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S-a născut pe 5 noiembrie 1880 la Bilca, judeŃul Suceava.
În anul 1892 devine elev al Liceului Clasic din Suceava.
Anul 1900 îi aduce absolvirea claselor liceale şi se va înscrie ca student la limba
română, istorie şi geografie la Universitatea din CernăuŃi.
În perioada cuprinsă între 1901- 1904neste membru al SocietăŃii studenŃeşti
„Junimea” şi militează pentru editarea unei reviste literare.
Din anul 1905 începe sa-şi deruleze activitatea vastă ce acoperă aaspecte
educaŃionale, publicistice, culturale.
La 31 ianuarie 1909 este ales preşedinte al organizaŃiei AsociaŃia Corpului
Didactic Român din Bucovina.
În anul 1914 în calitate de secretar al SocietăŃii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina a înfiinŃat 14 şcoli parrticulare româneşti. Tot acum este
numitinspector pentru şcolile româneşti particulare şi director al Gimnaziului de
BăieŃi din Bazargic (Cadrilater).
Perioada cuprinsă între anii 1917-1918 se derulează sub semnul unei activităŃi
intense. Participă la desfăşurarea Congresului învăŃătorilor din Basarabia,în
cadrul căruia se va hotârî să se Ńină cursuri pentru toŃi învăŃători din Basarabia
pentru introducerea în şcoli a limbii moldoveneşti şi a alfabetului latin. Apare
revista Şcoala moldovenească, prima publicaŃie didactică în limba română din
Basarabia, la apariŃia căreia va avea un rol decisiv.
Pe 6 noiembrie 1918 este numit revizor şcolar al judeŃului Chişinău.
Luna februarie a anului 1919 este luna în care se desfăşoară al doilea Congres al
învăŃătorilor la care însă nu poate participa fiind bolnav. În luna aprilie e numit în
funcŃia de secretar sef al Departamentului InstrucŃiunii Publice din Bucovina şi
mai târziu director al Şcolii Normale din CernăuŃi .
Joi 15 iulie 1920 se stinge răpus de o lungă şi necruŃătoare boală.

Publicistică
•

1901 – are loc debutul publicistic cu articolul intitulat „Avram Iancu, viaŃa şi
activitatea lui”.
• 1904 – scrie la revista „Junimea literară”.
• 1906 – este colaborator activ şi constant la revista „ViaŃa Românească”;
prima sa corespondenŃă s-a intitulat „Ziaristica noastră”.
• 1907 – editează revista „Şcoala”, publicaŃie cu profil didactic.
• 1909 – este redactor al ziarelor „Patria” şi „Foaia poporului”.
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1917 – îşi aduce contribuŃia la „Şcoala moldovenească” prima publicaŃie
didactică în limba română din Basarabia.
1918 – apare cotidianul „România nouă” organ de propagandă pentru
unirea politică a tuturor românilor, la care are o participare însemnată.
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„tribun al românismului în Bucovina”(Petru Rusşindilar);
inspector pentru şcolile româneşti particulare;
colaborator a lui Sextil Puşcaru la întocmirea DicŃionarului Limbii
Române;
preşedintele AsociaŃiei Corpului Didactic Român din Bucovina;
editorul revistei „Şcoala”, publicaŃie cu profil didactic;
membru fondator şi cronicar literar la „Junimea literară”;
secretar al SocietăŃii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina;
semnatarul, alături de alŃi intelectuali refugiaŃi din Transilvania, Banat
şi Bucovina, a unei declaraŃii în favoarea intrării Ńării în război;
cel care a pus bazele învăŃământului în limba română şi a militat pentru
introducerea alfabetului latin în Basarabia;
militant pentru unirea politică a tuturor românilor;
revizor şcolar al judeŃului Chişinău;
secretar sef al Departamentului InstrucŃiuniiPublice din Bucovina;
posesorul Certificatului de alegere ca deputat pentru circumscripŃia
electorală RădăuŃi;

