
Miron Cuparenco, Ilie Țintă, 
Tănase Țintă şi Enache He- 
răscu. La aceste danii, s'a mai 

adăogat la 1726, şi un teren 

lingă satul Vilaucea dăruit de 
Maria Cernausca. Cu prilejul 
secularizării minăstirilor de că- 
tre Austriaci a fost desființat 
şi acest schit (1784) și averile 
sale încorporate fondului reli- 
gionar bucovinean. 

Zamuşin (sau Samușin), corz., 
rur. distr. Coţman, aşezată 

în lungime, pe malul drept al 

  

  

  

ZAREȚ 

Nistrului, mai sus de com. 
Onut. 

Suprafaţa 4.65 km2.; popu- 
laţia 878 locuitori, ruteni gr. or. 

Prin drumuri de ţară este 
legată cu localităţile vecine, 
precum și cu drumul princip. 
Noua Suliţă—Cernăuţi— Uscie 
Biskupie (Galiţia) ; un pod 
umblător, peste Nistru, o pune 
în comunicaţie cu hotarul ga- 
liţian. | 

Are o şcoală populară cu 
o clasă şi o biserică filială cu 
hramul „Naşterea M. D.* pen- 
dinte de parohia din Onut. 

La 1776, aparţinea Marelui 
Paharnic Iordache Paşcanu. 

La N. comunei, se găsesc 
- aşa numitele șanțuri tătăreşti 
pe unde se crede că ar fi fost 

vad de trecere peste Nistru, 

încă din cele mai vechi tim- 
puri, şi anume, în locul unde 
Nistru prezintă 2 insule, 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura şi .pescuitul. 
Comuna posedă 524 hect. 

pămint arabil, 1 hect. finaţuri, 

33 hect. grădini, 72 hect. ima- 

şuri, 64 hect. păduri. . 

Se găsesc 45 cai, 119 vite 
cornule, 192 oi, 110 porci şi 
3 stupi de albine. 

Zamuşin, moşie, cu adm. part. 
distr, Coţman. 

Suprafaţa 3.242.; populaţia 
16 locuitori în majoritate iz- 
raeliți, restul ruteni gr, cat. 

Zanta, deal, 459 m., ce ţine de 

Şirul colinar Berdo-Horodişte, 
distr. Coţman. 

Za Ploscu, (După Ploscă), cătun, 

pendinte de satul de reşedinţă 
„ Plosca, com. rur. Ploscă, distr. 
Vijniţa. 

Are 17 case şi 99 locuitori. 

Zareţ, tirlă, pendinte de satul 

p
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ZARIJENI 

Putila, com. rur. Storoneţ-Pu- 
tila, distr. Vijniţa. 

Are o casă şi 3 locuitori. 

Zarijeni (Zaryzny), cătun, 
„pendinte de satul de reşedinţă 
Măreniceni, com. rur. Măre- 
niceni, distr. Vijniţa. i 

Are 12 case și 51 locui- 
tori. 

Zastavna, (Zastawna), ocol ju: 
decătorese, avind ca centru 
-tîrguleţul Zastavna, cuprinde28 
comune rurale, tirgulețul Zas- 
tavna precum şi 29 moşii cu 
adm. speciale, reprezentind o 
populaţie «de 49.357 locuitori, 
aproape toţi de naţionalitate 
ruteană. 

Zastavna, tirguleț, aşezat în 
masă compactă între 3 iazuri, 

- alimentate de  piriul Ver- 
bovschi. 

Suprafaţa 19.15 km.?; : po- 
pulaţia 4.000 locuitori, de na- 
ționalitate aproape esclusiv ru- 
teană sunt şi puţini germani, 
poloni şi israeliți; religia în 
majoritate gr. or. 

Este străbătut de şuseaua 
distr, Cuciur Mic-Zaleszezyk, 
din- care se bifurcă puţin mai 
la N. o altă şosea, aşa numită 
Zastavna-Toutri. 

E reşedinţa unei judecătorii 
Şi percepții de ocol; are un 
oficii poştal; o şcoală popu- 
lară cu 4 clase, care purta 
numele “de „Moldovenească“, 
fondată pe la 1786, pe cînd 1o- 

calitatea era centru de district. 
Are o biserică gr. or. paro- 
hială cu hramul „Sf. Nicolae:, 
una rom. cat. şi alta gr. ca- 

tolică, 
La 1776, era sat “aparţiitor 

camăraşului Mihalachi  Beg- 
nischi, Incă pe la 1766, această 
localitate a fost:invadată 'de 
refugiaţi galiţieni, cari au co-   
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“ tropit, pe cit se pare, populaţia 

băştinașe de acolo. 

