FOŞTI PROFESORI ŞI ELEVI AI ŞCOLII
PERSONALITĂŢI ALE VIEŢII
CULTURAL - ŞTIINŢIFICE

Ilarion Berezniţchi

Vlad Bănăţeanu

Dimitrie Bârleanu

Temistocle Bocancea
Gheorghe Brădăţan
Epaminonda Bucevschi
Orest Bucevschi
Gheorghe Bujoreanu
Ion Bumbac

- profesor, publicist, preşedinte al
Societăţii
pt. Cultură şi Literatură
Română în Bucovina, preşedinte al
Societăţii Dacia
- lingvist, conferenţiar de gramatică
comparată
indoeuropeană
la
Universitatea Cernăuţi, conferenţiar de
sanscrită şi armeană la Universitatea
Bucureşti; a publicat studii de
orientalistică
- sculptor , profesor universitar, expoziţii
internaţionale, statuia lui Ştefan cel
Mare din Parcul Cetăţii
- Consilier la Înalta Curte de Casaţie
- Profesor universitar, dr. în chimie
- pictor, expoziţii internaţionale
- profesor universitar, dr. în teologie
Profesor universitar, botanist
- profesor, secreatr al Societăţii pentru
Cultura şi Literatura română în
Bucovina, redactor la Aurora Română,
membru fondator al Societăţii Muzicale
Armonia, al Societăţii Culturale
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Eusebiu Camilar
Traian Cantemir
Virgil Catargiu
Eutimie Cercavschi
Veniamin Ciobanu
Emanoil Ciuntuleac
Ioan Coclici
Dragomir Costineanu
Nectarie Cotlarciuc

Ioan Crudu
Dimitrie Dan
Ilie Dan
Nicolae Dracinschi
Traian Filip
Dimitrie Florea-Rarişte
Constantin Gheorghian
Vasile Gherasim
Ilie Grămadă

Concordia.
- scriitor, membru corespondent al
Academiei
- membru corespondent al Academiei
Române, dialectolog, folclorist, publicist
Conf. Univ, dr. în filosofie (Iaşi)
- dr. în drept, prim preşedinte al Curţii
de Apel Cernăuţi
- prof. univ., dr. în istorie, secretar al
Academiei Române – filiala Iaşi
- arhimandrit (Suceava)
- pictor, expoziţii internaţionale
- prof. univ. (Paris)
-eposcop de Cetatea Albă, mitropolit al
Bucovinei, disctins cu Marele Cordon al
Sfântului Mormânt şi Marea Cruce a
Ordinului Coroana României.
- prof. univ., dr. în ştiinţe (Iaşi)
- membru coresp. Al Academiei Române,
preot, istoric şi folclorist
- doctor în filologie, conferenţiar la
Universitatea Iaşi, poet
- dr. în medicină, directorul Serviciului
Sanitar al Bucovinei
- prozator, autor de romane
-poet, traducător, critic literar, redactor
- consilier la Înalta Curte de Casaţie
- profesor, dr. doc. în filosofie, membru
al Societăţii Culturale din Berlin
- profesor universitar, dr. în istorie (Iaşi)
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Ion Grămadă
Nicolae Grămadă
Vasile Grecu
Ioan Grigore
Mircea Radu Iacoban
Alexandru Ieşan
Petru Iroaie
Claudiu Isopescu
Octavian Isopescu
Samuil Isopescu
Theodor Jucan
Paul Leu
Laurenţiu Lucaci
Petru Lucaci

Norman Manea

Simion Florea Marian

Dimitrie Marmeliuc

- profesor, dr. în istorie, mort pe câmpul
de luptă
- prof. univ., dr. în istorie şi filosofie
- membru corespondent al Academiei
Române, dr. în filologie
- pictor, prof. univ. Academia de Arte
Plastice
- scriitor, director al Teatrului Naţional
Iaşi
- dr. în filosofie, eminescolog, prof. univ.
- lingvist, dr. în filologie, prof. univ.
(Palermo)
- istoric literar, dr. în lingvistică (Italia)
- prof. univ., orientalist (Iaşi)
- profesor emerit, autor de manuale
- conf. univ., dr. în matematică,
Universitatea Iaşi
- profesor, monograf al lui Porumbescu
şi Marian
- reputat cardiolog
- scriitor, dr. în litere şi filosofie, prof.
univ. Detroit, directorul ziarului Limba
română (Detroit)
- scriitor, profesor universitar New York,
premii internaţionale pentru literatură,
nominalizat pentru premiul NOBEL
- membru al Academiei Române,
folclorist, etnograf, autor de lucrări de
referinţă
- prof. univ., dr. în filologie şi istorie,
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Emanuel Menlinger
Nicanor Mânecan
Alexandru Leca
Morariu
Silvestru Morariu
Andrievici

Vasile Neamţu
Ioan Nemeş
Ion Nistor
Dimitrie Păcurariu
Ioan Pop
Eusebie Popovici
Ciprian Porumbescu
Corneliu Reguş

Adrian Dinu Rachieu
Teodor Săveanu
Cristofor Simionescu

publicist, director al Teatrului naţional
Cernăuţi, cercetător la Institutul de
Lingvistică al Academiei
- prof. univ., Universitatea Gainesville,
Florida
- prof. univ., dr. în medicină (IMF Iaşi)
- prof. univ., dr. în filologie şi
lingvistică, redactor
- arhiepiscop al Cernăuţiului, mitropolit
al Bucovinei şi Dalmaţiei; membru al
Dietei şi Deputat al Parlamentului din
Viena;
Doctor
de
Onoare
al
Universităţii Cernăuţi
- prof. univ., dr. în istorie (Iaşi)
- profesor, entomolog
- prof.univ., dr. în istorie, rector al
Universităţii Cernăuţi, ministru
- prof.univ., dr.doc. în filologie
(Bucureşti), lector la Sorbona şi Viena
- prof. univ., dr. în matematică (Iaşi)
- profesor, dr. în filologie, deputat
- compozitor, autor al Tricolorului
- doctor în filologie, cercetător la
Institutul de Lingvistică al Academiei
Române, specialist în lingvistică slavă
- sociolog, eseist, critic literar,
cercetător ştiinţific
profesor
universitar
Institutul
Politehnic Iaşi, doctor inginer
- membru al Academiei Române, dr. în
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Alexandru Ştefănescu
Vasile Tarnavschi

George Tofan

Aristide Tomiac
Ilie Toronţiu

Nicolae Turtureanu
Dimitrie Ţopa
Victor Vasilescu
George Voevidca
Ipolit Voslochievici
Ştefan Weidenfeld
Alexandru Zavulovici

chimie, prof. univ. (Iaşi)
- critic literar, redactor
- docent la Facultatea Teologică
Cernăuţi, decan, doctor magnific al
Universităţii Cernăuţi
- fondator al „Junimii Literare”, al
gazetei „România nouă”, secretar al
Societăţii pentru cultura şi literatura
română, autor al lucrării „Istoria
învăţământului în Bucovina”
- folclorist, doctor în drept, litere şi
filosofie
- membru corespondent al Academiei
Române, istoric, dr. în filologie,
folclorist, prof. univ. (Frankfurt am
Mein)
- doctor inginer, director CFCH
- inspector misionar, membru în primul
Parlament al României Mari
- compozitor, dirijor
- membru corespondent al Academiei,
filolog şi publicist
- episcop al Sucevei
- prof. univ., dr. în medicină (Viena)
- compozitor, muzicolog, dirijor
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