La 1739, a staționat aci ge-! 
neralul rus Miinich, cu armata 

sa, trecînd în expediţie spre 
Moldova şi făcind rechiziţiuni 

împilătoare prin întreaga re- 

giune. 
Se găseşte aci o mare fa- 

brică de spirt. 
Populaţia se ocupă cu agri- 

cultura, prasila de vile, pes- 
căria şisîn parte cu negoţul, 

avind şi începuturi de industrie 
casnică. 

Posedă 3.206 hect. pămint 
arabil, 207 hect. finaţuri, 30 
hect. grădini, 1 hect. 50 a vii, 

58 hect. imaşuri, 13 hect. poeni, 

134 hect. heleștee, bălți, mlă- 
ştini. 

Se găsesc 256 cai, 570 vite 

cornute, 198 oi, 181 porci, 65 

stupi. 

Zastavna, moșie, cu adm. Part, 

distr. Coţman. 
Suprafaţa 18.42 km2; po- 

pulaţia 263 locuitori, poloni, 
„__Tuteni şi israeliți; rutenii sint 

parte gr. or., parte gr. cat, 

Pe lingă moşia Zastavna, 
“pr. zisă, cuprinde şi tirlele: 

Persoliwka, R6wnina, Sapi- 
gora, Serednyj Tik. 

Zatocom, (Za Tokom), firlă, 

pendinte de moşia cu adm. 
part.  Şerăuţii-de-Sus, distr. 
Cernăuţi. 

„Zegreva, tirlă, pendinte decom. 
rur.  Ruşii-Moldoviţei, distr. 
Cimpulung, | 

Are 2 case şi 7 locuitori. 

Zeleneii, com. rur., districtul 
Coţman, așezată împrăștiat, 
pe malul drept al Prutului, 
la confluenţa lui cu  piriul 
Bruşniţa, între Bărbeşti şi 
Hliniţa (distr, Storojineţ).   

ZIVEI GRUNI 

Suprafaţa 2.94 km; popu- 
laţia 1.300 locuitori, ruteni, 
gr. or. 

Cuprinde pe lingă vatra sa- 
tului cu 925 locuitori şi cătu- 
nul Pleşniţa (v. Pleşniţa, că- 
tun). 

Este străbătută de drumul 
distr. Berhomet-Vijniţa, care 
trece Prutul peste un pod um- 
blător; prin drumuri de țară, 
comunică cu comunele vecine 
din distr. Storojineţ. 

Are o şcoală populară cu o 
clasă şi o biserică parohială 
cu hramul „Sţii. Arh. Mihail 
și Gavril“ zidită la: anul 1772 
de boerul loniţă Strişca, în po- 
sesia căruia era comuna şi 

„la 1776. 
Intr'un hrisov din 1691, se 

. vorbeşte de această comună. 
Un acveduct, ce se află în 

această comună, serveşte la 

coboritul lemnelor în piriul 
Bruşniţa. 

Populaţia se ocupă cu agri- 
cultura, 

Comuna posedă 299 hect, pă- 
mint arabil, 4 hect. finaţuri, 

10 hect. şi 50 a. grădini, 188 
hect. imaşuri, 2 hect. pădure. 

Se găsesc 93 cai, 432 vite» 
cornute, 96 oi, 261 porci şi 31. 
stupi. 

Zeleneii, moșie, cu adm. part., 
distr. Coman. 

Suprafaţa 2.03 km. 2, popu- 
laţia 22 locuitori, izraeliţi, ru- 

teni rom. cat. şi romini gr.or. 

Zidovea (Zydowka -țJidanca ) 
piriă, afluent pe dr. Siretului, 
ce izvoreşte din păd. Macova 
Şi se varsă în riul Siret, lingă 
locat. Jadova, distr. Storojineţ. 

Zivei Gruni (Zwyj Grun), că- 
tun, pendinte de satul Argel, 
distr. Cimpulung. . 

Are 3 case şi 11 locuitori, 
“ 

o «7. 
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ZOLOB 

Zolob, 'firiă, pendinte de vatra 

comunci Volcineţ, distr. Siret. 

Zolotma, vechii cătun, pen- 

dinte de satul Pozaharici, com. 
rur. Pozaharici, distr. Vijniţa. 

Astă-zi face parte integrantă 
din acest sat. 

” Zornişi, deal, 437 m, ce ţine 
“ de şirul colinar ce se întinde 

la S. de satul Verbăuţi, distr. 
Coţman. 

Zrubul, vezi Slobozia-Davide- 
nilor.. 

Zubraniţa  (Zubraniteze), pi- 
riiaș,; ce răsare între povăr- 
nisele culmei Ciumărna și îm- 
preună cu piraiele: Bursucău, 
Ciorniş, Izvoraş şi  Petrovâţ 

„ formează începuturile rîului 
. Siret, 

Zubroviţa, pădure, . distr. Sto- 
rojineţ, cuprinsă între 3 cursuri 
de ape, şi anume: Sireţelul la 
$. şi E., p. Zubroviţa la V. 
şi riulețul Ciudei la N. pînă 
la care se întinde printr'un 

cring numit Cirligata. . 

Zubroviţa, piriiaș, ce răsare 

sub muntele Merişor, în apro- 
pierea: com.. Althiitte,.. distr. 

Storojineţ şi impreună cu pi- 
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riiaşul Valicul, dau naştere 
pir. Ciudei ce sc varsă în pir, 
Sireţel (v. Ciudei). 

Zubri, piriiaș, afluent al pir. 

Rosişnei ce se varsă în Rusca 
răsărind sub muntele Zubri. 

Zvarici (slavizat din Izvoraş), 
nic afl., pe st. Siretului, ca- 

„re răsare din păd. Fruntea 
şi se varsă în Siret, mai 
sus de satul Lăpuşna, distr. 

Vijniţa. 

„Zviniace (Zwiniacze), com. rur., 
distr. Coţman, așezată pe ma- 
lul drept al Nistrului, lipită 

de com. Crisceatec şi. în faţa 
localităței  galiţiane  Zalesz- 
czyli. a 

Suprafaţa 6.03 km?.; popu- 
laţia 1117 locuitori, ruteni gr. 

or. şi ceva izraeliți 

Cuprinde pe lângă vatra 
“satului cu 805 locuitori şi că- 
tunul  Costrijivea (v. Kos- 
tryziwka). | 

Partea centrală a comunei 

„ seaflă lingă drumurile princip. 

Cernăuţi-Zaleszezyki (Galiţia) 
Şi Crisceatec- Ilorodenla (Ga- 
liția); „prin drumuri de ţară 
comunică. cu com. Luca și 
Prelipcea; comunică apoi cu 
Galiţia printr'un pod de piatră, 
peste. Nistru. - 

  

    

ZVINIACE 

-Are o şcoală. populară cu 
o clasă, numită încă şi la 1844 
„Moldovenească“ zidită fiind, 

probabil, în locul alteia vechi, 
al cărui nume de „moldove- 

nească“ a trecut şi la cea 

nouă; are.o biserică parohială 

cu hramul „Naşterea. M. D.“. 
La 1776, era în posesia 

a trei proprietari: Ioan Vol- 
cinschi, Tonuţă și. Lupu Nacu. 

In această localitate saă 
găsit. unelte din epoca de 

“piatră, - 

Se află aci o varniţă şi mai 
multe cariere de piatră, cari 
furnisează gresii albe şi roşii 
f. căutate; de asemenea se 
găseşte şi alabastru. 

Populaţia se ocupă în mare 
parte cu agricultura. 

Comuna posedă 687 hect. 
pămint arabil, 25 hect. finaţuri, 

48 hect. grădini, 84 hect. ima- 

şuri, 13 hect. păduri şi 5 hect. 
heleştec. 

Se găsesc 47 cai, 178 vite 
cornute, 171 oi, 157 porci şi 
16 stupi. 

Zviniace (Zwiniacze), moșie, cu 
adm. part., distr. Coţman. 

„ Suprafaţa 3.25 km:.; popu- 
lația . 105 locuitori, izraeliți, 
ruteni şi poloni; rutenii „sînt 
gr. cat. şi ar. or.


